
Summer Sale 2022 

CNC Machines, procesoptimalisatie en 
Dormac productie automatisering 

50% korting op 
een Dormatec AF 
aircleaner bij 
aanschaf van een 
voorraadmachine “Dormac Summer Sale 2022” 

Dormac CNC Solutions biedt een aantal voorraadmachines aan met een scherpere 
prijsstelling. Ook systemen om het verspaningsproces te optimaliseren mogen 

natuurlijk niet ontbreken. Daarnaast vult Dormac Productie Automatisering het aanbod 
aan met Easyloader Cobot systemen en de standaard productiecel voor draaibanken en 

freesmachines. Doe nu uw voordeel met deze Summer Sale acties! 

*De Summer Sale actie loopt tot en met 21 september 2022

Dormac CNC Solutions - Breeuwhamer 25, 1648 HG De Goorn 
tel. +31 (0)229 54 24 85 l info@dormac.nl l www.dormac.nl

Leverancier van verspanende metaalbewerkingsmachines sinds 1954



Dormac Summer Sale 2022 

Breeuwhamer 25, 1648 HG De Goorn 
tel. 0229 54 24 85 - info@dormac.nl   

www.dormac.nl

5-Assige bewerkingscentra

DVF 5000 Fanuc
DVF 5000 Heidenhain

Draaibanken
Lynx 2100 serie 
Lynx 2600 serie
GT 2100 ex. demo machine Fanuc 

Verticale bewerkingscentra

DNM 5700 serie 

DNM 6700 serie 

Kijk ook op dormac.nl

Nieuws: Doosan Machine Tools veranderd naam naar DN Solutions
De naamsverandering is het gevolg van een overname van Doosan Machine Tools door het Zuid-
Koreaanse DTR Automotive, een toonaangevende toeleverancier voor de wereldwijde automotive 
industrie. De krachtige synergie tussen de dochterondernemingen van DTR Automotive en DN Solutions 
zal de doelstelling tot de top drie wereldspelers op het gebied van machine tools te behoren, verder 
versterken. 

Waar staan D en N voor?
De D in DN verwijst naar de periode van 45-jaar waarin onder de merknamen Daewoo en Doosan, een 
duurzaam vertrouwen is opgebouwd met de wereldwijde metaalbewerkende industrie. De N staat voor 
Now & New, de motivatie van de DN Group om nieuwe wegen te openen door voortdurend nieuwe 
uitdagingen aan te gaan.

Service en support blijven op zelfde hoge niveau
Naast de naamsverandering wijzigt er verder niets aan het leveringsprogramma en de 
productiefaciliteiten. Om hun groeiambities te realiseren zullen de productiefaciliteiten de komende jaren 
verder worden uitgebreid.

• Overige modellen op aanvraag
• Vraag naar de mogelijkheden
• Geldig tot en met 21 september 2022

Op voorraad!

Op voorraad!

Op voorraad!

Voorraad machines



Breeuwhamer 25, 1648 HG De Goorn 
tel. 0229 54 24 85 - info@dormac.nl   

www.dormac.nl

Everox teach-in vlakbed draaibank - Direct uit voorraad leverbaar

De teach-in vlakbed draaibanken Dl-serie van Everox zijn ontworpen met een hoge stijfheid en zijn zeer 
geschikt voor zware bewerkingen. Deze teach-in draaibank wordt standaard geleverd met automatisch 
centraal smeersysteem, manuele losse kop, oliekoeler
voor hydraulisch systeem, 10.4" kleurenscherm
en heeft Siemens 828D besturing.

Kijk ook op dormac.nl

• Overige modellen op aanvraag

• Vraag naar de mogelijkheden

• Geldig tot en met 21 september 2022

Op zoek naar 
multitasking of 5-assers?

Informeer naar de 
mogelijkheden. Wij denken  
graag met u mee!

Dormac Summer Sale 2022

• Diameter boven het bed    610 mm
• Diameter over dwarsslede    360 mm
• Afstand tussen de centers 2.100 mm
• Bedbreedte    410 mm

• Motorvermogen      15 kW
• Toerental       40 - 2.000 omw/min

Wilt u meer weten over deze teach-in vlakbed draaibank? 
Neemt u dan contact met ons op.

Machines
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Kijk ook op dormac.nl

• Overige modellen op aanvraag

• Vraag naar de mogelijkheden

• Geldig tot en met 21 september 2022

Aantrekkelijk geprijsde horizontale 
bewerkingsmachines met automatisering 
mogelijkheden

Dormac Summer Sale 2022
Machines en RPS

Wilt u meer weten over deze 
horizontale bewerkingsmachines met 
'Round Pallets Systems'? Neemt u 
dan vrijblijvend contact met ons op.

NHP Series
High-Speed, High-Productivity 
Horizontal Machining Center 

NHP Series 

NHM Series 

• NHP 5500 - 6300 - 8000
• NHM 5000 - 6300 - 8000
• Automatisering met pallet systemen



Breeuwhamer 25, 1648 HG De Goorn 
tel. 0229 54 24 85 - info@dormac.nl   

www.dormac.nl

Functionele en breed inzetbare 
geautomatiseerde productiecel met 
gripperwissel

De automatiseringsoplossing voor uw draaibank of 
freesmachine.  

Kijk ook op dormac.nl

• Overige modellen op aanvraag

• Vraag naar de mogelijkheden

• Geldig tot en met 21 september 2022

Machinebeladen zonder 
dat u het er warm van 
krijgt
Geen gesjouw met zware 
werkstukken meer, de Easy 
Loader doet het voor u! 

Uitgerust met de nieuwste 
cobot van Doosan Robotics; 
veilig met hoge functionaliteit. 

MD1013 10kg payload, 1300 reach
MD0617 6kg payload, 1700 reach

Dormac Summer Sale 2022

Deze betaalbare, functionele en breed 
inzetbare robotcel zorgt ervoor dat 
producten geautomatiseerd bewerkt 
kunnen worden met een korte 
omsteltijd.

• Voor één of meerdere producten
• Automatische gripperwissel (optioneel)
• Software & bediening
• Industriële robot
• Veiligheid conform CE

Benieuwd wat robotisering kan betekenen voor uw organisatie? Informeer dan naar de mogelijkheden.

Robotsystemen op voorraad!

Easy loaders ruim op 
voorraad!

Automatisering
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Dormatec Aircleaners zorgen voor een gezonde, 
veilige en schone werkplaats

Effectieve afzuiging van en filtratie van emulsienevel, olienevel, 
rook en hinderlijke geuren die vrijkomen bij draaibanken en 
freesmachines.

Kijk ook op dormac.nl

• Overige modellen op aanvraag

• Vraag naar de mogelijkheden

• Geldig tot en met 21 september 2022

Houdt het koelmiddel 
cool en clean

met de industriële vloeistof- 
en spanenzuiger van 
Dormatec Environment 
Systems. Hij filtert de 
spanen en pompt het 
gefilterde koelwater terug 
in de machine opvangbak 
voor hergerbuik. 

Dormac Summer Sale 2022

Dormatec Aircleaners zorgen ook voor verdere afvoer van 
warmte en dragen daarmee bij aan een stabieler proces.

• Laag energie gebruik
• Herbruikbare elementen
• Effectiviteit 99,97%
• Drukmeter
• Compact ontwerp
• Actief kool

Tijdens de Summer sale krijgt u 50% korting op een Aircleaner bij 
de aanschaf van een nieuwe voorraad machine.

UV330 Spanenzuiger
Op voorraad!

Op voorraad!

Procesoptimalisatie
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NIEUW: CORREA grootformaat freesmachines

Dormac CNC Solutions is de kersverse Nederlandse 
vertegenwoordiger van de grootformaat freesoplossingen 
van de Spaanse fabrikant Nicolás Correa. Wij zijn enorm 
verheugd met deze uitbreiding van het 
leveringsprogramma. Voor ons is het een 
mooie aanvulling op het bestaande 
portfolio op het gebied van grootverspaning. 

Kijk ook op dormac.nl

• Overige modellen op aanvraag

• Vraag naar de mogelijkheden

• Geldig tot en met 21 september 2022

Totaaloplossing 
voor de zomer!

Reinigen, hogedruk verspanen 
en koelen in één. Ideaal voor 
24/7 productie in combinatie 
met een kleine footprint. De 
ALL-IN-ONE oplossing voor 
uw draaibank, frees- of 
slijpmachine.

Dormac Summer Sale 2022
Procesoptimalisatie
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