
 

 
 

Bedrijfsgegevens 
Adres: Celebesstraat  5 7556 SR Hengelo 
 Floresstraat 66 7556 TD Hengelo 
 Postbus 9 7550 AA Hengelo 
Telefoon: 074 - 2912092    
Fax: 074 - 2436475    
Email: info@tenheggeler.com    
Homepage: http://www.tenheggeler.com    
Directie: J.L. ten Heggeler - Laan    
 W.H. ten Heggeler    
Personeel: 15    

Producten 
Wij zijn een honderd procent toeleveringsbedrijf met een gevarieerd productenpakket van voedingsmiddelen- tot medische-, 
verpakkings- industrie en diverse R&D afdelingen. Voor toelevering van gereedschappen of onderdelen volgens tekening of 
model van de opdrachtgever. Met diverse materiaalsoorten, waaronder roestvrijstaal, gelegeerde staalsoorten, non-ferro en 
kunstoffen. 

Bedrijfsprofiel 
Wij zijn al sinds 1930 een kleine doch zeer modern geoutilleerde machinefabriek. Door de kleine omvang van ons bedrijf zijn wij 
in staat opdrachten snel en flexibel te verwerken. Met ons uitgebreide machinepark, diverse conventionele- en CNC-machines, 
zijn alle voorkomende bewerkingen door ons zelf uit te voeren en in onze uitgebreide meetkamer kan de kwaliteit van de 
producten worden gegarandeerd. Hierdoor zijn wij in staat kleine tot middelgrote series tegen concurrerende prijzen aan te bieden. 
Vele van onze klanten zijn vooraanstaande bedrijven uit het gehele land. 

Machinepark 

Meten 

3D meetmachine 400x400x600 Zeis 
2 ½ D Trimos 
Voorinstelapparaat Trimos 
Ruwheidsmeting 
Vele draadkalibers MM/ WW/ BSP/ API/.. 

Transport 

Heftruck 2 ton 
Aanhangwagen tandem asser 2 ton 

Programmeren 

Dialoog en centraal (DNC) 
 

Bewerken 

Draaien CNC tot Ø450 mm vierassig gestuurd 
 Conventioneel tot Ø600x2000 mm 
 Revolverdraaien tot Ø450 mm spildoorlaat 80 mm 
 Carroussel tot Ø1200 mm 
   
Frezen CNC tot 700x450x650 mm 
 Horizontaal tot 2200x600x850 mm 
 Verticaal tot 1600x600 mm 
 Speciaal gereedschapfreesmachine met rondtafel 1800 

mm 
bewerkingscentrum met 6 pallets 

   
Boren NC tafelverplaatsing 2000x1000 mm 

  met boordiameter tot 65 mm in staal 
 Radiaal uitlading 1500 mm MC-5 
 Tafel diverse radiaal/ kolom/ tafelboormachines 
   
Slijpen Rond tot Ø350x1500 mm met insteekslijpinrichting 
 Vlak tot 400x1000 mm 
   
Spiebaan Brootsen tot ..x.. mm 
 Steken tot ..x.. mm 
   
Zagen automaat lintzaag tot Ø300 mm 
 hand lintzaag tot Ø450 mm 

circelzaag 
   
Lassen electrisch/ autogeen/ MIG-MAG/ TIG 

 

 


