intrametals

wij bieden complete oplossingen

↙ services

laser snijden ↓
▪ Ons moderne machinepark stelt ons
in staat om op maat gemaakt lasersnijwerk t / m 30 mm plaatdikte snel en
conform specificatie te leveren.
↘ D
e Trumpff 3050, 6 KW,
snijdt max. 25 mm dikte
en plaatafmetingen t / m
3.000 × 1.500 mm.
↘ D
e Trumpff 6050, 5 KW,
snijdt max. 25 mm dikte
en plaatafmetingen t / m
6.000 × 2.000 mm.

waterstraal snijden ↓
▪ Onze volledig geautomatiseerde
ontbraam machine zorgt iedere keer
voor een perfect glad eindproduct. De
kantbank en de wals completeren tot
slot ons machinepark. Het moderne ERP
systeem maakt het mogelijk. dat iedere fase van het snijproces tot in
detail gevolgd kan worden, op ieder
moment en op afstand. Hierdoor kunnen
de juiste antwoorden en een snelle
reactie worden gegeven op uw “spoedgevallen”.

▪ Onze waterjetsnijmachine
is een verdere uitbreiding
van ons machinepark en onze
leveringsmogelijkheden.
▪ Met 4 koppen kan t / m 150 mm
plaatdikte gesneden worden, ons
snijbereik is 21.000 × 3.000 mm.
▪ We snijden alleen roestvast staal,
nikkellegeringen en titanium.
▪ Hoewel waterjet snijden een
aanzienlijk langzamer snijproces is
dan laser snijden of plasma snijden,
zorgen de strikte, nauwkeurige
toleranties ervoor dat kostbare
verdere nabewerking niet noodzakelijk
is.

↘ D
e Trumpff 5060, 6 KW,
snijdt max. 25 mm dikte
en plaatafmetingen t / m
6.000 × 2.000 mm.

▪ Het moderne ERP systeem zorgt
ervoor dat iedere fase van het
proces tot in detail op ieder
moment en vanaf een afstand te
volgen is. Het geven van de juiste
antwoorden en een snelle respons op
uw “spoedgevallen” wordt hierdoor
mogelijk gemaakt.

↘ D
e Trumpff 5060, 7 KW,
snijdt max. 30 mm dikte
en plaatafmetingen t / m
6.000 × 2.000 mm.
▴ Besmetting tijdens het snijden
is onmogelijk aangezien wij alleen
roestvast staal en nikkellegeringen
verwerken.

certificering ↓
▪ ISO 9001 certificering (tüv cert)

plasma snijden ↓
▪ Diverse SAF machines zorgen voor
een snelle uitvoering van uw plasma
snijwerk conform specificatie.
▪ We snijden plaatdiktes van max.
150 mm en plaatafmetingen t / m
13.000 × 3.000 mm.

▪ TÜV bevoegd voor het overstempelen
van alle 3.1 gecertificeerde
materialen.
▪ We snijden alleen roestvast staal
en nikkellegeringen.
▪ Alle gesneden stukken zijn ontbraamd, geïnspecteerd en eventueel
gegraveerd met alle relevante gegevens
conform specificatie en eventuele
aanvullende besproken vereisten. Tenslotte completeren de kantbank en de
wals ons machinepark. Het moderne ERP
systeem maakt het mogelijk dat iedere
fase van het snijproces tot in detail
gevolgd kan worden,
op ieder moment en op afstand. Hierdoor kunnen de juiste antwoorden en
een snelle reactie worden gegeven op
uw “spoedgevallen”.

▪ Indien uw specificatie aanvullende testen vereist, kunnen wij deze
verrichten.

↙ producten

titaan ↓
▪ intra metals is uw leverancier gespecialiseerd in Titaan. Meer dan 12
verschillende kwaliteiten. Deze worden
aangeboden als voorraadplaten of op
maat gesneden producten d.m.v. waterjet. Dit betekent dat u bent verzekerd van snelle service en korte
levertijden.

nikkellegeringen ↓
▪ Tevens zijn wij zeer gespecialiseerd
in het leveren van Titaan smeedwerk,
naadloze en gelaste buizen, op maat
gemaakte niet standaard buizen, U-tubes, staf, fittingen, flenzen en draad
voor een complete levering met alle
vereiste specificaties. intra metals
werkt nauw samen met de fabriek CSM
Huaxia. CSM Huaxia is producent van
o.a. naadloze en gelaste buizen, smeeden plaatwerk in titaan.

▪ intra metals is de specialist voor
op maat gesneden nikkellegeringen.
Meer dan 30 kwaliteiten en circa
2.000 ton aan voorraad zorgen ervoor
dat aan al uw aanvragen wordt voldaan. Dit betekent dat u bent verzekerd van snelle service en korte
levertijden.
▪ Standaard platen worden uit voorraad geleverd of op maat gesneden
d.m.v. laser, plasma of waterjet,
eventueel aangevuld met zetten / kanten en walsen volgens uw eisen. Tevens zijn standaard gedecoilde pla-

ten, quarto platen, precisie gezaagde
blokken, smeedwerk, stafmateriaal,
naadloze- en gelaste buizen leverbaar.
▪ Bovendien bieden wij u tevens op
maat gemaakte niet-standaard buizen
en fittingen gefabriceerd en gecertificeerd om tegemoet te komen aan uw
specificatie. intra metals beschikt
over een exclusief agentschap van
CSM Huaxia voor de gehele Benelux en
Duitsland. Producent van o.a. gelaste en naadloze buizen, smeedwerk en
plaat in diverse nikkel legeringen.

kwaliteiten
werkstofnummers
Grade 1, Grade 2, Grade 3, Grade 4,
3.7025, 3.7035, 3.7055, 3.7065, 3.7164,
Grade 5, Grade 7, Grade 9, Grade 11,
3.7235, 3.7195, 3.7225, 3.7105, 3.7165.
Grade 12, Grade 16, Grade 23, 3M, PT-3V.

AISI

koper nikkel ↓
▪ intra metals is uw leverancier gespecialiseerd in Koper Nikkel.
Meer dan 5 verschillende kwaliteiten op voorraad. Deze worden aangeboden als voorraadplaten of op maat gesneden producten. Dit betekent
dat u bent verzekerd van snelle service en korte levertijden. Tevens
zijn wij zeer gespecialiseerd in het leveren van smeedwerk, naadloze
en gelaste buizen, op maat gemaakte niet-standaard buizen, U-tubes,
staf, fittingen en flenzen voor een complete levering met alle vereiste specificaties.

kwaliteiten
C63000, C61400, C46400, C71500, C70600
Koper Nikkel 90 / 10 plaatmateriaal diktes 3 t / m 100 mm.
Koper Nikkel 70 / 30 plaatmateriaal diktes 3 t / m 100 mm
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Smeedwerk

8800

1.4876

N08800

X10niCrAlTi32.20 Z10NC32.21

Incoloy 800

B564 N08800

8810

1.4958

N08810

X5NiCrAlTi31.20

Incoloy 800H

B564 N08810

Z10NC32.21

8811

1.4959

N08811

X5NiCrAlTi32.21

—

Incoloy 800HT

B564 N08811

2200

2.4066

N02200

—

Ni99,2

Nickel 200

—

2201

2.4068

N02201

—

LC-Ni99

Nickel 201

—

4400

2.4360

N04400

—

Nu30

Monel 400

B564 N04400
B574 N06022

—

2.4602

N06022

NiCr21Mo14W

—

Hastelloy C22

6059

2.4605

N06059

NiCrMo16Al

—

Alloy 59

—

2.4610

N06455

NiMo16Cr16Ti

—

Hastelloy C4

B574 N06455

—

2.4633

—

NiCr25FeAl

—

Alloy 602 CA

—

—

2.4665 / 4603

N06002

NiCr22Fe18Mo

NC22FeD

Hastelloy X

—

6600

2.4816

N06600

NiCr15Fe

NC15Fe

Inconel 600

B564 N06600

10276

2.4819

N01276

NiMo16Cr15W

NiMo16Cr15

Hastelloy C276

B564 N10276

6601

2.4851

N06601

NiCr23Fe

NC23Fe

Inconel 601

6625

2.4856

N06625

NiCr22Mo9Nb

NC22Dnb

Inconel 625

B564 N06625

8825

2.4858

N08825

NiCr21Mo

NC21FeDU

Incoloy 825

B564 N08825

718

2.4668

N07718

—

—

Alloy 718

—

B3

—

N10675

—

—

Hastelloy B3

—

B2

—

N10665

—

—

Hastelloy B2

—

↙ producten

roestvast staal ↓
▪ intra metals is uw complete leverancier voor roestvast staal, (super)
duplex en hittebestendig staal.
▪ Meer dan 40 verschillende kwaliteiten en meer dan 30.000 ton aan beschikbare voorraad in o.a. roestvast
staal zorgen ervoor dat u niet mis
hoeft te grijpen. Dit betekent dat u
verzekerd bent van een snelle service
en korte levertijden.

plaat ↓
▪ Standaard en / of gedecoilde roestvast stalen platen worden middels een
door u te kiezen snijproces; Laser,
plasma of waterjet, eventueel aangevuld met zetten / kanten en walsen
volgens specificatie. Ook leveren wij
standaard-, gedecoilde- en quarto platen, precisie gezaagde roestvast stalen blokken, stafmateriaal, smeedwerk,
buis en fittingen.

▪ Wij hebben toegang tot een voorraad van 30.000 ton. intra metals kan
u vrijwel alles aanbieden wat u nodig
heeft in roestvast staal, nikkellegeringen en titanium met heel korte
levertijden.

▪ Quarto platen met een dikte van
5 mm t / m 150 mm en gedecoilde platen van 0,5 mm t / m 14 mm dik met een
maximale lengte van 18 meter.

smederij ↓
AISI
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410S

1.4000

S 41008

X6Cr13

Z8C12

—

—

410

1.4006

S 41000

X12Cr13

Z10C13

430

1.4016

S 43000

X6Cr17

Z8C17

—

—

420

1.4021

S 42000

X20Cr13

Z20C13

—

—

420

1.4028

J 91153

X30Cr13

Z33C13

—

—

—

1.4162

S 32101

—

LDX 2101

—

304

1.4301

S 30400

X5CrNi18.10

Z6CN18.09

—

A182 F304

304L

1.4306

S 30403

X2CrNi19.11

—

—

A182 F304L

304L

1.4307

—

—

—

—

A182 F304L

—

1.4362

S 32304 / S 39230 X2CrNiN23.4

Z3CN23.04Az

SAF 2304

—

316

1.4401

S 31600

X5CrNiMo17.12.2

Z7CND17.11.02

—

A182 F316

316L

1.4404

S 31603

X2CrNiMo17.13.2

Z3CND18.12.02

—

A182 F316L

—

1.4410

S 32750

X2CrNiMoN25.7.4

Z3CND25.07Az

SAF 2507

A182 F53

316L(Mo+)

1.4435

S 31609

X2CrNiMo18.14.3

Z3CND18.14.03

—

—

316(Mo+)

1.4436

—

X5CrNiMo17.13.3

Z6CND18.12.03

—

—

317L

1.4438

S31703

X2CrNiMo18.16.4

Z3CND19.15.04

—

A182 F317L

—

1.4462

S31803 / S32205

X2CrNiMoN22.5.3

Z3CND22.05Az

SAF 2205

A182 F51

—

1.4501

S32760

X2CrNiMoCuWN25.7.4

—

Zeron 100

A 182 F55

409

1.4512

—

—

—

—

—

904L

1.4539

N08904

X1NiCrMoCu25.20.5

Z2NCDU25.20

Uranus B6 / 2RK65

625 N08904

321

1.4541

S32100

X6CrNiTi18.10

Z6CNT18.10

Uranus 65 / SS25L

A182 F321

630

1.4542

S17400

X5CrNiCunB17.4

Z7CNU17.04

17.4 PH

A564 630

—

1.4547

S31254

—

—

254Smo

A182 F44

347(H)

1.4550

S34700

X6CrNiTi18.10

Z6CNNb18.10

—

A182 F347

316Ti

1.4571

S31635

X6CrNiMoTi17.12.2

Z6CNDT17.12

—

A182 F316Ti

—

1.4713

—

X10CrAlSi7

Z8Ca7

Sicromal 8

—

—

1.4724

—

X10CrAlSi13

Z13C13

Sicromal 9

—

442

1.4742

S44200

X10CrAlSi18

Z12CAS18

Sicromal 10

—

—

1.4762

—

X10CrAlSi24

Z12CAS25

Sicromal 12

—

309

1.4828

S30215 / 30900

X15CrNiSi20-12

—

—

A182 F309

309S

1.4833

S30908

X6CrNi22.13

Z15CN24.13

—

—

—

1.4835

S30815

X9CrNiSiNCe21-11-2

—

253 MA

—

310

1.4841

S31000 / 31400

X15CrNiSi25.20

Z15CNS25.20

—

—

310S

1.4845

S31008

X12CrNi25.21

Z8CN25.20

—

A182 F310S

321H

1.4878

S32109

X12CrNiTi18.9

Z6CNT18.12

—

—

316H

1.4919

S31609

X6CrNiMo17.13

Z6CND17.12

S31609

—

304H

1.4948

S30409

X6CrNi18.11

Z6CN18.11

S30409

—

A182 F410

▪ Van ruw gesmede blokken tot volwaardig precisie gefabriceerd smeedwerk.
Voor alle industriesoorten on-shore,
offshore, chemisch en farmaceutisch.

▪ Smeedstukken tot maximaal 3,5 meter
doorsnede en een maximum gewicht van
15 ton.
▪ Alles verkrijgbaar in titanium,
nikkellegering en roestvast staal.

▪ intra metals is uw specialist en unieke leverancier van titanium, (super)duplex, hittebestendig materiaal, nikkellegeringen, koper nikkel en
roestvast staal. Van platen, coils, smeedwerk, naadloze- en gelaste buizen,
U-tubes, staf, draad, flenzen, bodems en fittingen. Wij gaan een stap verder bij moeilijk vindbaar materiaal!

▪ Ondanks dat op maat gemaakte delen
gesneden uit plaat onze specialiteit
lijkt, zijn wij door onze kennis van
de industrie, onze wereldwijde faciliteiten en grote voorraad uw nummer
1 leverancier voor complete leveringen die u totaalpakketten in titaan,
nikkel en roestvast staal biedt.
▪ Samengevat bieden wij standaard

▪ intra metals is onderdeel van een
grote internationale groep die wereldleider is op het gebied van
het verwerken en op voorraad hebben van RVS. Jaarlijks gebruikt de
groep 1.500 ton nikkellegeringen,
6.000 ton decoil en 50.000 ton quarto platen. Zodoende profiteren we
van een uniek inkoopvoordeel. Intra
Metals is de specialist in titaan,
nikkellegeringen, roestvast staal,
duplex en hittebestendige materiaal.
Het verkoop kantoor is gevestigd in
Amsterdam.

gedecoilde platen, quarto platen,
op maat gesneden stukken, smeedwerk,
naadloze en gelaste buizen, U-tubes,
fittingen en stafmateriaal. De optimale combinatie van een modern machinepark, een solide organisatie, ons
eigen wagenpark en een zeer ervaren
en gemotiveerd team zorgen voor een
situatie waar “het onmogelijke altijd
mogelijk lijkt”.

▪ intra metals maakt o.a. gebruik
van alle productie bedrijven in onze
groep, waarbij de nadruk voornamelijk ligt op het plaat- en snijwerk. Hierbij maken wij gebruik van
de overcapaciteit van de verschillende vestigingen. De machineparken bestaan uit laser-, plasma-,
waterstraal en zaagmachines. Welke
gecompleteerd kunnen worden d.m.v.
kanten, walsen, ontbramen en tappen.
Hiermee zijn wij in staat zeer snel,
efficiënt en in hoge kwaliteiten
plaat t / m 150 mm dik voor u in elke
gewenste vorm te snijden.

↙ contact

↙ over intrametals

one-stop solution ↓

intrametals bv
Pedro de Medinalaan 65
NL - 1086 XP amsterdam
t +31 202 380 376
contact@intrametals.com
www.intrametals.com

