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Stafstaal
Hardverchroomd assenstaal

Dankzij hoge oppervlaktehardheid en
geringe oppervlakteruwheid worden
hardverchroomde assen voornamelijk
toegepast als zuigerstang in hydraulische
cilinders.

Stafstaal, rond en vierkant

Zowel rond als vierkant stafstaal is
uitermate geschikt voor de vervaardiging
van hoogwaardige
machine-onderdelen.

Assenstaal, tot 1000 mm diameter

Dit hoogwaardige product wordt
voornamelijk gebruikt voor de
vervaardiging van tandwielen in industriële
toepassingen.

Van Leeuwen Precisie, ook uw adres voor stafstaal!

Van Leeuwen Precisie B.V.
Hamburgweg 6
7418 ES Deventer
T +31 (0) 570 500 700
E info-precisie@vanleeuwen.nl
W www.vanleeuwen.com

Van Leeuwen Precisie is onderdeel
van de Van Leeuwen Buizen Groep,
een internationaal opererende
handelsonderneming en specialist in
stalen buizen en buistoepassingen.
We zijn in vrijwel alle industriële
sectoren actief. Met vijftig vestigingen
verspreid over Europa, het MiddenOosten, Azië, Australië en NoordAmerika zorgen we ervoor dat de
materialen overal op de wereld
verkrijgbaar zijn, waar nodig bewerkt
op maat. Onze medewerkers hebben
specialistische kennis van sourcing,
projectmanagement, logistiek en
voorraadplanning, en werken nauw
samen met klanten in de markten
Industry en Energy. De combinatie
van wereldwijde logistiek en kennis
van producten en toepassingen
bij klanten, maakt Van Leeuwen
toonaangevend en onderscheidend in
haar markten.

Precisiebuizen én stafstaal
Van Leeuwen Precisie beschikt naast een
groot assortiment aan precisiebuizen ook
over een breed scala aan stafstaal. In veel
toepassingen in de sectoren automotive,
hydrauliek, mechanical engineering en
constructie wordt stafmateriaal verwerkt.
Deze assortimentsuitbreiding hebben wij
gerealiseerd om nog beter in uw behoeften
te kunnen voorzien. Ons leveringsprogramma
bevat onder andere onderstaande producten.

Services
Wij zagen het materiaal desgewenst voor u op
maat en met nauwkeurige lengtetoleranties.
Deze bewerking vereenvoudigt het
productieproces en reduceert de totale kosten
in de bedrijfskolom. Tevens bieden wij u
diverse services op het gebied van logistiek
en kwaliteitscontrole, waaronder het houden
van klantspecifieke voorraden. Wij leveren
het stafstaal desgewenst met uw bestelling
buismateriaal mee, vanuit Deventer in de
frequentie die u wenst.
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Afmetingbereik
Rond

6 - 1000 mm diameter

Vierkant

3 - 300 mm per zijde

Plat

8 x 2 mm - 300 x 50 mm

Zeskant

5 - 80 mm per zijde

Heeft u vragen, neem dan direct contact op.
Onze medewerkers zitten klaar om u te helpen.

