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(ROBOT)LASSEN
Dumaco beschikt over grote expertise en veel mogelijk
heden op het gebied van lassen. Met recht kunnen wij 
zeggen dat laswerk onze specialiteit is. Wij zijn ISO 3834 
gecertificeerd en zijn in staat om verschillende las

processen zoals MIG/MAG lassen, TIG lassen, robot
lassen en stiftlassen uit te voeren. Onze zogenaamde 
lasstraten in de werkplaats bestaan uit zowel manuele 
lasapparaten als robotlasapparaten.

Dumaco is dé speler op het gebied van plaatbewerkingen. Wij beschikken over vier 
productielocaties waarmee wij zowel lokale markten als de Benelux bedienen.

Lassen is een techniek waarbij twee materialen aan 
elkaar worden verbonden d.m.v. druk en warmte.  
Het plaatwerk wordt op de verbindingsplaats vloeibaar 
gemaakt door de warmte van het lasapparaat. Wanneer 
de verbindingsplaats vloeibaar is, kan er nieuw materiaal 
toegevoegd worden waardoor het samenvloeit tot een 
sterk geheel.

Ieder type materiaal, dikte of toepassing heeft een 
andere lasmethode nodig. Dumaco maakt gebruikt van 
een aantal lasmethodes: MIG, TIG, MAG, robot, punt 
en stiftlassen.  Het kiezen van de juiste lasmethode 
gebeurt in de ontwerpfase van de tekening. Door de 
vergaande expertise in laswerk kan Dumaco u altijd 
adviseren en ondersteunen bij het kiezen van de juiste 

lasmethode met als doel de meest gunstige  
kostprijs en de juiste kwaliteit

Voordelen

Dumaco is een ISO 3834 gecertificeerd lasbedrijf. 
Dit is een internationaal erkend kwaliteitssysteem 
waarbinnen eisen gelden voor:

 Gecertificeerde medewerkers
 Gecertificeerd materiaal
 Navolgbaar materiaal

Lasmethodes: MIG, TIG, MAG,  
robot, punt en stiftlassen. 

Dumaco beschikt over verschillende 
certificeringen waaronder ISO 3834

Lasstraten in onze werkplaats bestaan uit 
manuele lasapparaten en robotlasapparaten.

Dumaco is in staat kleine tot zeer grote aan
tallen lasconstructies te leveren altijd van de 
juiste kwaliteit
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Las methoden

MIG LASSEN
Dit lasproces wordt gebruikt voor de bewerking  
van RVS. MIG lassen is een methode waarmee dikker 
plaatwerk kan worden bewerkt. Het MIG lassen kan 
zowel via de robot als manueel gedaan worden.  
De materiaalgrootte, dikte en soort zijn leidend  
hierin.

ROBOT LASSEN
Robotlassen is een volledig geautomatiseerd proces 
waarbij de lastoorts wordt aangestuurd door een  
robot. Dit heeft een aantal voordelen ten opzichte  
van handmatig lassen: er is een hoge kwaliteit laswerk 
te behalen die steeds aan dezelfde toleranties voldoet. 
De productietijd wordt verkort, waardoor de kosten 
lager zijn. Nadeel is dat er een beperking is op de 
materiaalgrootte van het plaatwerk. Onze lasrobots 
kunnen plaatwerk van maximaal 6 meter bewerken.

TIG LASSEN
TIGlassen wordt vooral toegepast in dunner aluminium 
en RVS, maar kan ook voor staal gebruikt worden.  
Met TIGlassen kan een hoge en constante laskwaliteit 
bereikt worden. Het TIGlassen kan zowel op de robot 
als manueel worden uitgevoerd. Dit zorgt ervoor dat  
het proces goed beheersbaar blijft. Het TIGlassen is  
een complexe bewerking die veel expertise vereist  
van de lasser.

PUNTLASSEN EN STIFTLASSEN
Stiftlassen of puntlassen wordt gebruikt voor de 
permanente verbinding van stiften en bouten in plaat
werk te schieten.

MAG LASSEN
MAGlassen is een van de meest gehanteerde las
methodes binnen Dumaco. Deze lasmethode 
gebruiken wij vooral voor dikker staal en is zowel 
geautomatiseerd als manueel uit te voeren. Voordeel 
van MAGlassen is dat de hoge productiesnelheid en 
de complexe lasposities geen probleem zijn en er geen 
nabewerkingen nodig zijn omdat er geen sprake van 
vervorming is.

Toepassingen & markten

Dumaco heeft de mogelijkheid om zowel grote als 
kleine lasconstructies te leveren aan klanten. Door onze 
certificering staan wij garant voor de hoogste kwaliteit. 
Enkele toepassingen van het laswerk zijn; kraanarmen 
van vrachtwagens, frames, deuren, meubilair.

Laswerk is voor vrijwel iedere markt toepasbaar. 
Afhankelijk van de vraag van de klant kunnen wij  
zowel halffabricaten als eindproducten leveren.  
Enkele belangrijke markten die wij bedienen met  
ons laswerk zijn:

 infrastructuur
 transport



DUMACO - ‘S-GRAVENPOLDER

DUMACO - MONTFOORT

DUMACO - KAMPEN

DUMACO - VARSSEVELD

MEER WETEN OF OFFERTE?
0348 - 554403 of info@dumaco.nl
Wij nemen binnen 24 uur contact 
met u op.

(Robot)las locaties

(Robot)lassen is één van onze kerncompetenties en 
daarom bij alle Dumaco vestigingen mogelijk.

Andere bewerkingen

 Buislasersnijden
CNC Frezen/Draaien

 Kanten
Koper bewerken

 Lasersnijden
Ponsen en Knippen
Schuren / polijsten

 Vouwen
 Water(straal)snijden

Coating (poeder)

Dienstverlening

 Engineering
Advies materiaalkeuze en bewerking

 Assemblage
 Verpakking

Transport en logistiek

Over Dumaco

Dumaco Hoofdkantoor
 IJsselveld 18  3417 XH Montfoort
 info@dumaco.nl
 0348  554403

Wij maken onderdelen, samengestelde producten,  
subassemblies en complete installaties. Wat drijft ons? 
Dat elk onderdeel dat wij in opdracht mogen maken 
ertoe doet! Ertoe doen bestaat uit een aantal 
ingrediënten: de juiste kwaliteit, de juiste relatie waarin 
we al in de ontwerpfase mee kunnen denken en altijd 
zuinig omspringen met grondstoffen.  

Hoe doen we dat? Met meerdere locaties op een 
strategische as in Nederland, van noord naar zuid en 
van oost naar west. Vier locaties, elke locatie ijzersterk 
in plaatwerk met een modern machinepark en hoog
gekwalificeerd personeel, van engineer tot operator. 
Maar ook elke locatie juist weer uniek door vergaande 
specialisatie.


