
De specialist

voor het verwerken van

technische kunststoffen

Goed geadviseerd
Mocht u vragen hebben over keuze en gebruik 
van geschikte materialen en fabricageprocessen,
staan wij u graag te woord.

www.arcoplast.de

Arcoplast Kunststoff GmbH
Max-Planck-Straße 4 
48691 Vreden
Duitsland

T +49 - 25 64 - 39 66 - 0
F +49 - 25 64 - 39 66 - 20
E info@arcoplast.de
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Individuele producten
Het maken van kunstof-onderdelen die 
aan de specifi eke wensen van de klant 
voldoen, behoort tot ons dagelijks werk. 
Onze adviseurs en ontwikkelaars werken 
nauw samen met de productie-afdeling. 
Dit heeft voor u het voordeel, dat we zeer 
effi cient kunnen produceren. Wij maken 
o.a.:

• Technische kunststof-onderdelen  
 naar tekening of voorbeeld

• Geleidings-elementen

• Geleidings-profi elen

• Stoot- en beschermings-elementen

• CNC-gefreesde en gedraaide

 onderdelen

• Platen en op maat gezaagde 
 plaatdelen

• Rondstaven

Veelzijdig in 
te zetten
Het inzetgebied van Arcoplast kunst-
stofonderdelen is heel breed. Men vindt 
onze producten o.a. in de volgende be-
drijfstakken:

• Machine- en installatiebouw

• Levensmiddelindustrie

• Auto-industrie

• Papierindustrie

• Elektronika-industrie

• Aandrijvings- en transporttechniek

• Laboratoriumbouw

• Standbouw en winkelbouw

• Chemische machinebouw

• Berg-, haven- en fenderbouw

• Verpakkings- en vul-industrie

• Milieubescherming

De Arcoplast Groep heeft zich sinds 1996 op het 
vormen en verspanen van technisch hoogwaardig 
kunststoffen gespecialiseerd. Als groeiend en 
innovatief bedrijf in de kunststofi ndustrie, kunnen 
wij voor uw individuele wensen altijd de optimale 
oplossing vinden. Wij produceren uw product snel, 
effi cient en tegen een lage prijs.

Hoogwaardige 
materialen
Zo veelzijdig de inzet van Arcoplast 
kunststoffen is, zo verschillend zijn ook 
de materialen en hun eigenschappen. 
Of het nu om uitstekende glij-eigen-
schappen, extreme slijtvastheid, slag-
vastheid of resistentie tegen chemika-
lien gaat: wij vervaardigen uw product 
uit het optimale materiaal zoals bijv.:

• PE Polyethyleen PE1000, PE500

• PA Polyamide

• POM Polyoxymethyleen

• PET Polyethyleenterephthalaat

• PP Polypropyleen

• PTFE Polytetrafl uorethyleen

• PEEK Polyetheretherketon

• PAI Polyamidimid

Uw voordeel
Dankzij onze gekwalifi ceerde medewer-
kers en moderne machines kunnen wij 
u de hoogste kwaliteit met de kortste 
productietijd garanderen. Zelfs grote 
aantallen en tijdsintensieve onderdelen 
kunnen hiermee snel en fl exibel gepro-
duceerd worden.

• Snelle orderverwerking

• Alles uit een hand

• Serieproductie en prototypes

• Hoge fl exibiliteit

• Korte productietijden

• Levering op afroep

• kwaliteitscontrôle

Advies

Ontwikkeling

Productie

Hoogste kwaliteit, betrouwbaarheid
en allround service
Arcoplast Kunststoff GmbH heeft zich sinds jaren, door het naleven van 
interne strenge kwaliteitseisen, tot een betrouwbare partner ontwikkeld 
voor de productie van technische kunststofonderdelen van hoge kwaliteit. 
Het Arcoplast kwaliteitskenmerk garandeerd u de hoogste 
kwaliteitsstandaard en betrouwbaarheid.
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Kwaliteitsgarantie 
Arcoplast-producten worden ten 

strengste gecontrolleerd. Met dit 

kwaliteitskenmerk garanderen  

wij u een constant hoge 

productkwaliteit
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Individuele producten
Het maken van kunstof-onderdelen die 
aan de specifi eke wensen van de klant 
voldoen, behoort tot ons dagelijks werk. 
Onze adviseurs en ontwikkelaars werken 
nauw samen met de productie-afdeling. 
Dit heeft voor u het voordeel, dat we zeer 
effi cient kunnen produceren. Wij maken 
o.a.:

• Technische kunststof-onderdelen  
 naar tekening of voorbeeld

• Geleidings-elementen

• Geleidings-profi elen

• Stoot- en beschermings-elementen

• CNC-gefreesde en gedraaide

 onderdelen

• Platen en op maat gezaagde 
 plaatdelen

• Rondstaven

Veelzijdig in 
te zetten
Het inzetgebied van Arcoplast kunst-
stofonderdelen is heel breed. Men vindt 
onze producten o.a. in de volgende be-
drijfstakken:

• Machine- en installatiebouw

• Levensmiddelindustrie

• Auto-industrie

• Papierindustrie

• Elektronika-industrie

• Aandrijvings- en transporttechniek

• Laboratoriumbouw

• Standbouw en winkelbouw

• Chemische machinebouw

• Berg-, haven- en fenderbouw

• Verpakkings- en vul-industrie

• Milieubescherming

De Arcoplast Groep heeft zich sinds 1996 op het 
vormen en verspanen van technisch hoogwaardig 
kunststoffen gespecialiseerd. Als groeiend en 
innovatief bedrijf in de kunststofi ndustrie, kunnen 
wij voor uw individuele wensen altijd de optimale 
oplossing vinden. Wij produceren uw product snel, 
effi cient en tegen een lage prijs.

Hoogwaardige 
materialen
Zo veelzijdig de inzet van Arcoplast 
kunststoffen is, zo verschillend zijn ook 
de materialen en hun eigenschappen. 
Of het nu om uitstekende glij-eigen-
schappen, extreme slijtvastheid, slag-
vastheid of resistentie tegen chemika-
lien gaat: wij vervaardigen uw product 
uit het optimale materiaal zoals bijv.:

• PE Polyethyleen PE1000, PE500

• PA Polyamide

• POM Polyoxymethyleen

• PET Polyethyleenterephthalaat

• PP Polypropyleen

• PTFE Polytetrafl uorethyleen

• PEEK Polyetheretherketon

• PAI Polyamidimid

Uw voordeel
Dankzij onze gekwalifi ceerde medewer-
kers en moderne machines kunnen wij 
u de hoogste kwaliteit met de kortste 
productietijd garanderen. Zelfs grote 
aantallen en tijdsintensieve onderdelen 
kunnen hiermee snel en fl exibel gepro-
duceerd worden.

• Snelle orderverwerking

• Alles uit een hand

• Serieproductie en prototypes

• Hoge fl exibiliteit

• Korte productietijden

• Levering op afroep

• kwaliteitscontrôle

Advies

Ontwikkeling

Productie

Hoogste kwaliteit, betrouwbaarheid
en allround service
Arcoplast Kunststoff GmbH heeft zich sinds jaren, door het naleven van 
interne strenge kwaliteitseisen, tot een betrouwbare partner ontwikkeld 
voor de productie van technische kunststofonderdelen van hoge kwaliteit. 
Het Arcoplast kwaliteitskenmerk garandeerd u de hoogste 
kwaliteitsstandaard en betrouwbaarheid.
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De specialist

voor het verwerken van

technische kunststoffen

Goed geadviseerd
Mocht u vragen hebben over keuze en gebruik 
van geschikte materialen en fabricageprocessen,
staan wij u graag te woord.

www.arcoplast.de

Arcoplast Service GmbH 
Von-Siemens-Str. 15-17 
48691 Vreden
Duitsland

T +49 - 25 64 - 39 66 - 0
F +49 - 25 64 - 39 66 - 20
E info@arcoplast.de
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Individuele  
producten
Het maken van kunstof-onderdelen die 
aan de specifi eke wensen van de klant 
voldoen, behoort tot ons dagelijks werk. 
Onze adviseurs en ontwikkelaars werken 
nauw samen met de productie-afdeling. 
Dit heeft voor u het voordeel, dat we 
zeer effi cient kunnen produceren.
Wij maken o.a.:

• Technische kunststof-onderdelen  
 naar tekening of voorbeeld

• Geleidings-elementen

• Geleidings-profi elen

• Stoot- en beschermings-elementen

• CNC-gefreesde en gedraaide
 onderdelen

• Platen en op maat gezaagde 
 plaatdelen

• Rondstaven

Veelzijdig in 
te zetten
Het inzetgebied van Arcoplast kunst-
stofonderdelen is heel breed. Men vindt 
onze producten o.a. in de volgende be-
drijfstakken:

• Machine- en installatiebouw

• Levensmiddelindustrie

• Auto-industrie

• Papierindustrie

• Elektronika-industrie

• Aandrijvings- en transporttechniek

• Laboratoriumbouw

• Standbouw en winkelbouw

• Chemische machinebouw

• Berg-, haven- en fenderbouw

• Verpakkings- en vul-industrie

• Milieubescherming

Uw voordeel
Dankzij onze gekwalifi ceerde medewer-
kers en moderne machines kunnen wij 
u de hoogste kwaliteit met de kortste 
productietijd garanderen. Zelfs grote 
aantallen en tijdsintensieve onderdelen 
kunnen hiermee snel en fl exibel gepro-
duceerd worden.

• Snelle orderverwerking

• Alles uit een hand

• Serieproductie en prototypes

• Hoge fl exibiliteit

• Korte productietijden

• Levering op afroep

• kwaliteitscontrôle

www.arcoplast.de

De specialist

voor het verwerken van

technische kunststoffen
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Kwaliteitsgarantie 
Arcoplast-producten worden ten 

strengste gecontrolleerd. Met dit 

kwaliteitskenmerk garanderen  
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Materiaal Eigenschappen

PE500 – zuiver
polyethyleen (PE-HMW)

• hoge slagvastheid
• uitstekende chemische bestandheid
• zeer lage waterabsorptie
• fysiologisch inert (Geschikt voor contact

met levensmiddelen)

PE 500 – regeneraat
polyethyleen (PE-HMW)

• gerecycled materiaal
• voordelig

PE 1000 – zuiver
polyethyleen (PE-UHMW)

• goede slijtage- en abrasieweerstand 
(In het bijzonder PE-UHMW)

• hoge slagvastheid, ook bij lage tempera-
 turen
• uitstekende chemische bestandheid
• lage wrijvingscoöffi ciënt
• uitmuntende anti-adhesieve eigen-
 schappen
• zeer lage waterabsorptie
• fysiologisch inert
• matige mechanische sterkte, stijfheid en

kruipvastheid

PE 1000 – regeneraat
polyethyleen (PE-UHMW)

• gerecycled materiaal
• voordelig

PE 1000 + Mos2
Polyethyleen + smeerstof

• zeer goede glijeigenschappen
• zelfsmerend
• zeer goede slijtage- en abrasieweerstand
• sterk geluiddempend
• goed UV-en weersbestendig

PE 1000 DSL
geoptimeerde glijeigenschappen

• zeer goede glijeigenschappen
• zelfsmerend
• sterk geluiddempend
• goed UV- en weersbestendig

PE 1000 CP
(geoptimeerde slijtvastheid 
door toevoeging van  glasko-
geltjes)

• goede glijeigenschappen
• lange levensduur

PE 1000 BOR • goede bestandheid tegen energierijke straling

PE 1000 FLH • vlamwerend, UL94, V-0
• goede slijtage- en abrasieweerstand
• goede glijeigenschappen
• hoge slagvastheid, ook bij lage tempera-
 turen (In het bijzonder PE-UHMW)
• uitstekende chemische bestandheid
• hoge UV- en weersbestendigheid

PE 1000 HT • bestand tegen hogere temperaturen
• anti-oxiderend
• goede slijtage- en abrasieweerstand
• uitstekende chemische

bestandheid
• lage wrijvingscoëffi ciënt
• langere standtijd bij hogere tempera- 
 turen 80-125 °C

PE 1000 RB • composietmateriaal uit PE1000 en
rubber, de rubberzijde kan geplakt worden

• zeer goede slijtage- en abrasieweerstand
• zeer goede glijeigenschappen
• zeer goede slijtage- en abrasieweerstand
• uitstekende chemische bestandheid
• hoge slagvastheid
• goede anti-kleefeigenschappen
• sterk geluiddempend

PE 1000 AST
antistatisch

• gereduceerde oppervlakte-weerstand
• zeer goede chemische bestandheid
• goede slijtage- en abrasieweerstand
• zeer goede glijeigenschappen
• sterk geluiddempend
• hoge slagvastheid
• goede slijtage- en abrasieweerstand

PE 1000
antimicrobieel

• antimicrobiële eigenschappen

PA 6
polyamide

• hoge mechanische sterkte, stijfheid,
hardheid en taaiheid

• goede weerstand tegen vermoeiing.
• hoog mechanisch dempend vermogen.
• uitstekende slijtage- en abrasieweer-
 stand slijtageweerstand.
• zeer goede elektrisch isolerende en

diëlektrische eigenschappen

PA 6 + Mos2
polyamide + smeerstof

• hoge mechanische sterkte, stijfheid,
hardheid en taaiheid

• goede weerstand tegen vermoeiing
• hoog mechanisch dempend vermogen
• uitstekende slijtageweerstand

PA 6.6
polyamide

• zeer hoge hardheid
• zeer goede slijtage- en abrasieweerstand
• lage slagvastheid
• hogere bestandheid tegen vervorming

door warmte

PA 6 G
polyamide 6 gegoten

• zeer hoge slijtage- en abrasieweerstand,
hardheid en stijfheid

• geringe eigenspanning

PA 6 G + Mos2
polyamide 6 gegoten + smeerstof

• zeer hoge slijtage- en abrasieweerstand,
hardheid en stijfheid

• zelfsmerend

PA 6 G + olie
polyamide 6 + olie

• tot 5 x hogere PV-grenswaarde (draag-
 vermogen) t.o.v. andere polyamiden
• uitstekende glijeigenschappen
• zelfsmerend

PA 6 glasvezel
polyamide 6 + glasvezel

• hogere mechanische sterkte, stijfheid,
kruipweerstand en maatvastheid

• uitstekende slijtageweerstand
• bestand tegen hogere temperaturen

PA 12
polyamide

• uitstekende chemische bestandheid
• zeer lage vochtabsorptie
• zeer goede mechanische taaiheid

POM-C
polyoximethyleen copolymeer

• hoge mechanische sterkte, stijfheid en
hardheid

• zeer hoge veerkracht
• goede kruipweerstand
• zeer hoge maatvastheid
• lage vochtabsorptie
• zeer hoge maatvastheid

PP-H
polypropyleen

• zeer slijtvast en hard
• geringe dichtheid

PET
polyethyleenterephthalaat

• uitstekende vormvastheid
• zeer goede glijeigenschappen
• hoge mechanische sterkte, stijfheid en

hardheid
• geringe vochtabsorptie
• zeer hoge maatvastheid

PVDF
polyvinylidenfl uoride

• hoge mechanische sterkte, stijfheid en
kruipvastheid

• hoge toelaatbare gebruikstemperatuur
in lucht (250°C continu)

• uitstekende chemische en hydrolysebe 
standheid

• uitzonderlijke UV- en weerbestendigheid

PTFE
polytetrafl uorethyleen

• zeer hoge chemische bestandheid
• onbrandbaar, hoge thermische bestand- 
 heid
• zeer hoge UV- en weersbestendigheid
• geringe vastheid
• zeer lage wrijvingscoëffi ciënt

PEEK
polyetheretherketon

• zeer hoge toelaatbare gebruikstempe- 
 ratuur in lucht (250°C continu, tot

450°C voor kortstondig gebruik)
• hoge mechanische sterkte, stijfheid en

kruipvastheid (ook bij hoge temperaturen)
• uitstekende chemische en hydrolysebe- 
 standheid
• zeer hoge maatvastheid
• uitstekende glijeigenschappen en slijt- 
 vastheid

PAI
polyamidimide

• zeer hoge toelaatbare gebruikstempera- 
 tuur in lucht (250°C continu)
• uitstekend behoud van mechanische

sterkte, stijfheid en kruipvastheid over
een breed temperatuur gebied

• zeer lage lineair thermische  uitzettings 
coëffi ciënt tot 250°C

• uitmuntend wrijvings- en slijtagegedrag
• zeer goede UV-bestendigheid
• uitzonderlijke weerstand tegen energie- 
 rijke straling (gamma- en röntgenstralen)
• intrinsieke vlamdovendheid
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