
Experts in 
verspanen



Fox industries is een hecht familiebedrijf bestaande 
uit een groep zeer deskundige & gepassioneerde 
medewerkers. Ons bedrijf heeft op het gebied 
van CNC verspaning al ruim 15 jaar ervaring. Alle 
producten worden in Nederland gemaakt, zodat 
we een hoge kwaliteitsstandaard, flexibiliteit, korte 
productietijden en korte communicatielijnen kunnen 
bieden. 

Door de unieke combinatie met onze afdelingen 
engineering, modelvormbouw, polyester vormdelen, 
(robot)lassen en assemblage kunnen we meer voor 
onze klanten betekenen.

In deze brochure laten we u graag een paar 
voorbeelden zien van producten die we produceren. 
Op onze website foxindustries.eu vindt u een 
uitgebreider overzicht.

Uiteraard staan we u ook graag te woord, bel gerust 
voor telefonisch advies of voor een afspraak.

Kees Vos Celsiusstraat 7 
Fox Industries B.V. 7701 BW Dedemsvaart

Welkom bij
Fox Industries



Freesbank 
Haas VF-4SS 
Max. toerental: 12.000 rpm 
Gereedschapcarousselcapaciteit: 24 
Max. x=1270mm 
Max. y=508mm 
Max. z=635mm

  Freesbank 
  Bridgeport VMC-610XP3 
  Max. toerental: 12.000 rpm 
  Gereedschapcarousselcapaciteit: 24 
  Max. x=610mm 
  Max. y=500mm 
  Max. z=610mm

CNC Frezen



Volautomaat draai– freescombinatie met C-as  
Emco Turn E45 
Max. toerental: 6.300 rpm 
Max. tussen centers: 510mm 
Max. draaidiameter: 150mm, Ø40 door spindel 
12 gereedschappen 
     waarvan 6 aangedreven 
Volautomaat materiaallader

CNC Draaien

Draai- freescombinatie met Y-as
Haas ST-30SSY
Max. toerental: 4.500 rpm
Max. tussen centers: 584mm
Max. draaidiameter 406mm, Ø76mm door spindel
24 gereedschappen 
     waarvan 12 aangedreven



Fox Industries heeft meerdere CNC draai- en frees-
banken staan. Bewerking van vrijwel alle metaal-
soorten in zeer hoge nauwkeurigheid, maar ook 
van andere materialen als kunststof is mogelijk. 
We richten ons voornamelijk op producten die 
een hoge precisie eisen, op de kleinere series en 
spoedopdrachten, maar ook grotere series zijn 
mogelijk. 

Met ons CAM programma OneCNC kunnen 
we 3D files van de klant of van onze eigen 
engineeringafdeling gebruiken om freesprogramma’s 
te creëren. Hiermee kan een sterke tijdsbesparing 
worden behaald, maar de producten kunnen ook veel 
complexer van vorm zijn.
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Fox Industries B.V.  Tel. 0523-238 090
Celsiusstraat 7   info@foxindustries.eu
7701 BW Dedemsvaart  www.foxindustries.eu

• Engineering    
• CNC Draaien & Frezen   
• Lassen in RVS, Alu & Staal
• Polyester vormdelen   
• Assemblage


