PERSBERICHT
Metaalbedrijf verwelkomt leerlingen uit omgeving Den Bosch

Open dag voor jongens
en meiden van staal
HEDEL (24 mei 2017) Metaalbedrijf Van Knippenberg gaat jongeren in Den Bosch en omgeving
laten zien hoe de industrie tegenwoordig met de modernste technologieën roestvrijstalen
producten maakt. Daartoe organiseert Van Knippenberg op vrijdag 9 juni een open dag op zijn
fabrieksterrein in Hedel.
De open dag richt zich op leerlingen en studenten die een vmbo, mbo of een hbo-opleiding volgen in
een technische richting, maar iedereen met belangstelling voor de productie van stalen voorwerpen
en onderdelen is er welkom. Knippenberg wil onder meer jongeren ervoor interesseren een stage te
volgen of te gaan werken in de metaalindustrie.
Rondleiding
Medewerkers van Van Knippenberg leiden bezoekers van de open dag rond in zowel de fabriek als op
de afdeling werkvoorbereiding. In de fabriekshal bevindt zich een modern en zeer uitgebreid
machinepark, met onder meer een 4400 watt computergestuurde lasersnijmachine, een kantbank
van 200 ton en straalcabines. Daarnaast staat er een groot assortiment aan walsen, buigmachines,
lasapparaten en draaibanken. Bijna alle apparaten en machines werken computergestuurd.
Op de afdeling werkvoorbereiding krijgen de bezoekers informatie over het ontwerpen met
tekenprogramma’s als Solidworks en het bedenken en tekenen van praktische oplossingen die voor
de machinale producties nodig zijn.
Van Knippenberg bestaat al dertig jaar als metaalbedrijf. Het is gespecialiseerd in de productie van
voorwerpen van roestvast (roestvrij) staal. De producten van het bedrijf variëren van roestvrijstalen
designkapstokken tot stalen straatmeubilair en machines en machineonderdelen voor de
levensmiddelen- en chemische industrie.

Straalcabines
Een van de specialiteiten van Van Knippenberg is het stralen van metalen producten. Daardoor
krijgen die een zeer glad oppervlak. Van Knippenberg heeft daarvoor twee grote straalcabines, een
voor keramisch stralen en een voor HD-glasparelstralen.
Het metaalbedrijf is gevestigd op een terrein van bijna 3000 vierkante meter in Hedel.
De open dag op het bedrijventerrein aan de Baronieweg 11 begint om 9.00 uur en duurt tot 16.00
uur. Vooraf aanmelden is niet nodig en iedereen is welkom.

