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BANDZAGEN

WWW.BAHCO.COM

WWW.JANVANDAMTRANSPORT.NL

www.ijzeron.nlhet adres voor al uwmetaalbewerkingsmachines.

2 - 2,5 - 3 D lasersnijden+  buislasersnijdenOok onder een hoekWWW.ZANTECH.NL
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Direct uit voorraad: widenhorn.nl

Onderdelen voor alle snijmachines!

In dit nummer

we make ideas come to life

MARKTLEIDER IN GEPERFOREERD EN STREKMETAALPPrroodduucceenntt  vvaann  ppeerrffooppllaatteenn  eenn  ssttrreekkmmeettaaaall  ssnneell  
lleevveerrbbaaaarr  uuiitt  vvoooorrrraaaadd  ooff  pprroodduuccttiiee  oopp  mmaaaattinfo.nl@rmig.com    Tel: 0184 49 19 19

RMIG

Gereedschappen
Krimptechniek
Balanceertechniek
Voorinsteltechniek
www.haimer.com

Eenvoudig & snel op plaatweb.nl

Binnen twee minuten een messcherpe offerte voor uw zetwerk of lasersnijwerk? TOT WEL4X2 METER

info@adlasmetaal.nl

Lasersnijden • Kanten • Lassen

Gespecialiseerd in:

Gevestigd in:
Arkel &

Sleeuwijk
www.borentappenfrezen.nl
www.borentappenfrezen.nl


Blechexpo weer platform voor detail- en systeemoplossingen


Made by Driessen breidt kantcapaciteit verder uit


Pons-/lasermachine is opmaatvoor automatiseringsslag bij DMI

EMO Milano zorgt voor positieve energie


Tweede editie 4Innovatorsdays krijgt meer inhoud



www.trumpf.com

RVS Finish heeft voor het Sublimotion proces geen cabine ingericht, maar een hele hal. Qua afme-

tingen zijn de mogelijkheden hierdoor praktisch onbeperkt.

METAVAK erg positief verlopen voor zowel exposanten als bezoekersDe afgelopen editie van METAVAK is erg positief verlopen, zo laat beurs-organisator Easyfairs Nederland weten. Het nationale vakevent voor de metaalbranche werd op 5, 6 en 7 oktober in Evenementenhal Go-rinchem bezocht door bijna 4.300 bezoekers.

“Het sentiment was bij zowel bezoe-kers als exposanten erg positief. Na een jaar noodgedwongen overgesla-gen te hebben, mochten we einde-lijk deze innoverende sector weer bij elkaar brengen. Dat was dan ook te merken, want het enthousiasme spat-te er van alle kanten vanaf”, zegt Carly Crezee namens de beursorganisatie. Eén van de meest gehoorde gelui-den vanuit onze exposanten: bezoe-kers kwamen echt doelgericht naar de beurs om zaken te doen. Op naar 2022!”, zegt Carly Crezee namens de beursorganisatie.

Directeuren-DinerNaast een goedgevulde beursvloer was er een omvangrijk program-ma, zoals het Directeuren-Diner op woensdag 6 oktober dat door Konink-lijke Metaalunie en SMITZH (Smart Manufacturing Industriële Toepas-

singen Zuid-Holland) werd georgani-seerd. Crezee: “Dit was wederom een succes! Het was een mooi moment waarbij directeuren van bedrijven in gesprek gingen met studenten over de toekomst van technisch talent in de metaalsector. Goed om te zien hoe beide partijen elkaar vonden en nuttige gesprekken voerden onder het genot van een diner met uitzicht over de beursvloer.” Tevens werd er met de studentmiddag goed gehoor gegeven aan het tekort van technisch personeel in de sector. Veel studen-ten verlieten geënthousiasmeerd de beursvloer.

Kennissessies
Ook de verschillende kennissessies die werden georganiseerd door SMITZH, samen met haar partners werden over het algemeen goed bezocht en met name de diversiteit qua interessante onderwerpen die nu in de markt spe-len, werd gewaardeerd. Actuele onder-werpen die aan bod kwamen, waren onder meer Industrie 4.0 vanuit TNO, Machines verbinden met IoT vanuit IoT Academy, diverse kanten van 3D-prin-ten belicht vanuit Flam3D en RAMLAB en Lasrobots nu en in de toekomst vanuit Smart Welding Factory.

Nat straalproces

RVS Finish heeft het Sublimotion pro-ces toegevoegd aan zijn dienstverle-ning. De oppervlaktebehandelaar in Bergeijk kan zowel grote frames en silo’s tot wel 17 meter als kleine plaatdelen voorzien van deze hoog-waardige oppervlaktebehandeling.
Het gepatenteerde Sublimotion pro-ces is een nat straalproces waarbij 

een combinatie van water en straal-middel wordt gebruikt in plaats van dat het straalmedium met lucht te-gen het oppervlak wordt geblazen. Zo worden RVS oppervlakken niet alleen gereinigd, maar krijgen ze ook de ide-ale topografie mee om aanhechting van micro-organismen (bacteriën) en productresten maximaal te beperken. Lees het artikel op pagina 28.



Metaalnieuws
 Deadline Verschijningsdatum Thema / Special 

  1 11-01-22 18-01-22 Onderdelenreininging
  2 25-01-22 01-02-22 Gereedschappen
  3 08-02-22 15-02-22 Oppervlaktetechniek
  4 22-02-22 01-03-22 Verspanen
  5 08-03-22 15-03-22 Plaatbewerking
  6 22-03-22 29-03-22 Robots & Cobots
  7 05-04-22 12-04-22 Metaal Online 
  8 19-04-22 26-04-22 Verbindingstechniek - CLEAN  2022
  9 03-05-22 10-05-22 Maakindustrie / Mix Noord-Oost
10 17-05-22 24-05-22 Hannover Messe / Vision & Robotics
11 31-05-22 07-06-22 Tube & Wire / METAV
12 14-06-22 21-06-22 Software voor de maakindustrie
13 28-06-22 05-07-22 Materialen

 
14 16-08-22 23-08-22 Beursspecial TechniShow/ESEF
15 30-08-22 06-09-22 Beursspecial AMB /Kunststoffenbeurs
16 20-09-22 27-09-22 Oppervlaktetechniek
16a 20-09-22 27-09-22 Beursspecial METAVAK
17 04-10-22 11-10-22 Beursspecial EuroBLECH
18 18-10-22 25-10-22 Maakindustrie 
19 01-11-22 08-11-22 Verspanen / Precisiebeurs
20 15-11-22 22-11-22 Gereedschappen
21 29-11-22 06-12-22 Automatisering
22 14-12-22 20-12-22 Metaal online

De lezers van MetaalNieuws zijn ruim 16.000 ondernemers in de Nederlandse en Belgische metaal- 
verwerkende industrie, waarvan er 12.000 behoren tot het midden- en kleinbedrijf (MKB). De kerndoelgroep 
bestaat uit directeuren/grootaandeelhouders die zelf dagelijks leiding geven aan de onderneming. 
De 2e doelgroep wordt gevormd door de zakelijke en technische managers in de metaalsector. De 3e 
groep bestaat uit toeleveranciers van onder meer materialen, machines en andere productiemiddelen, 
bewerkingscapaciteit, software en zakelijke dienstverlening.
 
MetaalNieuws heeft een gratis verspreiding!

Drukprocédé:
Offset Rotatie Heatset

 
Papiersoort:

60 grams LWC
 

Gedrukte oplage:
17.000 

 
Verspreide oplage:

15.400 Nederland
1.100 België

OPLAGE  17.000

Data en beurs/evenement gerelateerde themanummers onder voorbehoud

MetaalNieuws 
is een uitgave van:

www.54Umedia.nl 
info@54Umedia.nl

055-3601060

Digizines TechniShow/ESEF I.v.m de verplaatsing van de 
TechniShow/ESEF zullen wij 
voorafgaand aan de geprinte 
beursspecial extra digitale 
MetaalNieuws Digizines gaan 
uitgeven. Meer informatie op
aanvraag beschikbaar



Metaalnieuws OPLAGE  17.000

Bladspiegel:
288 mm BR x 410 mm H

Zetspiegel:
278 mm BR x 390 mm H

Advertentiemateriaal:
CMYK / Full Color opgebouwd, 
Certified PDF, Fonts bijvoegen

Standaardformaten:
 

060 mm B x  090 mm H              € 129,00
 

135 mm B x  090 mm H              € 199,00
 

135 mm B x  190 mm H              € 349,00
 

278 mm B x  190 mm H              € 649,00 
 

278 mm B x  390 mm H           € 1.199,00

288 mm B x  410 mm H           € 1.299,00

Korting:
Bovengenoemde prijzen gelden  

voor een éénmalige plaatsing.
 

Bij 2 plaatsingen krijgt u 2% korting,  
bij 3 plaatsingen 3% korting,

bij 10 plaatsingen 10% korting, etc.

Dit tot het maximale kortingspercentage  
van 20% per plaatsing.

 
Traditionele kolomadvertenties en  
afwijkende formaten op aanvraag.

 
Bijsluiters op aanvraag, vanaf € 1.795,00

Persberichten:
Inzenden via de website
www.MetaalNieuws.nl/contact

Specificaties:
Tekst in WORD-bestand
Afbeeldingen los bijvoegen in hoge
resolutie van minimaal 155 dpi (jpg, tif)

STANDAARD ADVERTENTIEFORMATEN

1

4

3

2

 
+ minimaal 3 mm afloop rondom

MetaalNieuws 
is een uitgave van:

www.54Umedia.nl 
info@54Umedia.nl

055-3601060

Binnen twee minuten een 
messcherpe offerte voor uw
zetwerk of lasersnijwerk?

Eenvoudig & snel op plaatweb.nl

Upload uw 2D of 3D CAD bestand

Vul de benodigde gegevens in

Ontvang binnen twee minuten uw offerte

Maak nu gratis 
een account aan
op plaatweb.nl

TOT WEL
4X2 METER

Fijnstof, 
damp, 
rook...

Geschikt voor alle soorten van vervuiling

Geen ronddwarrelend fijnstof meer

Minder ziekteverzuim  

Beschikbaar in verschillende maten en  

configurati es

Afzuiging en werkblad in één compacte unit  

Dormatec Environment Soluti ons l Breeuwhamer 25 l 1648 HG  De Goorn
 +31 (0)229 54 24 85 l info@dormatec.eu l www.dormatec.eu

Voortaan ook schone lucht op 
uw werkplek? Bel Dormatec!

Houd je werkplek schoon met 
onze afzuigtafels en -wanden

www.fiberlaserbenelux.nl / info@fiberlaserbenelux.nl

Max 20 KW laservermogen
Afmetingen tot 16500 x 3500

Alles voor uw snijsnelheid

1

2

3

4

1



brief

Iedere dinsdag en donderdag krijgen de ruim 8.200 abonnees het 
laatste MetaalNieuws in hun mailbox. Op jaarbasis verschijnen er 
dus minimaal 96 MetaalNieuwsBrieven.

Extra MetaalNieuwsBrieven zullen verschijnen in aanloop naar 
vakbeurzen en overige metaalgerelateerde evenementen. 
Daarnaast zullen er in de vakantie-periodes, afhankelijk van 
de nieuwsfeiten, mogelijk extra MetaalNieuwsBrieven gaan 
verschijnen.  

De inhoud van de MetaalNieuwsBrief wordt gevormd door:
• Het laatste nieuws uit de metaalbranche 
• het laatste productnieuws 

Banners:  
naamsbekendheid en verkeer naar uw website te genereren, 
Advertorials:  
uitgebreide commerciële product- en/of bedrijfsinformatie 
verstrekken

Tariefstelling:
Full Banner XL (1)  €     99,00 per editie
Advertorial  (2)  €   129,00 per editie
 
Kortingsstaffel voor meerdere plaatsingen:
10 - 19 plaatsingen   5% korting per editie
20 - 25 plaatsingen 10% korting per editie

Maximaal 25 plaatsingen per kalenderjaar

Aanleverspecificaties:
 

Full Banner XL  560 x 100 pixels 

Bestandsgrootte: maximaal 75 kb

Bestandstypen: JPG 
   PNG 
 GIF (non-animated)

HTML5 + Third Party Tag

Advertorial:

Kopregel, maximaal: 50 leestekens (inclusief spaties) 
Introtekst, maximaal: 225 leestekens (inclusief spaties)
Afbeelding:  Landscape 4:3 
Bestandsgrootte:  maximaal 75 kb

1

1

1

2

Metaalnieuws

MetaalNieuws 
is een uitgave van:

www.54Umedia.nl 
info@54Umedia.nl

055-3601060

ABONNEES8.200



Metaalnieuws
ONLINE:  www.MetaalNieuws.nl

MetaalNieuws.nl is de nieuwswebsite voor de metaalbranche met actuele berichtgeving voor en door de metaal-
branche. Dit gecombineerd met het laatste productnieuws zorgt voor een zeer uitgebreide lezerskring waardoor 
uw banner of advertorial, heel gericht binnen uw doelgroep, een zeer hoge attentiewaarde verkrijgt. Mede door 
de combinatie met de MetaalNieuwsBrief heeft MetaalNieuws.nl maandelijks tussen de 29.000 en 32.000 unieke 
bezoekers. Kortom uw online media uiting op deze nieuwssite versterkt uw naamsbekendheid en zal zorgdragen 
voor een toename van het verkeer naar uw website.

Tariefstelling Homepage 

H-01 Leaderboard Top  € 395,00 p/m
H-02 MN Blok Top    € 395,00 p/m
H-03 Leaderboard         € 295,00 p/m  
H-04 Leaderboard     € 295,00 p/m  
H-05 Leaderboard     € 295,00 p/m  
H-06     MN Blok     € 295,00 p/m
 
HS-01 Full Banner XL       € 195,00 p/m  
t/m
HS-06 Full Banner XL       € 195,00 p/m

Tariefstelling Artikelpagina’s 
 
Categorie A:   Bedrijf & Economie - Plaatbewerking - Verspanen 

H-01 Leaderboard Top  € 295,00 per categorie p/m
H-02 MN Blok Top    € 295,00 per categorie p/m
H-03 Leaderboard         € 195,00 per categorie p/m 

Categorie B:   Bedrijvengids - Faillissementen - Vacatures 
 
H-01 Leaderboard Top  € 295,00 per categorie p/m
H-02 MN Blok Top    € 295,00 per categorie p/m
 
Categorie C:   3D - Automatisering - Oppervlaktetechniek -  
                                  Verbinden - Materialen - P&O - Toeleveren 
 
H-01 Leaderboard Top  € 195,00 per categorie p/m
H-02 MN Blok Top    € 195,00 per categorie p/m
H-03 Leaderboard         € 125,00 per categorie p/m 

Kortingspercentages: 
Periode van minimaal 03 maanden 10%
Periode van minimaal 06 maanden 15%
Periode van minimaal 12 maanden 20%

Formaten: 

Leaderboard
 728 x 090 pixels

Full Banner XL
560 x 100 pixels

MN Blok
300 x 250 pixels 

Bestandsgrootte 
maximaal 75 kb

Bestandstype
JPG, PNG,  

GIF (non-animated), 
GIF (animated),  

HTML5 + 
Third Party Tag

Homepage Artikelpagina

MetaalNieuws 
is een uitgave van:

www.54Umedia.nl 
info@54Umedia.nl

055-3601060
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Metaalnieuws
Bezoekers  33.000 p/m

ONLINE:  www.MetaalNieuws.nl

Vacatures:
• Basisvacature (30 dagen online) +
 1 x doorplaatsing in MetaalNieuwsBrief   € 129,00 per plaatsing

Extra opties:

• Extra plaatsing in MetaalNieuwsBrief    €    89,00 per plaatsing
• Verlenging online plaatsing met 14 dagen   €    50,00 per plaatsing
• Verlenging online plaatsing met 30 dagen   €    75,00 per plaatsing
• Doorplaatsing in de printeditie van MetaalNieuws  €  195,00 per plaatsing

MetaalNieuws Extra - IM:
Gesponsorde content / betaalde artikelen op MetaalNieuws.nl

• Basis IM 
• Maximaal 450 woorden
• Maximaal 1 afbeeldingen (landscape 4:3)
• Maximaal 2 do-follow links/url’s    € 159,00 per plaatsing

Extra opties:

• Plaatsing van link met video 
 vanaf eigen YouTube kanaal     €    99,00 per plaatsing 
 plaatsing video op MetaalNieuws YouTube kanaal  €  199,00 per plaatsing 
 
• Extra plaatsing in MetaalNieuwsBrief als advertorial  €    99,00 per plaatsing
• Doorplaatsing in de printeditie van MetaalNieuws  €  199,00 per plaatsing

MetaalNieuws inBeeld:
Uw product/dienst online gepresenteerd op MetaalNieuws.nl en op het MetaalNieuws YouTube kanaal
Informeer naar de mogelijkheden!

MetaalNieuws Bedrijvengids:
Uw eigen bedrijfspagina binnen de MetaalNieuws omgeving?
Informeer naar de mogelijkheden! 

MetaalNieuws 
is een uitgave van:

www.54Umedia.nl 
info@54Umedia.nl

055-3601060



TUWI IS NU MACHINE- ÉN SOFTWARELEVERANCIER - LIFTENPRODUCENT OMARMT DIGITALISERING
- ZANTECH HELPT BYSTRONIC MET UITSORTEREN - NAADLOZE COMMUNICATIE IN DE HELE KETEN 
- GROEIEN ZONDER PAPIER - COMPACT EN BETAALBAAR SLAK VERWIJDEREN, ONTBRAMEN EN 
AFRONDEN - DE BRABANTSE METAALDAGEN: KENNIS DELEN OVER PRODUCTIEVERBETERING - 
HOEKMAN AL EIND OP WEG MET OFFLINE PROGRAMMEREN LASROBOT - INSPECVISION SYSTEMEN 
METEN SNEL EN NAUWKEURIG UITSLAGEN - AFWERKING IS GEEN ZORGENKINDJE MEER VOOR RPP

IN DEZE EDITIE:

10E JAARGANG NR. 1 • APRIL  2019

THEMA:
DIGITALISERING 

GRIJPT SNEL 
OM ZICH HEEN

OPLAGE  5.100

11

12e jaargang nr. 3 •  oktober 2021

Live toptechnologie op Blechexpo - Meegroeien in automatisering met Euromac - Vlak en zonder spanning - 
Wisseling van de wacht bij Rolleri - RVS Finish sublimeert - Sterk duo in slitten en rolvormen - Q-Fin presenteert 
SmartLink - Steeds meer efficiency - Sneller snijden, automatisch buigen - Compacte krachtpatser - First part 
right spaart tijd en kosten - Mebema introduceert Accurl - Flexibel zwenkbuigen

In deze editie:

HÉT MAGAZINE VOOR DE BUIS- EN PLAATBEWERKING

PlaatBewerkingsNieuws is een onafhankelijk technisch en business 
vakblad voor plaat- en buisverwerkende ondernemingen, die niet-ver-
spanende technieken (scheiden, omvormen, verbinden en oppervlak-
tebehandelingen) in hun productieprocessen toepassen of kunnen 
toepassen. Het biedt op journalistieke wijze zicht op ontwikkelingen in 
alle aspecten van de plaat- en buisbewerkingstechnieken, waarbij ook 
hedendaagse thema’s zoals digitalisering, automatisering en robotise-
ring natuurlijk niet ontbreken. PlaatBewerkingsNieuws besteedt daarbij 
aandacht aan nieuws van en voor producenten van plaat- en buismate-
riaal, service- handels- en distributiecentra, machine- en gereedschap-
leveranciers, toeleveranciers, OEM-ers, ingenieurs en technisch advies-
bureaus, onderwijs- en onderzoeksinstellingen. De lezerskring wordt 
gevormd door eigenaren, directeuren of leidinggevende functionaris-
sen van bedrijven en organisaties die in de plaatketen actief zijn. 

Afhankelijk van evenementen en diverse vakbeurzen zal de minimale 
oplage per editie 5.000 gedrukte exemplaren bedragen, aangevuld met 
een digitale oplage.
Editie Verschijning:                                Deadline:
  1 April 08-04-2022
 
  2  Juni/Juli 24-07-2022
 Technishow/ESEF
  3  Oktober 29-09-2022
 EuroBLECH Voorbeschouwing
  4  December 24-11-2022
 EuroBLECH Nabeschouwing
Tarieven:        1 x                        2 x           4 x
1/1 A4  € 1.495,00  € 1.395,00  € 1.295,00
1/2 A4  €    895,00  €    795,00 €    695,00
1/4 A4  €    595,00  €    495,00 €    395,00
Coverfoto  €    795,00 €    795,00  €    795,00
 
Toeslagen:
Aflopend      10 %
Omslag 2 of 3:   10 %
Omslag 4 (achterpagina)  20 %

Drukprocédé:   
Offset Rotatie
Papiersoort:   
135 gram
HV gesatineerd MC Selfcover
Gedrukte oplage:  
5.100
Verspreide oplage: 
4.750

Bladspiegel:   
210 mm BR x 297 mm H
Zetspiegel:   
185 mm BR x 265 mm H
 
Advertentiemateriaal: 
CMYK / Full Color opgebouwd
Certified PDF, fonts bijvoegen
 
Persberichten - Tekst:  
in Word bestand
Afbeeldingen:   
origineel los bijvoegen
minimaal 300 dpi

Verschijningsfrequentie: 
4 x op jaarbasis

Advertentieformaat: 
1/1 pagina A4 218 mm BR x 305 mm H 
 inclusief 3mm afloop rondom
1/1 pagina A4 185 mm BR x 265 mm H zonder afloop
1/2 pagina A4 185 mm BR x 130 mm H
1/4 pagina A4   90 mm BR x 130 mm H

PlaatBewerkingsNieuws
is een uitgave van:

www.54Umedia.nl 
info@54Umedia.nl

055-3601060

HÉT MAGAZINE VOOR DE BUIS- EN PLAATBEWERKING



1e jaargang nr. 3 • september 2021

Grootverspaners pakken grote uitdagingen gezamenlijk aan - EMO Milano 2021 tovert beurshallen om tot 
digitale fabrieken - Kleine wisselende series laten zich prima onbemand draaien - Verspaner moet meer richting 
procesdenken - GF Machining Solutions legt focus op medische technologie - Sluiter Machining investeert 
in DMG Mori op basis van data -  Zes brillen ondersteunen Hetraco in overtreff ende trap - Bredel brengt 
fl exibiliteit in geautomatiseerd draaifrezen.

In deze editie:

OPLAGE  7.000

1e jaargang nr. 3 • september 2021

Grootverspaners pakken grote uitdagingen gezamenlijk aan - EMO Milano 2021 tovert beurshallen om tot 
digitale fabrieken - Kleine wisselende series laten zich prima onbemand draaien - Verspaner moet meer richting 
procesdenken - GF Machining Solutions legt focus op medische technologie - Sluiter Machining investeert 
in DMG Mori op basis van data -  Zes brillen ondersteunen Hetraco in overtreff ende trap - Bredel brengt 
fl exibiliteit in geautomatiseerd draaifrezen.

In deze editie:

VerspaningsNieuws is een onafhankelijk technisch en business vakblad 
voor ondernemers in de maakindustrie die verspanende technieken in 
hun productieprocessen toepassen of kunnen toepassen. Het biedt op 
journalistieke wijze zicht op ontwikkelingen in de wereld van verspaning 
waarbij hedendaagse thema’s zoals digitalisering, automatisering en 
robotisering natuurlijk niet  ontbreken. VerspaningsNieuws besteedt 
daarbij aandacht aan nieuws van en voor machine- en gereedschapleve-
ranciers, toeleveranciers, OEM-ers, ingenieurs, technisch adviesbureaus 
en onderwijs- en onderzoeksinstellingen. De lezerskring wordt gevormd 
door eigenaren, directeuren of leidinggevende functionarissen van be-
drijven en organisaties die in de verspaning actief zijn. 

Afhankelijk van evenementen en diverse vakbeurzen zal de minimale 
oplage per editie 7.000 gedrukte exemplaren bedragen, aangevuld met 
een digitale oplage. 

Tarieven:        1 x                        2 x           4 x
1/1 A4  € 1.495,00  € 1.395,00  € 1.295,00
1/2 A4  €    895,00  €    795,00 €    695,00
1/4 A4  €    595,00  €    495,00 €    395,00
Coverfoto  €    795,00 €    795,00  €    795,00
 
Toeslagen:
Aflopend      10 %
Omslag 2 of 3:   10 %
Omslag 4 (achterpagina)  20 %

Drukprocédé:   
Offset Rotatie
Papiersoort:   
135 gram
HV gesatineerd MC Selfcover
Gedrukte oplage:  
7.000
Verspreide oplage: 
6.650

Bladspiegel:   
210 mm BR x 297 mm H
Zetspiegel:   
185 mm BR x 265 mm H
 
Advertentiemateriaal: 
CMYK / Full Color opgebouwd
Certified PDF, fonts bijvoegen
 
Persberichten - Tekst:  
in Word bestand
Afbeeldingen:   
origineel los bijvoegen
minimaal 300 dpi

Verschijningsfrequentie: 
4 x op jaarbasis

Advertentieformaat: 
1/1 pagina A4 218 mm BR x 305 mm H 
 inclusief 3mm afloop rondom
1/1 pagina A4 185 mm BR x 265 mm H zonder afloop
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RVS Finish heeft voor het Sublimotion proces geen cabine ingericht, maar een hele hal. Qua afme-

tingen zijn de mogelijkheden hierdoor praktisch onbeperkt.

METAVAK erg positief verlopen voor zowel exposanten als bezoekersDe afgelopen editie van METAVAK is erg positief verlopen, zo laat beurs-organisator Easyfairs Nederland weten. Het nationale vakevent voor de metaalbranche werd op 5, 6 en 7 oktober in Evenementenhal Go-rinchem bezocht door bijna 4.300 bezoekers.

“Het sentiment was bij zowel bezoe-kers als exposanten erg positief. Na een jaar noodgedwongen overgesla-gen te hebben, mochten we einde-lijk deze innoverende sector weer bij elkaar brengen. Dat was dan ook te merken, want het enthousiasme spat-te er van alle kanten vanaf”, zegt Carly Crezee namens de beursorganisatie. Eén van de meest gehoorde gelui-den vanuit onze exposanten: bezoe-kers kwamen echt doelgericht naar de beurs om zaken te doen. Op naar 2022!”, zegt Carly Crezee namens de beursorganisatie.

Directeuren-DinerNaast een goedgevulde beursvloer was er een omvangrijk program-ma, zoals het Directeuren-Diner op woensdag 6 oktober dat door Konink-lijke Metaalunie en SMITZH (Smart Manufacturing Industriële Toepas-

singen Zuid-Holland) werd georgani-seerd. Crezee: “Dit was wederom een succes! Het was een mooi moment waarbij directeuren van bedrijven in gesprek gingen met studenten over de toekomst van technisch talent in de metaalsector. Goed om te zien hoe beide partijen elkaar vonden en nuttige gesprekken voerden onder het genot van een diner met uitzicht over de beursvloer.” Tevens werd er met de studentmiddag goed gehoor gegeven aan het tekort van technisch personeel in de sector. Veel studen-ten verlieten geënthousiasmeerd de beursvloer.

Kennissessies
Ook de verschillende kennissessies die werden georganiseerd door SMITZH, samen met haar partners werden over het algemeen goed bezocht en met name de diversiteit qua interessante onderwerpen die nu in de markt spe-len, werd gewaardeerd. Actuele onder-werpen die aan bod kwamen, waren onder meer Industrie 4.0 vanuit TNO, Machines verbinden met IoT vanuit IoT Academy, diverse kanten van 3D-prin-ten belicht vanuit Flam3D en RAMLAB en Lasrobots nu en in de toekomst vanuit Smart Welding Factory.

Nat straalproces

RVS Finish heeft het Sublimotion pro-ces toegevoegd aan zijn dienstverle-ning. De oppervlaktebehandelaar in Bergeijk kan zowel grote frames en silo’s tot wel 17 meter als kleine plaatdelen voorzien van deze hoog-waardige oppervlaktebehandeling.
Het gepatenteerde Sublimotion pro-ces is een nat straalproces waarbij 

een combinatie van water en straal-middel wordt gebruikt in plaats van dat het straalmedium met lucht te-gen het oppervlak wordt geblazen. Zo worden RVS oppervlakken niet alleen gereinigd, maar krijgen ze ook de ide-ale topografie mee om aanhechting van micro-organismen (bacteriën) en productresten maximaal te beperken. Lees het artikel op pagina 28.
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