NIEUWSBRIEF
40-Jarig bestaan Ducornex
In deze nieuwsbrief::
Al 40 jaar staan wij voor u klaar!
• 40-Jarig Bestaan Ducornex

Verleden
Met de oprichting in 1977 vestigde
Ducornex zich in Rucphen. Al snel groeiden
we uit ons jasje, en werd er verhuisd. Naar
Bosschenhoofd.
Ook daar kwamen we al snel ruimte tekort,
alleen werd er in dit geval gekozen voor
een tweede locatie in plaats van een
nieuwe verhuizing.
Hierbij ontstond de vestiging aan de
Daalderweg in Etten-Leur
Tijdens de vorige recessie Is door een
terugloop in orders besloten om de
vestiging in Bosschenhoofd te sluiten en de
mogelijkheden aan de Daalderweg verder
te benutten en waar mogelijk uit te
bouwen.

Heden
Ook de crisis van de afgelopen jaren zijn we
doorgekomen, al dan niet zonder slag of
stoot.
Maar zoals u misschien gemerkt heeft zijn wij
altijd blijven knokken om de gewenste
levertijden, kwaliteit en service te blijven
bieden.
Mede door flexibiliteit en het lef om
bepaalde investeringen aan te gaan
hebben we deze periode het hoofd boven
water kunnen houden
In onze ogen is dit in grote lijnen aardig
gelukt om , vooral aan de verkoopkant, u
als relatie tevreden te houden, maar
hierover verderop in de nieuwsbrief meer.

Onze dienstverlening hebben we het
afgelopen jaar kunnen uitbreiden door
verschillende investeringen die we in deze
nieuwsbrief iets verder zullen toelichten.
Verder merken we momenteel in (iets)
rustiger vaarwater te komen, maar zullen we
ons nog altijd bewust moeten zijn van de
instabiele markten waarin we ons bewegen.

• Nieuwe Ontwikkelingen
• Continu Verbeteren
• Fijne Feestdagen

Toekomst
Door de investeringen, de inzet van ons
personeel en uw vertrouwen in ons hopen
we u nog lang als relatie te mogen
verwelkomen.
We zullen altijd blijven zoeken naar
vernieuwingen die bij ons en ons
bedrijfsprofiel passen, zonder de oude(re)
technieken te veel uit het oog te verliezen.

‘Verspanen is kunst’

Hoe veel de markt kan en mag veranderen,
de basis blijft in onze ogen toch die
vakman/-vrouw achter de machine die
weet waar hij/zij mee bezig is en wat je kan
verwachten van de machine, en het
materiaal waarmee gewerkt word.
Dus eigenlijk zijn we niet zo heel veel
veranderd in de 40 jaar dat we bestaan!
En dat is voor ons een teken van oprecht en
eerlijk ondernemerschap.
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NIEUWSBRIEF
Nieuwe Ontwikkelingen

In deze nieuwsbrief:

Grootste Vernieuwingen van 2017
• 40-Jarig Bestaan Ducornex
Buiten de continue zoektocht naar het verfijnen van onze productietechnieken zijn er
het afgelopen jaar een aantal nieuwe ontwikkelingen geweest die we even extra uit
willen lichten.
Nieuwe wasmachine
We hebben een nieuwe wasmachine aangeschaft. De Cemastir Lavametalli CSK300V.
De Cemastir-machines zijn ontwikkeld voor het wassen en ontvetten van een groot aantal
metalen zoals roestvrij staal, ferromaterialen, aluminium, messing, edelmetalen. En heeft een
veel grotere capaciteit dan de wasmachines die we al hadden.

• Nieuwe Ontwikkelingen
• Continu Verbeteren
• Fijne Feestdagen

Nieuwe Zaagmachine
Ter uitbreiding en verbetering van de efficiëntie van onze zagerij hebben we een tweede
Behringer bandzaagmachine gekocht. Nu kunnen we uw materialen dus nog sneller op de
gewenste maat krijgen voor verspaning.
Gereedschapsmanagement
We hebben een geautomatiseerde gereedschapskast voor verschillende gereedschappen
als plaatjes, boorpunten, frezen etc. laten plaatsen. Deze kan zelfstandig de voorraden in de
gaten houden en een besteladvies doorgeven aan de juiste personen. Zo pakken we dus
‘nooit’ meer mis en kunnen we door blijven werken aan uw producten.

'Verspanen is kunst!’

2e DMG Mori CTX BETA 1250 TC
Door de drukke bezetting op onze eerste CTX en de positieve toekomstmuziek hebben we
een tweede CTX in bestelling staan. Hiermee verhogen we de capaciteit voor middelgrote
tot grote producten. Voor meer informatie over deze alleskunner kunt u terecht op onze
website, of kunt u contact met ons opnemen voor de mogelijkheden.
Ook staat de machine uitgebreider omschreven in onze vorige nieuwsbrief.

Continu Verbeteren
Ontwikkelingen op kwaliteitsgebied
Op het gebied van kwaliteit proberen we ook elk jaar stappen te zetten. Dit gebeurd over
het algemeen natuurlijk intern. Om hier toch een inkijkje in te geven kunnen we de volgende
positieve punten even uitlichten om u toch een idee te geven.
Continuering ISO certificaat
Onze externe audit voor het ISO 9001:2015 certificaat is zeer goed verlopen, met als gevolg
dat het gecontinueerd is.
Klanttevredenheidsonderzoek
De resultaten van ons klanttevredenheidsonderzoek waren positief. In tijden dat de
producten meer eisen hebben, maar de waardering desondanks gemiddeld gezien
hetzelfde blijft zijn wij redelijk tevreden. En motiveert dit ons om volgend jaar hoger te scoren.
(3D) Meetrapporten
We merken dat meetrapporten steeds vaker meegevraagd worden met bestellingen.
Uiteraard is dit bij ons ook gewoon mogelijk! Mocht u hier interesse in hebben vraag dan
naar de mogelijkheden en prijzen tegelijk met uw aanvraag of bestelling. Dit is uiteraard
geheel vrijblijvend.
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NIEUWSBRIEF
Fijne Feestdagen

In deze nieuwsbrief:
• 40-Jarig Bestaan Ducornex
• Nieuwe Ontwikkelingen
• Continu Verbeteren
• Fijne Feestdagen

'Verspanen is kunst!’

Om onze relaties op de hoogte te houden van de ontwikkelingen binnen Ducornex hebben we de
nieuwsbrief in het leven geroepen. Mocht je iets opvallen in de nieuwsbrief, of is er iets waar je vragen over
hebt? Neem gerust contact op met ons.
U kunt deze nieuwsbief jaarlijks verwachten, of als er tussentijds ander groot nieuws is.

De nieuwsbrief zal ook te lezen zijn via:
Onze website: www.ducornex.nl
Facebook: Ducornex CNC Machining
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