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De toekomst

Na vele roerige jaren is de economie nu echt aan het groeien. Ook 
wij merken dat. De klanten zijn weer bereid om vooruit te denken 
en investeren dus ook echt weer. 2017 is dan ook een mooi jaar voor 
STYLE geworden. 

Met de stabiele Nederlandse markt en de groei in de export kijken 
wij uit naar de toekomst. Met deze toekomst zijn we in 2017 binnen  
STYLE volop bezig geweest. We  hebben  onze  R&D  afdeling uitge-
breid met drie enthousiaste en gedreven engineers. We kijken dus al 
verder in de toekomst en zijn continue bezig om onze UNIEKE STYLE 
besturing nog slimmer, simpeler, uitgebreider en vooral ook SMART 
te maken. 

Wat we vooral hebben gemerkt de afgelopen jaren is dat alle 
klanten terug komen bij STYLE. Vaak komen zij vooral voor een 
tweede, derde of zelfs tiende machine. Dit geeft ons een top gevoel 
en we hopen dat we iedereen nog veel vaker terug mogen zien.

Volgend jaar in maart presenteren wij ons weer op de Techni Show 
2018. Met een prachtige stand van bijna 260m2, 14 machines en meer 
dan 100 demonstraties is er genoeg te zien op onze stand. Wij zullen 
met veel trots en passie alle bezoekers op onze stand te woord staan 
en we heten iedereen uit de maakindustrie al van harte welkom.

Ook in 2018 zullen we doen wat we zeggen en hebben we er zin in!

Bastiaan Clement
Managing Director

VOORWOORD
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WERKZAAMHEDEN

De laatste weken voor het nieuwe jaar zijn traditiegetrouw altijd druk. De laatste puntjes 
worden op de i gezet, zodat 2018 een frisse start krijgt.

DOOR MARLON VAN DIJK / JURRE POMMER

Verkochte machines kunnen gemiddeld in twee 
weken worden gebouwd, mits voorradig. Betreft 
het een standaard machine kan het soms voor-
komen dat deze nog dezelfde week wordt ge-
leverd. Zijn er klantspecifieke wensen of als de 
machine op aanvraag wordt gebouwd, kan de le-
vertijd wat langer duren omdat alleen de perfecte 
machine wordt geleverd.

Elke assemblagemedewerker richt zijn aan-
dacht altijd op één machine en begint pas aan 
een andere machine zodra de eerste machine is 
goedgekeurd.  Alle assemblage medewerkers en 
service engineers worden meerdere malen per jaar 
bijgeschoold in de nieuwste technieken en ontwik-
kelingen. 

Met opgebouwde kennis over onze machines 
in combinatie met de moderne hal en de vakbe-
kwame medewerkers zijn wij in staat om hoog-
waardige machines te bouwen en te leveren, ge-
heel volgens de klant gestelde normen en eisen.

Technologische voorsprong
Er wordt gericht geïnvesteerd in onze R&D afde- 
ling waardoor innovatieve oplossingen worden 
gerealiseerd. Onze eigen R&D afdeling is elke dag 
bezig met het toepassen van nieuwe ideeën in 
zowel product development als in software devel-
opment. Dit betekent dat wij onze technologische 
voorsprong in de industrie en markt kunnen be-
houden. 

STYLE CNC MACHINES IN BUNSCHOTEN
DONDERDAG 14 DECEMBER
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“ “ “Geen dag in de productiehal 
is hetzelfde. Elke draai- of freesbank 

is een nieuwe uitdaging”
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DOOR JURRE POMMER // BEURZEN, OPEN DAGEN, INNOVATIES

Sinds de laatste uitgave van het STYLE magazine 
in juli is er een hoop gebeurd. Er is in 2017 een re-
cordaantal beurzen aangedaan en het afgelopen 
half jaar stonden onder andere de EMO Hannover, 
de TIV en de METAVAK op het programma. Daar-
naast waren de STYLE machines te zien op beurzen 
in Polen, Tsjechië, Frankrijk en Israël. Ook de open 
dag bij STYLE Tsjechië was wederom drukbezocht.

Een van de belangrijkste beurzen die afgelopen 
half jaar heeft gedraaid was de EMO in Hannover. 
Dit was voor het eerst in acht jaar dat STYLE weer 
aanwezig was met twee grote draaibanken en een 
bewerkingscenter. We hebben ons hier opnieuw 
kunnen voorstellen aan een groot, internationaal 
publiek en vele nieuwe contacten opgedaan waar  
onze Duitse verkoper Oliver mee aan de slag kan.
De meeste beurzen zijn zelfs voor 2018 alweer 

vastgelegd, dus verspanende specialisten vanuit 
heel Europa komen ons weer tegen.

TERUGBLIK TWEEDE HALFJAAR

STYLE EN DE MAAKINDUSTRIE ZIJN ON-
LOSMAKELIJK VERBONDEN

STYLE IN HET BUITENLAND

Niets is te gek, bijna alles kan! 2017 is een jaar geworden van groei, positiviteit, meer 
beurzen, erkenning en een hechter team dan ooit!

De afgelopen periode is de export sterk gestegen 
en ons dealernetwerk breidt zich steeds verder uit in 
Europa. Stap voor stap begint STYLE in Europa meer 
en meer bekend te worden. De unieke STYLE bestu- 
ring van de machines blijft bijzonder en vernieuwend.

Dit was naast de vele internationale beurzen ook 
te zien aan de verkochte machines. Het laatste half 
jaar zijn er overal ter wereld machines verkocht, van 
Noorwegen tot de Verenigde Staten en van Israël 
tot de Filipijnen. Dit is een trend die wij de komende 
jaren zeker gaan proberen voort te zetten, wat ook 
nodig is om te kunnen blijven groeien als bedrijf. 
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De Nederlands economie is aan het groeien. Be-
drijven investeren weer, en dat is ook goed te 
merken bij STYLE. Van alle kanten komen de aan-
vragen voor machines binnen. En door onze 
actieve marktbenadering weten klanten ons ook 
goed te vinden.

Om voorop te kunnen blijven lopen in de ver-
spanende industrie moeten wij inspelen op vragen 
vanuit de markt. Naar aanleiding van een aantal 
onderzoeken door de marketingafdeling en 
stagiaires, is gebleken dat er behoefte is om onze 
productrange in zowel conventioneel als in CNC 
verder uit te breiden. Op pagina 14 en 15 kunt u 
meer lezen over de machines die vanaf midden 
2018 leverbaar zijn.

UNIEKE STYLE BESTURING
Het hart van STYLE is de innovatieve besturing. 
Een zeer toegankelijke CNC besturing voor zowel 
de beginnende verspaner als voor de ervaren op-
erator. Wat de STYLE besturing zo uniek maakt zijn 
de uitgebreide functionaliteiten, die geen ander 
bedrijf ter wereld zo compleet kan aanbieden. De 
CNC software is speciaal ontwikkeld voor het snel 
en gemakkelijk tekenen en uitvoeren van enkel- 
stuks en kleine series. De R&D afdeling is continu 
bezig om de software door te ontwikkelen en het 
nog gebruiksvriendelijker en effectiever te maken.

Ook in de versie STYLE Control 2018 zullen spe-
ciale innovaties terugkomen.

Een belangrijke dag voor STYLE in de afgelopen 
periode was 19 oktober, toen wij voor de tweede 
keer De Maakindustriedag (voorheen Techni-Pre-
Show) hebben georganiseerd. Deze editie stond in 
het teken van het behoud van technologische ken-
nis in de maakindustrie.

Deze minibeurs werd gehouden ter voorberei- 
ding op de TechniShow, die in maart 2018 plaats 
gaat vinden. Vanuit de hele sector kwamen 
deskundigen  bijeen om hun innovaties te 
tonen en om ideeën uit te wisselen. Tijdens 
deze editie stonden er maar liefst twintig ex-
posanten met hun producten, innovaties en 
kennis. Meerdere  exposanten hebben direct 
naar aanleiding van De Maakindustrie Dag nieu-
we klanten gescoord of een machine verkocht. 

Dit maakte het voor ons ook een groot succes!

DE MAAKINDUSTRIE DAG

PRODUCTINNOVATIE EN UITBREIDING
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INTERVIEW JAKUB DEBSKI // SERVICE ENGINEER

DOOR YOURI VAN DEUTEKOM // TERUGBLIK EERSTE JAAR POLEN

Begin januari heeft STYLE haar voet gezet in Polen 
en heeft de deuren geopend van een nieuwe 
vestiging in Sosnowiec gelegen aan een van de 
belangrijkste wegen in Polen. Wanneer je hier over-
heen rijdt kun je het grote STYLE logo niet missen.

Eind maart hebben we meegedaan met de STOM-
TOOL in Kielce, dit was een beurs om de Poolse 
maakindustrie kennis te laten maken met STYLE 
en de unieke STYLE software. Op de beurs is zeer 
enthousiast gereageerd op de komst van STYLE 
en hieruit hebben we besloten om eerder dan ge-
pland een service engineer aan te nemen.

Begin oktober hebben we ervoor gekozen om 
deel te nemen aan de Toolex, één van de grootste 
beurzen die de maakindustrie in Polen kent. Het 

POLEN ÉÉN JAAR 

VANAF DE SNELWEGEN KUN JE HET GROTE 
STYLE LOGO BEWONDEREN
STYLE Polen viert in januari 2018 haar 1 jarig bestaan en dat vieren we door terug te blik-
ken op het afgelopen jaar met als klap op de vuurpijl: de eerste machines zijn inmiddels 
verkocht!

doel van deze beurs was om onze naamsbekend-
heid te vergroten en vertrouwen te wekken van 
potentiële klanten. Hieruit hebben we veel inte-
resse gecreeërd in onze machines.

Vanuit de geinteresseerde bedrijven is een poten-
tiële klant uitgenodigd hier in Nederland voor een 
kennismakingscursus met de STYLE software op 
onze STYLE 510 draaibank.

Hoe heb je de afgelopen maanden ervaren?
Na 6 maanden werken voor STYLE Polen, is mij 
opgevallen dat collega’s positief zijn ingesteld om 
elkaar te helpen, zelfs als ze ontzettend druk zijn! 
In Polen hebben wij (Jarek Bilski en ik) laten zien 
dat we ontzettend flexibel zijn voor de eisen van 
de klant. Als voorbeeld: ‘We zijn naar Nederland af-
gereisd om een demo te geven aan de klant’.

Hoe heb je de beurzen en nieuwe klanten beleefd? 
Tijdens de Toolex hebben we veel bezoekers ge-
had die ontzettend geïnteresseerd zijn in onze ma-
chines, omdat het design en kwaliteit van STYLE er 
goed uitzien. Na een demo van de STYLE Software 
waren de meeste bezoekers verrast hoe gemakke-
lijk het is om een detail in een product te creeëren.

Wat vind je van de locatie van het pand?
Vanuit onze locatie naar verschillende beurzen, 
maar ook richting klanten is het kort rijden. Onze 
locatie bevind zich tussen twee hoofdwegen en 
vanuit daar kan je het grote style logo goed zien.
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DOOR JURRE POMMER // 260 M2 VULLEN MET MACHINES, KENNIS & INNOVATIE

Van 20 tot en met 23 maart 2018 vindt in de Jaar-
beurs Utrecht de grootste en belangrijkste vak-
beurs voor de maakindustrie van de Benelux plaats; 
de TechniShow. Om het jaar staan hier de nieuwste 
innovaties en ontwikkelingen op het gebied van 
industriële productietechnieken, de verwerking en 
bewerking van metalen en kunststoffen, en de hier
bijbehorende hulpmiddelen.

STYLE zal dit jaar met een grootse stand komen: 
14(!) machines op een stand van maar liefst 260 m2. 
Hiermee is de stand nog een tandje groter dan in 
2016. In 2016 waren er zo’n 43.000 bezoekers, wat 
het de grootste industriebeurs van de Benelux 
maakt. Als de bezoekerstrend van de afgelopen 
jaren zich voortzet, worden er dit jaar zo’n 47.000 
bezoekers verwacht. 

Net als in 2016 heeft STYLE zich inschreven voor de 
Innovation Award van de TechniShow. Deze award 
is voor bedrijven die een nieuw of vernieuwend 
product of een vernieuwde aanpak wat betreft pro-
ces, materialen en/of technieken hebben ontwik-
keld. De innovatie moet leiden tot een significante 
verandering in economische en/of maatschap-
pelijke zin. STYLE doet dit jaar mee met de STYLE 
SMESH 2-step Gear (SS2-sG). 

Deze innovatie biedt de mogelijkheid om op de 
STYLE draaibanken onder vollast te schakelen. 
Voor de draaibanken geldt; het beste uit drie 
bestaande transmissies: de eenvoud van een hand-
geschakelde transmissie, het gemak van een au-
tomatische transmissie en het rendement alsof er 

geen transmissie is. STYLE SMESH 2-step Gear kan 
vertragen en versnellen onder vollast met behoud 
van rendement. Een planetair schakelbaar tand-
wielstelsel, de SS2-sG, is nog niet in de markt, het 
is een volledig nieuw concept in de maakindustrie. 
De belangrijkste pijlers zijn de duurzaamheid en de 
tijdswinst voor de klant tijdens het verspanen.

Nooit eerder stond STYLE met zoveel machines 
op een beurs, wat het voor ons een spannend en 
uitdagend project maakt. De komende maanden 
zijn bijna alle medewerkers binnen STYLE bezig 
zijn met voorbereiding voor de TechniShow. De 
productiemedewerkers zijn bezig met het gereed-
maken van de machines, de marketingafdeling 
is continu bezig met alle voorbereidingen van de 
beurs en ook de R&D afdeling is druk bezig om de 
nieuwste software te kunnen presenteren. Hoe dit 
alles uiteindelijk tot uiting komt kunt u zien op onze 
stand B084 in hal 12. U bent van harte welkom!

TECHNISHOW 2018

GROOT, GROTER, GROOTS: EEN SPANNEND 
EN UITDAGEND PROJECT
Opnieuw uitpakken tijdens de Technishow om aan de verwachtingen van de klanten en 
Nederlandse maakindustrie te voldoen. 
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DOOR MARLON VAN DIJK // VERSPANENDE SPECIALISTEN

Bij binnenkomst in het oude bedrijfspand van 
Machinefabriek Harderwijk (MFH) worden we 
harte- lijk ontvangen door Karel Prakken (eigenaar) 
en Jochem Foppen (medewerker CNC). We krij-
gen eerst een rondleiding door het nieuwe pand 
aan de andere kant van Harderwijk. Het nieuwe 
pand staat op een prachtige locatie op een nieuw 
ontwikkeld industrieterrein. Binnen wordt nog hard 
gewerkt om de laatste puntjes op de ‘i’ te zetten. 

Marktleider in Nederland
Machinefabriek Harderwijk is begonnen als rep-
aratiebedrijf en later door Karel Prakken omgezet 
naar de machinefabriek zoals die nu is. Door de 
markt te bewerken vanuit de vraag en niet vanuit 
de eigen productiemogelijkheden, zijn ze uitge-
groeid tot een bekende naam in de maakindus-
trie. ‘Met ruim 3000 klanten door Europa, waarvan 

MACHINEFABRIEK HARDERWIJK

VAN REPARATIEBEDRIJF TOT MARKTLEIDER 
IN TRAPEZIUMSCHROEFDRAAD

Machinefabriek Harderwijk BV combineert verspanende toelevering met een bijzonder 
specialisme: productie van trapeziumschroefdraad.

meer dan de helft in Nederland en Belgie, zijn 
wij marktleider op het gebied van het produc-
eren van trapeziumdraad”, zegt Karel Prakken.

Een van de eerste machines was de STYLE draai-
bank doordat er een klein beetje seriematig werk 
en licht conventioneel werk nodig was. “Ik ben 
in contact gekomen met STYLE door een col-
lega, die een los softwarekastje van STYLE had 
staan. Het werkte eenvoudig en ben direct in 
Bunschoten gaan kijken bij de productie. Ik 
was meteen enthousiast en heb een STYLE 
aangeschaft’, legt Karel uit. De eerste draa-
ibank hebben ze inmiddels ingeruild voor 
een nieuwe en deze heeft ook een prach-
tige plek gekregen in de nieuwe machine-
fabriek. Het machinepark is up te date en 
MFH levert ook met onbemand draaien de 
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hoge kwaliteit die de klanten eisen. Special-
iteit van MFH is echter schroefdraad wervelen. 

“Ik heb destijds gekozen voor een STYLE om-
dat de prijs-kwaliteit verhouding erg goed is. Wij 
hebben vaak een grote doorlaat nodig voor onze 
producten. De machine heeft een goede CNC 
nauwkeurigheid, repeteerbaar en boven alles, 
het is makkelijk te bedienen”, aldus Karel. “Daar-
naast zijn we erg blij met de serviceafdeling. Wij 
hebben er gelukkig weinig gebruik van gemaakt, 
maar die enkele keer dat het nodig was ging dat 
perfect. Natuurlijk zitten jullie om de hoek, maar 
ook onderdelen zijn altijd op voorraad waardoor 
we nooit lang hoeven te wachten. Hier kunnen 
andere machineleveranciers nog wat van leren! 

Schroefdraad wervelen is een verspanende bewerking. De verspanende hoofdbeweging is een 
freesbewerking. Het gereedschap omcirkeld met hoge snelheid de langzaam roterende as. 
De beitels snijden in 1 doorgang het gewenste profiel in de as. De bewerking is relatief jong en 
technisch erg gecompliceerd. Machinefabriek Harderwijk beschikt over meerdere draad-
wervelmachines.

Kortom perfect dus!”, zegt Karel met een grote lach.
De nieuwe, grote open hal geeft een machtig 
gevoel van ruimte waarin de machines netjes zijn 
opgesteld. De speciale lampen geven geven een 
zee van licht waardoor de medewerkers goed 
zicht hebben op de machines en het materiaal. 
“De laatste machines en nog wat voorraad wordt 
voor het eind van 2017 ook nog verhuisd en in 
2018 kunnen we fris beginnen”, lacht Jochem. Kar-
el: “Met de bouw van deze nieuwe fabriekshal, de 
nieuwste technologie en schone werkomgeving 
hopen wij een voorbeeld te zijn voor de industrie.”

Het is leuk om te zien dat bedrijven als Machine-
fabriek Harderwijk hun vakmanschap en expertise 
combineren met een gezonde dosis humor. En 
we zijn dankbaar voor hun vertrouwen in STYLE!

SCHROEFDRAAD WERVELEN
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DOOR MARLON VAN DIJK // KENNIS MAKEN MET DE CUSTOMER SUPPORT

De Customer Support bestaat uit Herman Nie-
borg en Johan Koelewijn. Deze heren zijn 
elke dag bezig om klanten bij te staan op het 
gebied van problemen, storingen en ande-
re zaken waarbij de klant hulp nodig heeft. 
Allen hebben in het verleden als servicemonteur 
gewerkt, maar nu gekozen voor een baan op kan-
toor. Die ervaring in de buitendienst helpt hen te 
visualiseren wat de klant van hen nodig heeft, 
een belangrijke eigenschap voor deze functie.

Wanneer de Customer Support gebeld wordt 
zullen zij in eerste instantie altijd samen met 
de klant tot een oplossing proberen te komen. 

De problemen kunnen verschillen van simpel een 
stekker die niet goed zit tot een complex software 
probleem.

STYLE CUSTOMER SUPPORT

STYLE KLANTEN ZIJN ZEER TEVREDEN 
OVER DE SERVICE

Voor deze uitgave gaan we wat nader kennis maken met de Customer Support van 
STYLE. Wat doen ze, hoe doen ze dat en hoe ervaren ze hun werk?

Het is aan de Customer Support om dit 
probleem te identificeren. In ongeveer de helft van 
de gevallen lukt het de Customer Support om het 
probleem via de telefoon te verhelpen, in de ande-
re gevallen sturen zij een service monteur op pad. 
Dan komen we gelijk op de andere taak van 
de Customer Support; het inplannen van de 
service monteurs. Dit vergt veel precisie, 
overleg en communicatie. Voor de 
service monteurs is een goed georganiseerde 
agenda belangrijk, zodat zij weten waar  ze aan  
toe  zijn  en  hun tijd effectief kunnen indelen. 

Dit alles moet ervoor zorgen dat de klant 
optimaal gebruik kan maken van de STYLE 
service, ofwel telefonisch via de Customer Support, 
ofwel via het bezoek van een service monteur.  

Herman Nieborg Johan Koelewijn
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DOOR MARLON VAN DIJK // PEA PLASTICS VAN CONCEPT TOT EINDPRODUCT

Peaplastics B.V. is een bekend bedrijf in de kunst-
stofverwerking waarbij de wensen van de klant 
altijd voorop staan. Ze zijn gespecialiseerd in de 
verwerking, vervaardiging en levering van hoog-
waardig kunststofhalffabricaat tot eindproduct. We 
zijn in gesprek met Harald Schellekens, mede-
eigenaar van PEAplastics.

“PEA Plastics is een betrouwbare partner die snel 
kan leveren en zeer flexibel is in het productie-
proces”, zegt Harald. “We hebben een zeer divers 
klantenbestand, denk hierbij aan de chemie, far-
macie maar ook de voedingsmiddelenindustrie. 
Je kan je indenken dat het voor hen belangrijk is 
om flexibel te zijn en hoogwaardige kwaliteit te 
leveren”. Naast het verwerken en bewerken van 
de gangbare kunststof grondstoffen zoals POM, 
PTFE (teflon), plexiglas, PVC, nylon, PES en PEEK 
is PEA ook in staat om hoogwaardige grondstoffen 
zoals Torlon, PSU en PEI naar wens te bewerken 
en te transformen tot het gewenste eindproduct. 
Klanttevredenheid staat, net als bij STYLE, centraal. 
Samen geloven wij niet in onmogelijkheden, wel in 
functionele oplossingen voor alle klantwensen.

Inmiddels staan er vijf machines in het machinepark, 
twee kleinere draaibanken, een 510 draaibank en 
een BT1500 freesbank. “We zijn ooit begonnen 
met conventioneel draaien en frezen, tot het mo-
ment dat onze klanten steeds geavanceerdere 
producten wilden laten produceren. De conven-
tionele machines konden de moeilijke contouren 
niet meer waarborgen waardoor we zijn overstapt 
op CNC machines. Uiteraard speelde tijdsbespar-

PEA PLASTICS 

PEAPLASTICS: DE MEERWAARDE VAN 
MAATWERK

Het toepassen van technologische ontwikkelingen bij de vervaardiging van kunststof-
halffabricaat tot eindproduct staat centraal bij Peaplastics.

ing ook een grote rol.”, legt Harald uit. “We kwamen 
STYLE tegen op de beurs en waren gecharmeerd 
van de eenvoudig te begrijpen software en goede 
service. Het is zeer eenvoudig te programmeren, je 
ziet op je tekenscherm wat je maakt!”, lacht Harald. 
“Wel zouden sommige knoppen op een andere 
plaats kunnen staan, waardoor het nóg eenvou- 
diger wordt”. Over de service hebben ze ook niks 
te klagen, de customer support neemt duidelijk de 
tijd om de ongemakken op te lossen. 

Kortom: een prachtig bedrijf gespecialiseerd in 
kunststof met oog voor detail, de klant en de toe-
komst.

Meer weten over Peaplastics? 
Bezoek dan www.peaplastics.com
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STYLE BLIJFT ZICH DOORONTWIKKELEN 
OOK IN HET NIEUWE JAAR
Bij STYLE zijn we elke dag bezig met het verbeteren van onze productlijn en wordt in het 
nieuwe jaar weer een aantal machines toegevoegd aan ons portfolio.

PRODUCTOVERZICHT

STYLE CONVENTIONEEL

STYLE MC 350 & STYLE 300 (500 DBC)

Conventionele freesbank

STYLE Bewerkingscentrum MC 350

STYLE 300 (500 DBC)

• X-verplaatsing van 750 mm tot +/- 960 mm

• Diverse Y/Z verplaatsingen

• Diverse types freeskoppen mogelijk

• Diverse overbrengingen van hoofdspindel mogelijk

• Tafelafmeting van 810 x 250 mm

• X/Y slag van 350 x 210 mm

• 10.000 RPM bij 1.1 kW

• Uitgerust met de eenvoudige STYLE besturing

• 500 mm afstand tussen de centers

• Draaidiamter van 320 mm over bed

• 100 - 4000 RPM bij 3.7 kW (7.5 kW)

• Uitgerust met de eenvoudige STYLE besturing
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Het afgelopen jaar is een goed jaar geweest, wij 
hebben veel klanten blij kunnen maken met een 
mooie STYLE machine. Het is te merken dat het 
beter gaat in de industrie en wij hopen dat onze 
klanten kunnen profiteren van deze stijgende lijn. 

Er wordt druk gewerkt aan de introductie van nieu-
we machines en we hopen dat we volgend jaar op 
dezelfde voet door kunnen gaan en u, onze klant, 
weer kunnen ontmoeten. 

Uiteraard zijn wij aanwezig op beurzen in heel Eu-
ropa, met name kijken wij uit naar de Technishow 
2018, de voorbereidingen zoals u heeft kunnen 
lezen zijn hiervoor in volle gang! Ook zijn wij hard 
aan de slag met onze vestigingen in Polen en 
Tsjechië. Kortom, wij zitten niet stil in het nieuwe 
jaar. 

Door het succes van de MC 750/MC 1000 is er be-
sloten om de MC (Machining Center) range uit te 
breiden met drie nieuwe machines de MC 350, MC 
500 en MC 1500. Door de uitbreiding kunnen we de 
klant nog meer opties bieden waarmee nog speci-
fieker en sneller kan worden verspaand. De MC 350 
zal ook nog eens uitermate geschikt zijn voor ge-
bruik in de educatieve sector evenals kleine werk-
plaatsen.

Een paar jaar geleden heeft STYLE besloten om 
naast CNC machines ook Conventionele draaiban-
ken aan te bieden. Daarnaast hebben is er door de 
R&D en directie besloten om dit jaar ook Conven- 
tionele freesbanken aan te bieden. Op deze manier 
beschikken wij naast een volledige CNC range nu 
ook over een complete Conventionele range.

Ook introduceren wij de STYLE 300 (500 DBC) het 
kleine broertje van de STYLE 350 (850 DBC). Deze 
draaibank is uitermate geschikt voor het nauw-
keurig producten verspanen en is bedoeld als een 
aanwinst binnen de educatieve sector.

STYLE BEWERKINGSCENTRUM MC 500 & MC 1500

STYLE bewerkingcentrum MC 500

STYLE bewerkingcentrum MC 1500

• Tafelafmeting van 650 x 380 mm

• X/Y slag van 500 x 380 mm

• 12.000 RPM bij 3.7 / 5.5 kW

• Uitgerust met de eenvoudige STYLE besturing

• Tafelafmeting van 1700 x 600 mm

• X/Y slag van 1500 x 680 mm

• 12.000 RPM bij 11 / 15 kW

• Uitgerust met de eenvoudige STYLE besturing

BEDANKT EN TOT IN 2018!UITBREIDING VAN DE PRODUCT RANGE

We willen u bedanken voor een mooi 
2017 en hopelijk tot ziens in 2018!

Dit is een exclusieve sneak preview van de nieuwe machines. Wilt u meer weten? Laat het ons dan weten!

15 STYLE Jaargang 2 editie 1



Nijverheidsweg 15

3751 LP Bunschoten, Nederland

info@stylecncmachines.com

+31 (0)33 - 20 525 00

Stanovice 37
544 01 Dvůr Králové nad Labem, 
Tsjechië
info@stylecncmachines.cz
+420 499 421 713

ul. Zuzanny 34
41-219 Sosnowiec, Polen
info@stylecncmachines.pl
+48 883 444 723

Vlierstraat 5
B-8790 Waregem, België
info@stylecncmachines.be
+32 497 322 109

STYLE CNC Machines CZ STYLE CNC Machines PL

STYLE CNC Machines NL

STYLE CNC Machines BE

Correspondentie

Postbus 136 

3750 GC Bunschoten

Nederland

Productie en showroom

STYLE CNC Machines 

Nijverheidsweg 15

3751 LP Bunschoten

Nederland

Showroom

Dimatech 

Guldenweg 9

7051 HT Varsseveld

Nederland

T +31 (0)33 - 205 25 00

E  info@stylecncmachines.nl

I  www.stylecncmachines.nl


