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Met CAD/CAM software van Inventor investeren in efficiëntere productie 
December 2014 
 
 
De overstap naar CAD / CAM software van Inventor was, na een afweging van diverse software-
pakketten, een logische beslissing.  
 
Kortere insteltijden en efficiëntere productie. Twee belangrijke voordelen, welke direct haar 
positieve weerslag hebben op de klantbelevering; kwaliteit wordt gewaarborgd en het is mogelijk om 
producten prijstechnisch voordeliger te vervaardigen.  
 
“Doordat de CAM-module binnen dit programma geïntegreerd is in de CAD-omgeving en deze 
voortdurend met elkaar communiceren, is het doorvoeren van wijzigingen kinderspel geworden. In 
feite ontwerpen wij geen producten en vervaardigen wij de producten puur volgens klant specifieke 
eisen. Toch was er, bijvoorbeeld voor het maken van opspanmallen, ook behoefte aan betrouwbare 
ontwerpsoftware. Inventor is zeer sterk op dit gebied.” Aldus technisch directeur van Arutech; Dhr. 
Kuijper. 
 

 

Stagiair(e) gezocht 
14 juli 2014 
 
Ter versterking van ons team zijn wij op zoek naar een enthousiaste leerling (allround) verspaner. 
Ben jij gedreven, heb je een hoge mate van verantwoordelijkheidsgevoel en wil je werken in een 
organisatie waar je geen nummer bent?  
 
Bekijk de vacature! 
 

 
Machinepark uitgebreid met Behringer HBP 360 A 
Juli 2014 
 
Arutech Metaalbewerking heeft haar machinepark  
uitgebreid met een automatische bandzaag van het  
merk Behringer. Ook grotere diameters metaal en  
kunststof kunnen zo, ter voorbereiding op het  
verspaningsproces, snel gezaagd worden. 
 
Bekijk het machinepark... 
 

 
Arutech Metaalbewerking - Erkend leerbedrijf 
15 mei 2014 
 
Studenten fijnmechanische techniek niveau 2 en 3 kunnen vanaf 15 mei 2014 ook bij Arutech 
Metaalbewerking terecht voor hun stage. Vanaf dit moment is zij officieel erkend als leerbedrijf.  
 
Bekijk het certificaat… 
 

http://www.arutech.nl/vacature-stagiair-verspaner.pdf
http://www.arutech.nl/machinepark-zagen-afwerking.html
http://www.arutech.nl/arutech-erkend-leerbedrijf.pdf
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In de publiciteit - “Arutech succesvol in verspaning” 
April 2014 
 
Met een blijvend groeiende orderportefeuille zorgt Arutech Metaalbewerking voor voldoende draai- 
en freescapaciteit. Zo investeert zij niet alleen in haar machinepark, ook investeert zij voortdurend in 
de vergroting van haar verspaningskennis en in de samenwerking met klanten en toeleveranciers.  
 
Bekijk het volledige artikel op Vraagenaanbod.nl 

http://www.vraagenaanbod.nl/nieuws/id11360-Arutech_succesvol_in_verspaning.html

