
| 109 

metaalvak

Klanten tonen zich bijzonder tevreden over de prestaties van de bewerkingscentra van Hartford.

tijk in uitblinken. Zo kan je klanten een machine 
met een meerwaarde bieden, een manier om zich 
te onderscheiden van concurrenten. Maar kwali-
teit stopt niet bij de handdruk na verkoop. Van 
onze 25 medewerkers maakt ongeveer de helft 
deel uit van het technische team. Stuk voor stuk 
goed technisch onderlegd. Dankzij hen kunnen we 
onze klanten korte servicetijden garanderen. Ook 
in België. Want machinestilstand kan niemand 
zich veroorloven.” 

TOPMERKEN OM BELGISCHE 
MARKT TE VEROVEREN
Promas wil met zijn machines nu ook de Belgische 
markt veroveren. “Hedelius, CMZ en Hartford zijn 
merken die we nog te weinig terugvinden op de werk-
vloer in België. Nochtans zijn het alle drie topmerken 
met bewerkingscentra, draaibanken en freesbanken 
die bijzonder geschikt zijn voor de werkzaamheden 
die Belgische verspaners voor de kiezen krijgen”, 
weet Hermans. Dat Promas het meent bewijst ook 
de investering in een Belgisch team. “Momenteel 
is er reeds een Belgische verkoper actief, maar daar 
komt binnenkort een tweede bij. Binnen afzienbare 
tijd zal er een zelfstandige vestiging komen met een 
eigen sales en service team. Vandaag wil men eerst 
de ogen van verspaners openen voor de kwaliteiten 
van merken zoals Hedelius, CMZ en Hartford. 
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Topmerken in verspaning zien, voelen en ruiken

‘We kiezen voor 
fabrikanten die van een 
bepaalde bewerking hun 

specialisme gemaakt 
hebben en daar ook in 

de praktijk in uitblinken’

De topkwaliteit van deze nieuwe zwenkkopmachine van Hedelius zal hoge ogen gooien op de MTMS beurs.

TOPMERKEN IN VERSPANING ZIEN, 
VOELEN EN RUIKEN
Wie op zoek is naar zomaar een verspaningsmachine heeft keuze te over. 
Wie daarentegen verspaningsmachines wil die uitblinken in hun domein 
en het verschil kunnen maken met concurrenten zal al wat grondiger 
moeten zoeken. Promas maakt het gebruikers gemakkelijk. Het bedrijf 
uit Maasbree verenigt verschillende specialisten in een breed 
portfolio waarmee het verspanende bedrijven in elke 
bewerking kan ondersteunen. Met de merken 
Hedelius, CMZ en Hartford en een groeiend 
Belgisch team wil het nu ook het hart van de 
Belgische metaalindustrie voor zich winnen. 
Maak kennis met ze op MTMS-Machineering.

Al sinds zijn begindagen kiest Promas resoluut de kaart 
van kwaliteit. Zaakvoerder Richard Hermans verduide-
lijkt hoe hij daarvoor te werk gaat: “Om ons portfolio op 
te bouwen kiezen wij niet voor ‘alleskunners’ maar voor fabrikanten die van een be-
paald machineconcept hun specialisme gemaakt hebben en daar ook in de prak-

MACHINES ZIEN, RUIKEN 
EN VOELEN OP MTMS
Op de MTMS-Machineering beurs kan u zelf 
aanschouwen hoe goed de machines 
het er in werking van afbrengen. Er 
zal minstens één machine van elk 
van deze merken aanwezig zijn. 
Hermans: “Mensen die naar de 
machines en hun afwerkingsni-
veau komen kijken, zullen kun-
nen zien, ruiken en voelen dat 
het topmerken zijn. Bovendien 

Ook 3D-printen is 
vertegenwoordigd in het 

portfolio van Promas.

Ook de op één na grootste draaibank van CMZ zal vertegenwoordigd zijn op de stand van Promas.

is het beproefde technologie die al in de praktijk 
bewezen heeft dat het zijn beloftes op papier kan 
waarmaken.” Met de aanwezigheid van een 3D-
printer van Sisma op de beurs en in het portfolio 
bewijst Promas bovendien dat het ook zijn vinger 
aan de pols houdt van alles wat er beweegt in de 
metaalindustrie. U zal er live kunnen meemaken 
hoe een product in 3D geprint wordt. “Hoewel 
dit een relatief jonge technologie is, geloven we 

er sterk in. Sisma heeft 
al een stevige repu-
tatie in laser- en 
hogeprecisietech-
nologie. Met deze 
printer is dat niet 
anders”, besluit 
Hermans.   ■


