PM Komponenten.
Doordachte maatwerk behuizingen

Machinebesturingskasten

ROSE en BOPLA zijn Phoenix Mecano bedrijven en zusters van
PM Komponenten. ROSE produceert behuizingen en elektronische
componenten voor de industrie. BOPLA produceert hoogwaardige
behuizingen en membraantoetsenborden.

Grenzeloze oplossingen
Onze oplossingen laten zich niet in één zin
samenvatten. Dat kunnen we niet en dat willen we
ook niet. Dat is onze kracht, want juist door niet in
standaard oplossingen te denken voegen we waarde
toe. En dat resulteert altijd in een product dat op uw
maat is gemaakt.
De producten van PM Komponenten beginnen
altijd met een onbewerkte behuizing, dat is onze
basis. Vanuit hier bouwen we voor u verder aan de
meest ideale oplossing. Hoe ver we hierin gaan?
Dat bepaalt u zelf. Uw wensen zijn het uitgangspunt
voor ons Solution Centre. Zij zijn de spil in
het proces. Zij adviseren, creëren innovatieve
oplossingen, bewerken producten en bieden u
persoonlijke en flexibele service.

COMMANDER KSSC

PILOT 250

• RVS 304 (1.4301) behuizingen

• Polyamide handheldbehuizingen

• 7 uitvoeringen

• 2 uitvoeringen

• voorzien van verstevigingsplaat

• geïntegreerd batterijvak

voor draagarm

• IP 65

Machinebesturingskasten

• IP 65

Altijd een product dat aansluit bij

COMMANDER 420

LIMANDA

• RVS 304 (1.4301) behuizingen

• Polyamide handbedieningsbehuizing

• 6 uitvoeringen

• Variabele inbouwdieptes

• handgreep optioneel

• tot IP 65

het ontwerp van uw machine.

• IP 65

Machinebesturingskasten
Van indrukwekkende machines bij de grote industrieën
tot een enkele papierwikkelmachine in een kleine
drukkerij, ze zijn allemaal voorzien van een kast die
de machine aanstuurt. Op een machine gemonteerd,
handheld, met beugel, op een staander of met een
draagarm. De toepassingen zijn eindeloos. En juist
daarom mogen we niet in standaard oplossingen
denken. We willen alle mogelijkheden openhouden,
zodat we voor u een product ontwikkelen dat exact
aansluit bij het ontwerp van uw machine.
Gebruiksgemak en design
Naast gebruiksgemak wordt het design van de
machinebesturingskasten steeds belangrijker.
Het bepaalt namelijk voor een groot deel
het uiterlijk van de machine, zeker in
hightechindustrieën waar vrijwel alles state of the
art is. Als ervaren en gerenommeerd producent van
machinebesturingskasten is PM Komponenten dan
ook dé sparringpartner voor zowel ontwikkelaars als
eindgebruikers van machines.

ALUFORM

BOS STREAMLINE

• aluminium behuizingen

• hoogwaardige ABS behuizingen

• 17 uitvoeringen

• handheld voor kleine machines

• voorbereid voor het aanbrengen van folieveld

• groot aantal varianten

• IP 65

• tot IP 65

SL 2000

COMTRONIC

EUROMAS II

ALUPLAN

• aluminium profielbehuizingen

• aluminium profielbehuizingen

• hoogwaardige kunststof behuizingen

• aluminium profiel behuizingen

• 22 standaard uitvoeringen

• 2 profielbreedtes

• geïntegreerd folieveld

• 2 profielbreedtes

• accessoires (bijv. handgrepen)

• 12 standaard uitvoeringen

• groot aantal varianten

• 32 standaard formaten

• IP 65

• IP 65

• IP 65

SL 3000

COMMANDER 1 / 1F

PILOT

BOCARD

• aluminium profielbehuizingen

• aluminium behuizingen

• Robuuste kunststof handheld behuizingen

• hoogwaardige kunststof behuizingen

• scharnierende deur voor en achter

• 32 uitvoeringen

• Diverse uitvoeringen en afmetingen

• 2 diepte-varianten

• RAL 7035 of blank geëloxeerd

• IP 65

• tot IP 66

• diverse dekseluitvoeringen

rondom te monteren
• IP 65

“Juist door niet in
standaard oplossingen
te denken voegen we
waarde toe.”

• diverse profielbreedtes

• 10 formaten

• IP 65

• tot IP 65

SL 4000

COMMANDER 410

• aluminium profielbehuizingen

• RVS 316L (1.4404) behuizingen

• ergonomische vormgeving

• ontwerp volgens Hygenic Design richtlijnen

• diverse profielbreedtes

• 6 uitvoeringen

• geïntegreerde handgrepen

• IP 66

• IP 65

DRAAGARMSYSTEMEN

PM KOMPONENTEN B.V.
Postbus 297
7000 AG DOETINCHEM
info@pmkomponenten.nl
www.pmkomponenten.nl

De bezieling van PM Komponenten
PM Komponenten biedt innovatieve maatwerkoplossingen van een constant
hoge kwaliteit. Dat is onze kracht, onze drijfveer. En dit gevoel wordt
gedeeld door iedereen die een rol heeft in de engineering van uw
behuizingen. Samen werken we dan ook iedere dag met veel kennis,
vakmanschap en bezieling aan slimmere en betere oplossingen.
PM Komponenten is een verkooporganisatie van ROSE,
BOPLA en KUNDISCH, Duitse fabrikanten van industriële
behuizingen en membraantoetsenborden. Samen
met deze zusterbedrijven maakt PM Komponenten
deel uit van het Zwitserse, beursgenoteerde
en wereldwijd actieve Phoenix Mecano AG.

Alle verkooptrajecten en assemblagewerkzaamheden voldoen aan het
in het kwaliteitshandboek genoemde kwaliteitsmanagementsysteem
volgens de norm NEN-EN 9001:2008.

www.pmkomponenten.nl

