
CO-ENGINEERING: 
ONZE VAKKENNIS WORDT  
UW MEERWAARDE
Via co-engineering met uw R&D-afdeling of uw ontwerpers maken 
we uw concepten beter en betaalbaarder. Door van bij de start de 
koppen bij elkaar te steken, haalt u meteen het maximum uit onze 
metaalkennis. Onze unieke ervaring met metaalverwerking wordt 
dan een toegevoegde waarde voor u. Het resultaat? Goedkopere, 
maatvastere en/of lichtere producten of constructies. En dat met 
respect voor de intrinsieke kenmerken.

Wat doet Shapes Metalworks als  
co-engineeringpartner voor u?
Op elk moment in de creatie- en productiefase komt onze knowhow  
handig van pas. Zo kunnen wij …
• uw design vertalen in een mechanisch model
• gezamenlijk nieuwe constructies ontwerpen
• uw concepten voor prototypes mee ontwerpen en optimaliseren
• uw producten optimaliseren op vlak van metaalgebruik, plaatdikte,  

vormgeving of lassamenstelling
• de functionaliteit van uw bestaande constructies analyseren en 

optimaliseren
• het goedkoopste constructieproces voor u uitwerken en op punt stellen 

Een  win-win-samenwerking voor u en voor ons
Shapes Metalworks geeft graag mee vorm aan uw producten en plannen. 
Uiteraard altijd in samenspraak met uw interne en externe specialisten. 
Door snel onze krachten te bundelen maken we samen werk van een 
interessante totaaloplossing. Uw voordelen?
• versnelling van het productieproces
• vermijden van eventuele gebreken
• betere prijs-kwaliteitverhouding
• de ultieme kostenbesparing voor uw eindproduct
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Samen pakken we uw uitdagingen aan.

Een offerte, vraag, briefing?  
Mail administratie@shapesmetalworks.be  
of bel +32 56 42 49 70.

Shapes Metalworks 
Nijverheidslaan 53
B-8560 Gullegem
www.shapesmetalworks.be

Bandwerk bestaat niet bij ons. We denken altijd na over een oplossing op maat. Zo produceren we onderdelen steeds volgens uw 
tekening, maar als een kleine aanpassing tot kostenbesparing leidt, dan stellen onze medewerkers die zeker voor. Dankzij ons ruim 
toolingassortiment kunnen we bovendien zeer veel realiseren.  

Hoe zorgen onze Shapes Metalworks-medewerkers concreet voor meerwaarde?
Plaatverwerking
• tekeningen in samenspraak licht aanpassen om metaalonderdelen beter laser- of plooibaar te maken
• ponsen i.p.v. laseren bij lagere kwaliteitsvereisten: verzonken gaten, draadgaten, bepaalde omvormingen, ... 

Lasconstructies
• vereenvoudigen door onderdelen samen te brengen in één constructie
• aanpassen van plaatdiktes en weglaten van overbodige plooien 
• aanpassen van perforaties aan bestaande tooling
• vervangen van een dure gefreesde staalstructuur door een lasconstructie met behoud van vormtolerantie
• opteren voor pen- en gat-verbindingen in combinatie met precisielaserwerk
• extra meetwerk vermijden door slim te graveren en markeren via extra openingen om zo de juiste lasplaatsen aan te geven

IJZERSTERKE VAKMENSEN 
MAKEN HET VERSCHIL


