
 

 

“Onze workflow vereiste een betere kwaliteit plasma en autogeen 

  snijdelen. We vonden niet alleen dat, maar ook een lange termijn 

  partner die met ons meedenkt over de toekomst”, 
   aldus Nick Vlaar, eigenaar van Vlaar Tech Metaal Techniek te Blokker 

 

Vlaar Tech Metaal Techniek, gevestigd in het Noord-Hollandse West-Friesland, is vooral bekend om 

zijn praktische instelling, de variatie aan metaalbewerkingsmachines, maar ook om het aannemen 

van projecten waarin anderen vaak terughoudend zijn. 

Het jonge bedrijf is sinds 4 jaar gevestigd in het Noord-Hollandse 

Blokker en nu al dreigt de hal te krap bemeten te zijn om alle 

machines en projecten te kunnen onderbrengen. Door zorgvuldig 

plannen van ruimte en middelen kunnen Nick en zijn team alle 

bewerkingen toch binnen de afgesproken termijn afronden.  

Om de groei de aankomende jaren veilig te stellen en om sneller, 

met minder nabewerkingen, betere snijdelen te kunnen maken is 

Nick op zoek gegaan naar een nieuwe snijmachine. Deze nieuwe 

‘no-nonsens’ machine zou een zeer hoge snijkwaliteit moeten 

kunnen leveren en daarnaast ontworpen én gebouwd moeten zijn 

volgens de laatste technische stand en mogelijkheden. 

“Ons bedrijf is hoofdzakelijk actief binnen de constructiemarkt. 

  Deze markt vereist vaak een multidisciplinaire aanpak,  

  door nauwe samenwerking met gespecialiseerde partners zijn  

  wij in staat om de meest complexe en veeleisende projecten aan te kunnen nemen en succesvol af te kunnen 

  ronden. Een betrouwbare machine is daarin voor ons zeer belangrijk om competitief te kunnen zijn in deze markt, 

  de Deltatec voldoet aan al onze eisen”, aldus Vlaar. 

Nick’s Koike Deltatec is voorzien van een 

Kjellberg bron van 160 Ampère en een 

Koike gastoorts die tot 150 mm dik kan 

snijden. Doordat Nick met plasma 

nauwkeurig én 2x sneller kan snijden is de 

nabewerking vrijwel komen te vervallen. 

Voor het snijden van staal, rvs en alu 

worden de standaard parameters uit de 

omvangrijke databank gebruikt, maar voor 

speciale toepassingen en materialen is 

het mogelijk deze aan te passen en op te 

slaan.  

Als nestprogramma heeft Nick gekozen 

voor SigmaNest dat hij later kan upgraden  

met extra functies als daar de behoefte voor 

is binnen zijn bedrijf.  

 

“Een zeer doordachte en degelijk 

  geconstrueerde in Nederland gebouwde  

  machine met een zeer    

  gebruiksvriendelijke CNC besturing en  

  uitstekende service”,  

  aldus Nick. 

 
 

Nick naast zijn nieuwe Deltatec CNC snijbank 

 

Katana bedienpaneel 

 

Plasma- en autogeen toorts 

Productie draaien! 

Machine details 

Model  :  Deltatec 3500 

Bouwjaar  :  2020 

Effectief snijbereik :  2.600 x 3.500 mm 

Plasma  :  Kjellberg 161i NEO 

Autogeen  :  Koike toorts 

Tafel/filter  :  Herr Industry System 

Website  :  www.vlaartech.nl 
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