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Heemskerk Fijnmechanica  
investeert in innovatieve techniek
Heemskerk Fijnmechanica BV is 
sinds 1970 actief in de metaalbe-
werking en met name op het ge-
bied van fijnmechanische verspa-
ning.

Om te kunnen voldoen aan de speci-
fieke wensen van de klant, staat er een 
uitgebreid machinepark, waarin voort-
durend geïnvesteerd wordt, om te be-
schikken over de nieuwste technieken 
en efficiency. De klant kan er terecht 
voor fijnmechanisch draai- en of frees-
werk, kleine, middelgrote of grote series, 
evenals voor het laten vervaardigen van 
vacuümmatrijzen.

Doorgaans levert de klant een tekening 
aan van het te maken product. Tegen-
woordig komt het ook voor dat de klant 
geen tekening heeft of dat de klant met 
behulp van de kennis en kunde van 
Heemskerk Fijnmechanica een product 
ontwikkelt en tekent. 

Om deze klant goed van dienst te kun-
nen zijn heeft Heemskerk Fijnmecha-
nica daarom een nieuw hulpmiddel in 
huis voor reverse engineering: een Faro 
laser scanarm. Met behulp van deze arm 
kunnen complexe vormen nauwkeurig 
en op een effectieve manier worden ge-
scand  en omgezet naar een 3D digitaal 
computermodel. Hiervan wordt een 

volledig CAD-model gemaakt, zodat er 
een tekening ontstaat om het product 
vervolgens te kunnen (re)produceren op 
één van de draai- of freesbanken.

Een voorbeeld: 
Van een voet wordt een gipsafdruk ge-
maakt ten behoeve van een leest voor 
een schoen. Dit wordt gescand en het 
resultaat is een aluminium leest volledig 
op maat.
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Wij leveren het.
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