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Promatec
Onze kernactiviteiten zijn engineering, fabricage en assemblage. 

Onze klanten zijn gerenommeerde OEM bedrijven alsmede 

eindgebruikers uit diverse branches. Ons personeel heeft 

jarenlange ervaring in de productie van machines die bijdragen 

aan succes voor uw onderneming.

Wij staan voor
Promatec staat voor kwaliteit, flexibiliteit en nieuwe innovaties 

waarmee we de perfecte oplossing kunnen bieden voor onze 

klanten. Hierdoor leveren we een belangrijke bijdrage aan hun 

concurrerend vermogen. Het vertalen van de wens van de klant 

naar een technische oplossing is hierin een belangrijk doel. 

Door veel disciplines in eigen huis uit te kunnen voeren, bieden 

we flexibiliteit en capaciteit zodat we onze klanten snel van 

dienst kunnen zijn.

Transportsystemen
Wij hebben ruime ervaring in het ontwerpen, 

vervaardigen en leveren van transportsystemen. 

Door onze ervaring met een grote ver-

scheidenheid aan producten, hebben wij voor elk specifiek 

transport probleem een oplossing. Onze transportsystemen 

worden toegepast in vele branches en industrieën.

Machinebouw
In opdracht van de klant volledig engineeren, 

vervaardigen en installeren van machines 

en projecten binnen de foodindustrie: Candy, 

Cheese Handling, Packaging, Bakery, Poultry, Red Meat en 

Proces industry.

Krattenliften

Transportbanen

Engineering
Binnen onze engineeringsafdeling vertalen 

wij elke vraag naar een adequaat ontwerp. 

Wij bedenken en ontwerpen oplossingen voor 

met name de voedingsmiddelenindustrie. Gebruikmakend van 

de meest recente 3D CAD software, Inventor en Solidworks, 

zijn onze engineers in staat om in korte doorlooptijden het 

engineeringstraject af te ronden. Door standaardisatie en 

parametrische structuren werken we hierin zeer efficiënt.

Bijdragen in de ontwikkeling van uw product

Volledige detaillering van uw concepten

Ontwikkeling en bouw van speciale machines

Wij verzorgen de complete lay-out van uw productielijn

Meedenken in optimalisatie van bedrijfsprocessen

WAAROM PROMATEC

Bocht – opvoerconveyor

Tray handling Aanvoersysteem casepacker
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