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Missie

Stevens Punching is reeds jaren gespecialiseerd in het ponsen, lasersnijden, 

plooien, lassen, verven en assembleren van industrieel plaatwerk. 

Met een kennis gebaseerd op meer dan 30 jaar ervaring staat Stevens 

Punching garant voor full-service plaatbewerking.

Expertise

Het bedrijf begon in de jaren ‘70 als pionier en hoort vandaag de dag nog bij 

de trendsetters in het vak.

 • Laserwerk

 • Ponswerk

 • Plooiwerk

 • Lassen (robot en half-automaat)

 • Poederlakken

 • Assemblage

 

Toeleverancier aan

 • Machinebouw

 • Landbouw

 • Elektronica

 • Airconditioning

Stevens Punching, metaal op een plaatje



Kwaliteit

Het productieproces wordt bij Stevens Punching geoptimaliseerd door nesting. 

Bijgevolg kunnen meerdere projecten afgewerkt worden in een korte tijdspanne.

Een universeel machinepark en de gedrevenheid van onze bekwame medewer-

kers maken van Stevens Punching een up-to-date bedrijf. Door het hanteren 

van een doorgedreven planning en coördinatie kunnen wij onze klanten kwaliteit 

en leveringstermijnen garanderen.

Gebruik makend van een 3D meetmachine voeren wij een uitgebreide  

kwaliteitscontrole uit. Dankzij deze verfijnde controleapparatuur bieden  

wij exact werk, precies en nauwkeurig uitgevoerd.

Materialen

Zowel ferro als non-ferro materialen worden bij Stevens Punching verwerkt. 

De klant kiest of hij al dan niet de materialen zelf wenst aan te leveren.



Dun en dik plaatwerk

Stevens Punching is gespecialiseerd in dun plaatwerk van 0,5 tot 20 mm. 

Een andere belangrijke troef van Stevens Punching is de unieke capaciteit 

naar formaat en grootte. 

Stukwerk, kleine series, middelgrote series of grote series, Stevens Punching 

maakt het voor u. Een hoge graad van afwerking en doorgedreven kwaliteits-

controle vormen daarbij de belangrijkste aandachtspunten.

Stevens Punching, wij gaan door dik en dun



Ponswerk

CNC Ponsmachines

1270 x 4000 - 30 Ton

1500 x 4000 - 50 Ton

Daar Stevens reeds jaren ervaring heeft, beschikken we over een groot  

assortiment aan matrijzen.

Laserwerk

CNC Lasersnijmachines

4000 x 2000 - 4000 Watt

3000 x 1500 - 4000 Watt

2500 x 1250 mm - 1000 Watt



Plooiwerk

CNC Plooibanken

tot 4 meter en 170 Ton

Laswerk

De inzet van een lasrobot maakt het assembleren van stukken heel wat  

eenvoudiger, flexibeler en rendabeler. Stevens Punching beschikt bovendien 

ook over diverse halfautomatische lasposten.

Stevens Punching, waar vorm werkelijkheid wordt



Poederlakken

Stevens Punching staat niet enkel in voor het snijden en plooien van plaat- 
materiaal. Ook het poederlakken behoort tot onze mogelijkheden. Daarbij 
wordt gebruik gemaakt van een moderne spuitinstallatie in continue proces.
We passen de Nano-technologie toe als chemische voorbehandeling om een 

degelijke hechting te waarborgen.

Assemblage

Ook kunnen wij in een verder stadium uw gepoederde onderdelen assembleren 
tot een afgewerkt product.
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