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Betrouwbare proces partner voor een optimaal bedrijfs resultaat

Hoogwaardige mechanische bewerkingen,  efficiënte processen, geen faalkosten en een optimale inzet van uw medewerkers?  

Rittal Bewerkings service maakt het mogelijk, ongeacht of het serie- of enkelstukbewerkingen betreft: Rittal Bewerkings-

service is uw betrouwbare procespartner voor een optimaal bedrijfs resultaat.

Betrouwbare schakel in uw  productieproces

Het gebruik van Rittal systeemproducten leidt tot efficiënte assemblageprocessen. Door ook de mechanische bewerkingen 

door Rittal te laten uitvoeren zet u de volgende stap:

n De behuizingen worden exact volgens ontwerp voorbewerkt.

n In elke gewenste kleur professioneel afgelakt.

n Precies wanneer u deze nodig heeft aangeleverd.

n Altijd klaar voor verdere assemblage.

Het resultaat: minder voorraad-, materiaal- en faalkosten. Soepel verlopende assamblageprocessen en een hogere

productiviteit. Niet geheel onbelangrijk; tevreden medewerkers.

Het Rittal Bewerkingsservice  proces in drie eenvoudige stappen:
1.  Hulp bij het opstellen en compleet maken van uw  digitale werktekeningen
Rittal Bewerkingsservice ontvangt uw werktekeningen bij voorkeur in digitale vorm, CAD-tekeningen of Eplan project files, 

maar ook met handgetekende schetsen kan Rittal Bewerkingsservice uit de voeten: onze medewerkers maken voor u de 

vertaalslag naar digitale werktekeningen. 

2.  Professionele bewerking en montage
Rittal Bewerkingsservice maakt gebruik van een uitgebreid machinepark met professionele bewerkingscentra uit het Rittal 

Automation Systems (RAS) portfolio, waaronder het bekende Perforex bewerkingscentrum en de lasercentrum LC. Hiermee 

garandeert Rittal een  volledig betrouwbare en foutloze mechanische bewerking van de behuizingen. De uitsparingen worden 

professioneel afgelakt, zodat uw eindproducten aan alle geldende normen voldoen. Ook alle montagewerkzaam heden 

worden vakkundig en met een scherp oog voor details uitgevoerd.

3. Lean en Just in Time
Stelt u zich eens voor: al uw mechanisch voorbewerkte producten bevinden zich altijd op het juiste moment op de juiste plaats. 

Indien gewenst kan Rittal Bewerkingsservice uw montageplaten, deuren en kastframes afzonderlijk en op verschillende momenten 

aanleveren, exact aansluitend op de stadia van uw assemblageproces - dat is de kracht van ketensamenwerking met Rittal 

Bewerkingsservice!
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De kracht van ketensamenwerking 
met Rittal 

Vanaf de start van uw ketensamenwerking met Rittal zijn de 

risico’s en verantwoordelijkheden die Rittal Bewerkingsservice 

voor u draagt glashelder. Simpel gezegd: Rittal draagt alle 

risico’s rondom de bewerkingsprocessen, waardoor u nooit 

meer wordt geconfronteerd met onverwachte faalkosten en 

materiaalverlies. Doordat Rittal alle mechanische voor-

bewerkingen verzorgt kunt u uw gekwalificeerde medewerkers 

voor andere, zinvollere taken inzetten en krijgt u bovendien een 

helder inzicht in de bewerkingskosten per product – handig bij 

het opstellen van uw voorcalculaties.  

De betrouwbare Rittal Just in Time levering garandeert 

bovendien een optimale workflow voor efficiënte processen.

Uw voordelen overzichtelijk op een rij

Uw bedrijfsvoordelen De verantwoordelijkheden van 
Rittal Bewerkingsservice

Nooit meer faalkosten en materiaalverlies. Dragen van de risico’s rondom alle aspecten 
van bewerkingsprocessen.

Betrouwbare voorcalculatie voor betrouwbare 
bedrijfsresultaten.

Inzicht bieden in de bewerkingskosten per 
product c.q. per project.

Met Rittal Just in Time levering optimaliseert u 
de efficiëntie van uw workflow.

Rittal conformeert zich aan (en staat garant 
voor) alle vooraf overeengekomen levertijden.

Uw gekwalificeerde medewerkers kunnen 
optimaal worden ingezet, voor een hogere 
totale arbeidsproductiviteit en medewerker-
tevredenheid.

Rittal verzorgt alle nodige mechanische 
voorbewerkingen.

Diensten Rittal Bewerkingsservice

Bewerkingen
n Gaten (alle patronen)
n Schroefdraadboringen (tapgat)
n Draadstiften en bussen aanbrengen
n Aflakken sparing
n Spuiten in afwijkende kleur en lakuitvoering

Mechanische assemblage
n Bedradingskokers
n Montagerails (DIN-rails) 
n Sokkels 
n Sluitsystemen
n Zwenkramen en 19” profielen
n Zichtvensters (hardglas, polycarbonaat) en bedientableaus
n Zij- en scheidingswanden
n Systeemchassis en -profielen
n Extra montageplaten en deelmontageplaten
n Kabelbevestiging- en C-rails
n Aardlitzen
n Oplooprol, deurarretering en 180° scharnieren
n Tekeninghouder en schemalessenaars
n Modulaire frontindeling
n Montage SV-railsysteem
n Kabelwartels en kabelgeleiding
n ATEX gecertificeerde klemmenkasten
n EMC-zichtvensters en kabelinvoer

Elektromechanische assemblage
n Ventilatoren en uitgangsfilters
n Warmtewisselaars en koelaggregaten
n CMC

Elektrische montage en testen
n  Elektrisch aansluiten van betreffende klimatiserings-

componenten
n CMC bedraden en programmeren



Faster – better – everywhere.

Rittal – The System.

 ◾ Kastsystemen
 ◾ Stroomverdeling 
 ◾ Klimatisering
 ◾ IT-infrastructuur
 ◾ Software & Service
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Vind Rittal Nederland ook op

Rittal B.V.
Hengelder 56
Postbus 246 ∙ 6900 AE  Zevenaar
Telefoon: (0316) 59 16 60
Email: sales@rittal.nl
www.rittal.nl · www.expert.rittal.nl


