Snijden en automatisering
voor de scheepsbouwindustrie

Scheepsbouw
productie procesdiagram

Koike’s snijmachines en laswagens zijn de ideale
oplossing voor de verscheidene behoeften van snijden
en lassen van stalen platen en profielen.

Panel, interne assemblage

Markeren

Plaatmateriaal

Oppervlakte markeersysteem



NC lijn markeersysteem

Wij bieden een breed scala aan snijmachines voor
bewerken van platen en constructie materialen.



Flame planer

Gas laskant snijmachine

Plasma snijmachine

Laser snijmachine

Panel line snijmachine

Draagbare snijmachine

Markeersysteem
Systeem dat rationeel informatie print op de platen voor
het volgende productieproces
alvorens deze af te leveren aan
specifieke processen.
Oppervlakte markeersysteem
Lijn markeersysteem
NC lijn markeersysteem
(KAMS)





Profielen

Profielen snijsysteem

Profielen markeer instrument

Lijn markeersysteem
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Gevormd staal



Wij bieden hoogwaardige precisie en kwaliteit NC processen
voor verscheidene profielen,
platen en klein ijzerwerk.

Sectie montage

Vormen & lassen




Voorwarmen


Heatliner



Wel-Handy-Mini



Wel-Handy-Multi

Lug-Cut
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Printsystemen ten behoeve van informatie
voor volgende werkprocessen

Stalen plaat oppervlakte printsysteem
Verwerken van procesinformatie en het markeren van
numerieke informatie gelijktijdig op de plaat voor het
verbeteren van de nauwkeurigheid en efficiëntie.

Print voorbeeld: grote karakters

Print voorbeeld: kleine karakters en afbeelding

Meerdere printkoppen bewegen over de stalen plaat
en printen karakters en afbeeldingen.

Specifieke voordelen

Productiekosten en onderhoudskosten zijn gereduceerd
door reductie van het aantal koppen tot minder dan 1/4
vergeleken met gelijkwaardige conventionele methoden.
Automatische hogesnelheid besturing garandeert
hoge productiviteit (kan meer dan 120 platen per
dag verwerken)
Met een printsnelheid van 36m/min, kan een 4.5M×25M
stalen plaat worden bewerkt in ongeveer 250 seconden
door gebruik te maken van 15 printkoppen.

Stijging van hoeveelheid informatie dat op een plaat kan
worden verwerkt.
Elimineren van schrijffouten
en misstanden die voorheen
bij handgeschreven teksten
voorkwamen.
Geen behoefte aan operators
die werken in een gehurkte
positie.
Gezamelijk afdrukken van niet
alleen proces informatie, maar
ook van assemblage en detail
informatie.
Verwerken van diverse downstream print werkzaamheden
is mogelijk met één enkele
unit, indien geïnstalleerd in
een upstream positive van het
proces.
Geen bovengrens voor karakters,
afbeeldingen en lettergrootte.

Informatie behoeft niet langer
met de hand te worden
geschreven
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Volledig aanzicht van printen op stalen plaat

Verbeterde snijmachine
capaciteit door samenvoegen
van lijnmarkeer functie.

KAMS series | NC markeer unit
Automatisch positioneren, programma rotatie en andere automatische functies helpen
bij kwaliteits verbetering, efficiëntie en
nauwkeurigheid in markeer automatisering.

Markeertoorts capacitieve sensor

Markeervormen: Afbeeldingen en karakters
middels rechte lijnen en bochten.

Print specificaties

Markeermethode: Spuittype toorts voor
witte/blauwe afdruk (duo set).
Spoorbreedte: 4,000 – 6,500mm
(beschikbaar in stappen van 500mm).
Printerkop kan worden geïnstalleerd.
De prestaties van de snijmachines kunnen
worden verbeterd door overhevelen van
de markeer/print processen naar de NC
markeer machine.

Printerkop en detectie

Specificaties
Machine type
Bedieningspaneel
Aandrijfsysteem
Spoorbreedte
Rail lengte
Rails
Printbereik
NC unit
Markeerbaar materiaal
Markeerbare oppervlakte
Markeerbare plaatdikte
Markeersnelheid (wit)
Markeersnelheid (blauw)
Printsnelheid
Vrijloopsnelheid
Voedingsspanning

Portaal uitvoering, dubbelzijdige aandrijving
Separaat
Tandheugelsysteem
4.0mtr/4.5mtr/5.0mtr/5.5mtr/6.0mtr/6.5mtr
Verlengingen van 3mtr
37kg/m
Effectieve breedte: Spoorbreedte – 0.7m
Effectieve lengte: Totale lengte – 2m
FANUC Series 30i-MODEL A
Staal, staal met hoge treksterkte
Gecoate platen
2.3mm tot 30mm
24m/min
18m/min
20m/min
24m/min
200V/220V 50Hz/60Hz

(1) Karakter formaat (hoogte x breedte)
a) PJ1B type 0
1) 21 x 23 (7 x 5 dots)
2) 36 x 36 (12 x 8 dots)
3) 48 x 48 (16 x 12 dots)
b) PJ1B type 2
1) 21 x 23 (7 x 5 dots)
2) 16 x 17 (12 x 8 dots)
3) 21 x 24 (16 x 12 dots)
(2) Printafstand (hoogte)
a) PJ1B type 0: 20mm van plaat
tot mondstuk
b) PJ1B type 2: 10mm van plaat
tot mondstuk
(3) Karakter kleur: Wit
(4) Karakters
a) Alphabet: 26 karakters van A tot Z
b) Nummers: 10 nummers van 0 tot 9
c) Symbolen: 27 symbolen
d) Speciale karakters (uit te breiden tot 100
karakters (optioneel)
(5) Max. karakters per print commando:
Ong. 200-250 karakters (incl. spaties)
(6) Printgeheugen: 512 bytes (incl. control codes)
(7) Printsnelheid: 20,000 mm/min
(8) Inkt droogtijd: Aan te raken na 50–70 sec
(afhankelijk van temperatuur en vochtigheid)

Printvoorbeeld
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KOIKE snijmachines voor
plaatbewerking

LASERTEX–Z |
Lasersnijmachine
Als één van de grootste lasersnijmachines in zijn soort,
als het gaat om productiviteit, levert de LASERTEX-Z
nauwkeurig snijden en hoge productiviteit bij onbemande bediening en andere geavanceerde snijbehoeften.

Sigma Box

Laser resonator gemonteerd op de machine

Een lichte, compacte en sterke CO2 laser, bevestigd op
het portaal van de snijmachine, stabiliseert de laser
beam. (‘s Werelds eerste)
Stabiliteit van de laser beam verhoogt snijcapaciteit
en lange termijn stabiliteit (3-voudig vergeleken met
conventionele machines) en verbetert de proces
resultaten bij brede overspanningen en reduceert
het onderhoud. (Onderhoudsinterval halveert)
Het toepassingsbereik voor het snijden van platen
wordt uitgebreid indien uitgevoerd met een snijtoorts
voor laskantvoorbereiding.
Toorts voor laskantvoorbereiding

Kenmerken van KOIKE’s laser laskant unit:
Specificaties
Machine structuur
Effectieve snijbreedte

Effectieve snijlengte
Vrijloopsnelheid

Raillengte
Markeersnelheid
Snijtoorts capaciteit
Laskant capaciteit
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Resonator gemonteerd
op portaal
3.5–5.5m
(optioneel effectieve snijbreedte
groter dan 7m)
Max. 47m
Horizontaal: 24m/min
Verticaal: 36m/min
Verticaal met optie: 54m/min
Effectieve lengte +3m
24m/min
Staal: 25mm
Staal: 19mm 30°V

Een nieuwe nozzle voor het snijden van I en V naden
wordt toegepast, gebaseerd op de KOIKE AFT nozzle.
Een geïntegreerd automatisch hoge snelheid focus
instrument en hoge snelheid, hoge kwaliteit “HSQ
piercing” resulteert in stabiel laskantsnijden.
Een toorts botsbeveiliging voorkomt schade aan de
toorts.
Een lenzen cassettesysteem vereenvoudigt het
schoonmaken van de lenzen.

VERSAGRAPH | Hoge snelheid, hoge
productiviteit ZUURSTOF PLASMA BEVEL

Versagraph boosts productivity by combining high-speed
motion with high-quality cutting performance.

SUPER-400PLUS / 600PLUS

Uitgerust met het nieuwe SUPER-400PLUS/600PLUS
plasma systeem.

Verbeterde
3D LINK PLASMA BEVELKOP

Korte totale procestijd en verhoogde productiviteit worden
bereikt in combinatie met de 3D Link, een lichtgewicht en
compacte laskantsnijtoorts.

Van onze voorgaande 3D Link
modellen zijn meer dan 100
units bij scheepswerven in
gebruik.

Voor meer effectief gebruik bij de gebruikelijke hoge
snelheid prestatie van plasma snijmachines, zijn alle
processen van de snijmachine volledig doorgetest en
kan de productietijd drastisch worden gereduceerd.

Nieuwe ontwikkelingen zijn
gedaan met behulp van
reacties van gebruikers.
Re-design van de snijkop waardoor deze nog smaller en
lichter is.

Specificaties
Basis structuur
Controller locatie
Aandrijfsysteem
Spoorbreedte
Effectieve snijbreedte
Snijsnelheid
Vrijloopsnelheid (horizontaal)
Markeersnelheid
Rotatiesnelheid
Vrijloopsnelheid branderwagen
CNC unit
Geheugen
Aantal programma’s
Rail
Voedingsspanning
Geïnstalleerde plasmabron

Portaal, dubbelzijdige aandrijving
Linkerzijde (rechts optioneel)
Tandheugelsysteem
4.0m/4.5m/5.0m/5.5m/6.0m/
3.0m/3.5m/4.0m/4.5m/5.0m
6m/min
Std: 28m/min, Opt: 56m/min
36m/min
60rpm (3D Link)
20m/min
FANUC-300i/-310i 15” kleur LCD
1,280m
1,000
37kg/m (incl. CP15 rack), 15m (basis specificatie)
Drie-fase 200V/220V 50Hz/60Hz
SUPER400PLUS/SUPER600PLUS

Verdubbeling van de snijhoek
en positioneersnelheid.
Kleinere beweging en afstand
bij hoekinstelling resulteert in
verhoging van plaat efficiëntie.
Hierdoor ook mogelijkheid om
complexe hoeken te snijden.
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KOIKE snijmachines voor
plaatbewerking

MYNUC | NC Plasma snijmachine
MYNUC is een zeer diverse NC plasma snijmachine
geschikt voor het snijden van platen en contouren uit
diverse materiaalsoorten.

On-board filter systeem

KOIKE’s ontwikkeling van ’s werelds eerste zuurstof
plasma bevel snijsysteem is begonnen met het integreren van een snijhoek afwijking functionaliteit (doel was
0) voor snijoppervlaktes equivalent aan plasma snijden.
Dit, in combinatie met andere high-tech functionaliteiten
zoals een automatische V-laskant setting en een automatische toortsrotatie unit, heeft bijgedragen aan een
verbeterde bewegingssnelheid en snijproces. Met betrekking tot gebruikte stalen scheepsmaterialen, kan de
MYNUC continu laskantsnijden van - 45 tot + 45 graden
voor V-bevels met hoge nauwkeurigheid.
Met een schoner plasma snijoppervlak en langere
levensduur van de slijtdelen, zoals de elektrode en
snijmondstuk, worden werkuren drastisch verlaagd.

Stand-alone filter: door een robuuste machine structuur, kan
de MYNUC hogere snelheden behalen en een vrijloopsnelheid
van 45m/min bereiken.

Specificaties
Basis structuur
Controller locatie
Aandrijfsysteem
Spoorbreedte

Door de sterke machine structuur kan een filter
systeem op de machine geplaatst worden.
Door de mogelijkheid om brede platen te bewerken,
kan de MYNUC twee handelingen op één plaat uitvoeren.
Door de installatie van de lichtgewicht en compacte
3D Link kan de totale procestijd worden verlaagd en
productiviteit worden verbeterd.

Effectieve snijbreedte
Snijsnelheid
Vrijloopsnelheid

Markeersnelheid
CNC unit
Geheugen
Aantal programma’s
Rail
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Voedingsspanning
Geïnstalleerde plasmabron

Portaal, dubbelzijdige aandrijving
Linkerzijde
(rechts optioneel)
Tandheugelsysteem
4.5m/5.0m/5.5m/6.0m/
6.5m/7.0m/7.5m/8.0m
(9.0m of meer optioneel)
3.5m/4.0m/4.5m/5.0m/
5.5m/6.0m/6.5m/7.0m
6m/min
45m/min (Stand-alone dust collector
type) /36m/min (On-board dust
collector type)
Max. 36/min
FANUC-300i 15” kleur LCD
1,280m (basis specificaties)
1.000
37kg/m (CP15 rack) of
50kg/m (met m5.5 rack)
3-fase 200/220V 50Hz/60Hz
SUPER400+/SUPER600+

VERTEX | NC gas laskantsnijmachine
VERTEX verhoogt de productiviteit door het combineren
van hoge snelheidsbewegingen met een hoogwaardige
snijprestatie.

Uitgerust met een functie om simultaan twee veschillende flauwe bochten te snijden, kan de VERTEX twee
platen gelijktijdig snijden, bestaande uit symmetrische
onderdelen zoals bakboord en stuurboord beplating.
CNC besturing levert niet alleen functionaliteiten op
voor het snijden van krommingen met 2-assen en
3-assen, maar ook voor het snijden van mallen, voorbereidende lijnmarkeringen en arbeidsverkortende
snijwerkzaamheden bij vierzijdige oppervlaktes als een
CNC flameplaner.

Manuele hoekinstelling, X bevel block

De combinatie van handmatige hoekinstelling en -Xbevel block maakt het mogelijk om I, V, Λ, Y, , X, K,
etc. naden te snijden.
Diverse laskantsnedes zijn mogelijk door het gebruik
van een automatische hoekinstelling branderwagen.
Een automatische snijsnelheid instelling past automatisch de snijvlam aan, een taak dat in het verleden veel
kennis vergde.

Automatische hoekinstelling

Specificaties
Basis structuur
Controller locatie
Aandrijfsysteem
Spoorbreedte
Effectieve snijbreedte
Snijsnelheid
Vrijloopsnelheid
Markeersnelheid
CNC unit
Geheugen
Aantal programma’s
Rail
Voedingsspanning

Portaal, dubbelzijdige aandrijving
Linkerzijde (rechts optioneel)
Tandheugelsysteem
5.5m/6.0m/6.5m/7.0m/7.5m/8.0m/8.5m/9.0m/9.5m/
10.0m/10.5m/11.0m/11.5m/12.0m
3.5m/4.0m/4.5m/5.0m/5.5m/6.0m/6.5m/7.0m
6m/min
36m/min
Max. 24m/min
FANUC-300i 15” kleur LCD
1,280m (basis specificatie)
1,000
37kg/m (met CP15 rack) of 50kg/m (met m5.5 rack)
3-fase 200V/220V 50Hz/60Hz
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KOIKE systeem voor
het optimaliseren van rest materialen

Navigatie systeem voor
restplaat verwerking
Een CCD camera en KAP systeem werken samen voor
het optimaliseren van restplaten en -afval.

Separaat navigatie systeem

Geïntegreerd navigatie systeem

Een afbeelding van het materiaal op de snijtafel wordt
vastgelegd met een CCD camera en het KAP systeem
analyseert de vorm en afmetingen met een hoge
nauwkeurigheid. Onderdelen worden genest binnen de
omtrek en geconverteerd naar NC data in korte tijd.
Het systeem corrigeert automatisch elke vervorming
in de gemaakte afbeelding als een resultaat van de
unieke eigenschappen van de camera en creëert
nauwkeurige data van de materiaalvorm om nesten
met hoge precisie toe te staan.

Een CNC of NC snijmachine kan eenvoudig worden
voorzien met het systeem.
Het “separate systeem” staat toe dat de CCD camera
geïnstalleerd kan worden aan een pilaar van het
gebouw, het “geïntegreerde systeem” staat toe dat het
gemonteerd wordt op een CNC snijmachine.

Navigatie systeem operatie procedure

2 Start de CCD
camera
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4 Download de afbeelding naar de NC
besturing of het KAP systeem (PC)



6 Het snijden begint met
één druk op de start knop

3 Maak een afbeelding
van de restplaat met
de CCD camera

5 Onderdelen (producten) zijn automatisch genest in de afbeelding



1 Plaats een restplaat op
de snijtafel









KAP-8030N | NC automatisch nest systeem
KAP-8030N is een CAD/CAM systeem geïntegreerd
met KOIKE’s brede kennis op snijgebied.

KAP8030N is een Windows OS compatibel software
geconfigureerd als een CAD/CAM systeem, welke de
CAD functie van FIGDEF8 en de CAM functie van
KAP8030N samenvoegt.
Grafische interface: Gebruikt pull-down menu’s, monitor menu’s en iconen, de systeem flexibiliteit neemt
verschillende Windows functies aan voor het verhogen
van de snelheid en het eenvoudig begrijpen van de
functionaliteit.

Verbeteren werk efficiëntie: Het systeem richt zich op
het verbeteren van de efficiëntie van snijmachines en
heeft een flexibele benadering voor het verwerken van
materialen in samenwerking met de operator van de
snijmachine.
Reactie naar de snijtechnologie: De veelvuldige
tabellen in de unit is de nieuwste technologie dat
KOIKE biedt als leidende snijmachine fabrikant. Knowhow voor het reageren op diverse wijzigingen in de snijtechnologieën kunnen eenvoudig worden geïnstalleerd
en gebruikt in de dagelijkse bewerkingen.

Bediening is
eenvoudig, zelfs
voor een beginner.


Het ruime assortiment van functies
zal zelfs voldoen
voor ervaren
operators.
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KOIKE snijmachines voor
profiel bewerking

Profiel inktjet markering
Het apparaat neemt het handmatige schrijven van de
operator uit handen, print automatisch de naam van
het materiaal, bouw instructies en andere gegevens op
stalen profielen.
In samenwerking met een transportbaan, kan de benodigde informatie geprint worden terwijl het naar de
productielijn wordt verplaatst.
De productie capaciteit van het AB-GRAPH systeem
kan verhoogd worden door de printgegevens te sturen,
tijdens het in gebruik zijn van de snijmachine, naar de
markeer machine.

Voorbeeld profiel markering

Profiel markering lijn
3D stalen profielen kunnen nauwkeurig worden gemarkeerd of gesneden, zelfs als de profielen zijn vervormd
of gebogen.
Het apparaat kan lijnen en circulaire vormen printen
rondom de bulb van het profiel.

Profiel markeer voorbeeld
NC profiel markeer machine
NC profiel snijmachine

Markeer stadium
Centrale controle kamer
Invoer stadium

Snij stadium
Kleine restafval eliminatie
Uitvoer stadium

ce

pla
pick & m
stadiu

Draaibaar platform

Pick & place machine
Klein materaal sorteer stadium
Terugvoer restafval
Groot materiaal sorteer stadium
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Pick & place machine

AB–GRAPH | automatisch NC hoekprofiel
snijsysteem
AB-GRAPH biedt een uitgebreid verwerkingssysteem
voor hoekprofielen door het combineren van automatische programma’s met een NC verwerking machine.

3D stalen profielen kunnen nauwkeurig worden gemarkeerd of gesneden, zelfs als de profielen zijn vervormd
of gebogen.

Een onder een hoek geplaatste ‘vrije’ inspantafel
(patent) is geïnstalleerd om een hoge nauwkeurigheid
en kwaliteit te bereiken.

Het apparaat kan lijnen en circulaire vormen printen
rondom de bulb van het profiel.

Het systeem kan worden gebruikt in combinatie met
een perslucht of laser sensor.

Profielen (verschillende hoekprofielen, strippen en
afsluitplaten) kunnen door de NC verwerkt worden
met een hoge nauwkeurigheid en kwaliteit.

Specificaties: Separaat stof verzameltype / geïntegreerd stof verzamel systeem
Hoofd unit structuur
Rail breedte
Snijsnelheid
Eilgang
Markeer snelheid
CNC besturing
Snijden profiel (ongelijke hoeken)
Snijden profiel (gelijke hoeken)
Snijden plaat (afsluitplaat)
Snijden strip (strip)

Hellend (20°) portaal stijl of overgang stijl
1.7m
6m/min
Horizontaal: 36m/min
Verticaal: 36m/min
Max. 12m/min
FANUC-300i 15” kleur LCD; X, Y, Z, U, A (5-assen besturing)
100L to 600L
100L to 200L
170L to 250L
100L to 450L
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Breed programma KOIKE producten
voor alle applicaties

IK–72T | 3D snijmachine
Een ultieme snijmachine voor
elke positie.
Voorheen werden 3D oppervlakken
met de hand gesneden maar daar
heeft KOIKE een oplossing voor
gevonden: de IK-72T. De IK-72T
maakt gebruik van drie soorten rail
1D, 2D en een 3D rail geleiding.
Naast het snijden van rechte en
gebogen lijnen op vlak materiaal,
kan de IK-72T gebruikt worden op
gebogen, schuine, ronde en verticale oppervlakken.

Om een nauwkeurig resultaat te behalen is de machine gemaakt van
een aluminium legering. Dankzij het
gewicht van 4,5kg is de installatie en
het transport zeer eenvoudig.
De graden schaalverdeling biedt de
mogelijkheid het materiaal tot 45° te
kunnen afschuinen. Zo kunt u optimaal gebruik maken van de IK-72T.

BEAVER | Handige automatische snijmachine
De BEAVER is een draagbare snijmachine met een unieke structuur
welke geleid kan worden met de
hand of rail. De BEAVER zult u doen
verbazen hoe eenvoudig de bediening en wendbaar de machine is.

• Snijdikte tot 150mm.
• Met cirkel hulpstuk is het mogelijk
cirkels te snijden tot 700mm.
• Verkrijgbaar in 42, 110 en 220V.

Beste in rechte lijn en vorm snijden
door verstelbaar stuurwiel.
Eenvoudige bediening.
Neemt weinig ruimte in beslag.

IK–92 PUMA | Met plaatrand geleider
Draagbare automatische
snijmachine.
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De IK-92 Puma is een unieke draagbare snijmachine om nauwkeurig
haaks, laskanten en cirkels mee te
snijden. Om aan de behoefte van de
scheepswerven te voldoen, kan de
IK-92 PUMA worden voorzien van de
plaatrand geleider.
De geleiderail bezit de volgende
kenmerken:
• Geen rail benodigd
• Alleen achterwaartse beweging
• Nauwkeurig afschuinen tot 45°
• Betrouwbare snelheidsregeling
• Perfecte hitte bescherming
• Eenvoudige toortsverstelling

WEL HANDY MULTI | Veelzijdige lastractor
Twin torch optie.

De Wel Handy Multi Standaard.

Lastoorts is makkelijk verstelbaar
voor optimaal gebruik.

Twin torch makkelijk te installeren.
Verdubbeling van de productiviteit
en vermindering van de vervorming.

Het kan eenvoudig een profiel van
350mm x 100mm lassen.
De Wel Handy Multi is uitgerust met
automatische start / stop schakelaar
voor mechanisering. Dit stelt een operator in staat meerdere machines te
bedienen.
Robuust en een stabiel frame.

HEATLINER | Draagbare machine voor voorwarmen
Klein, lichtgewicht en draagbaar.
HEATLINER garandeert een trekkracht van 16 kg met KOIKE’s
gepatenteerde magneet en de betrouwbare stabiele verplaatsing.

De toortshouder is voorzien van een
loopwiel voor een constante toortshoogte. Verstellen van de toorts is
mogelijk door een eenvoudige draai
aan de knop.

De HEATLINER heeft twee branderhouders, welke zijn voorzien van twee
voorwarm toortsen. Door het aanpassen van de toortshoogte kan de hitte
inbreng veranderd worden.

Gas distributie wordt geregeld door
een snel sluitventiel.
Een perfecte hitte isolatie voor de
machine.
Het hitte scherm kan vrij op en neer
bewegen, zodat zelfs bij het vervormen van het materiaal de machine
beschermd blijft.

Uitgerust met twee voorwarm toortsen voor gelijktijdig verhitten van
oppervlakken.

IK–05 | Revolutionaire hijsoog snijmachine
Het proces van het snijden van hijsogen voor de scheeps- en bruggenbouw is dankzij de IK-05 een eenvoudige opgave.

De branderverplaatsing geschiedt
middels een opwindsysteem (veer)
waardoor de machine geen elektronische voeding nodig heeft.

Geautomatiseerd snijden, resulteert
in een hoge kwaliteit, zelfs voor onervaren operators.

Het snelsluitventiel voorkomt het
herhaaldelijk afstellen van de
snijvlam.

Robuust en een stabiel framewerk.

De IK-05 heeft een constante snelheid van 400mm/min door middel
van het opwindsysteem.

Minder nabewerking door gebruik
van IK-05.
Dankzij het snijden met de IK-05 kan
het hijsoog direct hergebruikt worden.

Hijsogen met verschillende diktes
kunnen gesneden worden door het
afstellen van de vlam.

De IK-05 is ontworpen in nauwe
samenwerking met de scheepswerven en bezit daardoor alle gevraagde
functies.
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KOIKE – the spirit of cutting.
Advanced technology combined with face to face relationship and an in-depth
understanding of customers cutting needs – that’s what KOIKE as a Japanese manufacturer
of oxy-fuel, plasma and laser cutting technology stands for.
Customers are companies active in shipbuilding, steel construction, vehicle manufacturing, fabrication
and other heavy metal industries – they all trust on more than 90 years of KOIKE’s cutting expertise.

KOIKE EUROPE B.V.
Grote Tocht 19 • 1507 CG Zaandam, Netherlands
Phone +31 (0) 75 6 12 72 27
Fax
+31 (0) 75 6 70 22 71
www.koike.nl • info@koike.nl

KOIKE Engineering Germany GmbH
Pappelweg 8 • 61169 Friedberg, Germany
Phone +49 (0) 6031 1615 71 -00
Fax
+49 (0) 6031 1615 71 -01
www.koike-engineering.com • info@koike-engineering.com

