
Onze Markten
Wij produceren volgens klantspeci� catie 
in kleine en middelgrote series voor 
o.a. de volgende markten:

• Machinebouw

• Energie

• Semiconductors

• Medische Industrie

• Auto- en Motorsport

• Verpakkingsindustrie

• Voedingsmiddelenindustrie

In deze vakgebieden hebben wij ons 
nadrukkelijk bewezen. 

Staat uw markt of branche er niet bij? Laat 
het ons weten. We zijn er van overtuigd dat 
we ook voor u veel kunnen betekenen.

Elke stap van idee naar oplossing
Fijnmechanische Industrie Goorsenberg in Nijmegen 
is uw toeleverancier voor � jnmechanische 
onderdelen en samenstellingen. 

“Van prototype tot serieproductie”

Onze pluspunten
Optimale prijs/kwaliteit verhouding door 
hoge e�  ciency

Ruim 50 jaar ervaring

Kwaliteit gewaarborgd door onze proces- en 
eindcontrole

Gecerti� ceerd volgens ISO 9001:2015

Met gemiddeld 14 dagen zeer korte doorlooptijden

Uitgebreid machinepark met meer dan 
18 high tech machines
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Onze Competenties
Wij produceren componenten en 
samenstellingen, eenvoudig tot 
complex maatwerk en leveren 
volgens afspraak.

Verspaning
CNC Draaien en CNC Frezen.

Prototyping
Van idee naar prototype, 
naar serie productie.

Serie productie
Snelle en e�  ciënte levering 
van kleine en grote series.

Spare parts
Fabricage en revisie van slijtdelen.

Spoedlevering
Snel producten nodig? Bel ons!

Onze Materialen
Wij bewerken vrijwel alle metaal-
legeringen en technische kunststo� en.
Veelvoorkomende materialen en 
afmetingen houden wij op voorraad.

Metaallegeringen, o.a.:
roestvast staal, 
aluminium legeringen, 
constructiestaal, 
gereedschapsstaal, 
koper legeringen en
nikkel legeringen.

Technische kunststo� en, o.a.: 
PE, HMPE, PEEK, PMMA, POM, PP, 
PTFE, PVC, en PVDF. 

Meer weten?
Wilt u een vrijblijvende o� erte? 
Maak kennis met ons en ervaar 
onze werkwijze. Wij streven naar 
100% klanttevredenheid.

Fijnmechanische Industrie Goorsenberg BV
Hogelandseweg 68 - 70, 6545 AB Nijmegen 
T 024 378 22 78 • E info@goorsenberg.nl www.goorsenberg.nl


