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lasersnijden ponsen kanten lassen poederlakken assembleren

www.vanschijndelmetaal.nl Rijensestraatweg 65
5101 TG  Dongen

T: 0162-312694
E: info@vanschijndelmetaal.nl

Staal, RVS en aluminium
0,5 mm tot en met 5,0 mm
Lasersnijden met Bystronic fiber laser

Enkelstuks tot middelgrote series
Engineering en advies in eigen huis
Koperen kammen nodig? Bel ons: 0162-312694

Gespecialiseerd in: complex plaatwerk - hoog afwerkingsniveau - zichtwerk - scherpe toleranties

Meer dan 80 jaar ervaring

Bedrijvenpark Twente 331
7602 KL Almelo
T 0546-574130
F 0546-571398

Wij bieden u personeelsoplossingen
in technische functies.
voor meer informatie: www.marquette-detachering.nl

Detachering • Payrolling • Uitzenden • Werving • Selectie

Van den Hout levert snel 
het juiste schroefblad

Van den Hout Schroefbladen fabriceert de schroefbladen in 
eigen beheer.

 
Transportschroefbladen produceren in praktisch alle 
voorkomende vormen, materialen en uitvoeringen. Dat 
is de specialiteit van Van den Hout Schroefbladen.nl, 
een nieuw onderdeel van Van den Hout Metaal en Ma-
chinebouw BV in Reusel.

De kern van het nieuwe bedrijf wordt gevormd door een enthou-
siast team van twaalf medewerkers. Zij hebben een specifieke 
knowhow op het gebied van schroefbladen en transportschroe-
ven. Bovendien beschikt Van den Hout Schroefbladen over een 
modern machinepark om de schroefbladen volledig in eigen be-
heer te kunnen fabriceren.

Ook speciale schroefbladen
“Wij produceren schroefbladen met de nieuwste machines en 
technieken”, zegt directeur Jan van den Hout. “Hierdoor kunnen 
we snel leveren in bijna elke gewenste binnen- en buitendiame-
ter, spoed, materiaalsoort, vorm en dikte. Tevens kunnen we 
speciale schroefbladen leveren met een conische kern, vierkante 
kern, nokken, gaten en uitsparingen.” 
Van Den Hout Schroefbladen.nl produceert de transportschroef-

bladen in praktisch alle voorkomende vormen, materialen en 
uitvoeringen. “Wij leveren schroefbladen van onder andere nor-
maal staal, slijtvast staal, roestvrijstaal of duplex.”  De diameter 
van de schroefbladen varieert tussen 80 en 2000 mm. Zo kan 
voor elk transportschroefsysteem het juiste schroefblad worden 
aangeboden.

Denken in productoplossingen
Met nieuwe machines is Van den Hout Schroefbladen bovendien 
in staat RVS schroefbladen F2b onbeschadigd te produceren. 
“Een grote dosis klantgerichtheid en flexibiliteit zorgt ervoor dat 
wij denken in productoplossingen en dat is nu precies waar het 
bij deze specifieke machineonderdelen om draait.”

Offerte aanvragen
Het aanvragen van een offerte kan via de website www.schroef-
bladen.nl en gaat heel snel. In een eenvoudig invulformulier kan 
iedereen zijn gegevens invullen, samen met de gewenste maten 
in mm, aanvullende opmerkingen en een eventuele bijlage ter 
verduidelijking. Van den Hout Schroefbladen stuurt dan zo snel 
mogelijk een vrijblijvende offerte.

Van den Hout Metaal Machinebouw BV
Denestraat 4
5541 RL Reusel
Tel: 0497-644526
E-mail: info@vdhoutmetaal.nl
Website: www.vdhoutmetaal.nl

www.schroefbladen.nlDe transportschroefbladen worden geproduceerd in praktisch alle voorkomende vormen, materialen en uitvoeringen.
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