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Productie sinds 1983 

 
Frezwid heeft een veelzijdige productiecapaciteit met als kenmerk een voortdurende 
innovatie in bewerkingsmethodieken en haar producten. 
- Een hoge mate van  flexabiliteit 
- Hoge kwaliteit van haar producten 
- Korte doorlooptijden van 2 weken 

 
Gereedschappen voor het bewerken van: 
- Hout 
- MDF 
- Aluminium 
- PVC 
In snijmaterialen als: 
- HSS / HM en diamant 
 
Uitgebreide naslijpservice en reparatie mogelijkheden op bestaande gereedschappen 



CNC frezen met 3, 4 en 5 assen simultaan 
 
Max. 1660 x 510 x 510 mm 

Conventioneel frezen  
 
Max. 850 x 340 x 500 mm 



CNC vlakslijpen met rechte profielen 
Max. 700 x 400 x 200 mm   
   Rond slijpen 
   Max.  300 x L 1000 mm 

CNC draaien met rechte profielen 
Max.  300 x L 500 mm   
   Conventioneel draaien 
   Max.  550 x L 1400 mm 



Draadvonken 
Max. 600 x 400 x 350 mm 

Coördinaten meetmachine  
 
Optische meetmachine 
 
Conventionele meetmachines 



Gereedschappen voor de productie van raam- en deurelementen 
 
Uit werkstukmaterialen als: 
- Hout 
- MDF 
- Aluminium 
- PVC 
Gemaakt uit de snijmaterialen: 
- HSS / HM en diamant 
 
In gesoldeerde uitvoering of als wisselplaat 
 
 
 
 



Diamant frezen / PKD 
 

Voor afnemers waar lange standtijden en 
vormvastheid op het eindproduct van 
belang zijn, biedt dit snijmateriaal een uit- 
stekende oplossing. 
Vooral bij het bewerken van harde 
werkstukmaterialen als MDF en HDF. 

SMART SET TOOLS 
 

Een uitmuntende innovatieve oplossing voor 
het snel en éénvoudig wisselen van te maken 
profielen met 1 en hetzelfde gereedschap. 
Tot 10 verschillende profielen te bewerken uit 
hout- of aluminium raamprofielen 



Schachtfrezen en boren 
 

Beschikbaar bis een ruim assortiment 
aan monoblock frezen en boren 
Voor de bewerking van: 
- Hout 
- PVC 
- Aluminium 
 
Uit de snijmaterialen: 
- HSS 
- Hardmetaal 

Cirkelzagen voor: 
 

Hout, PVC, aluminium en soortgelijke materialen. 
 
Kenmerken: 
- Uiterst slijtvast 
- Specifieke snijgeometrieën 
 
  

Machineonderdelen 
 

Als opspanmiddelen en machine reserve 
onderdelen 
 
  


