
ALUMINIUM PLAAT EN STAF
DIRECT OP MAAT UIT VOORRAAD

• Zagen en/of waterstraalsnijden op hetzelfde adres

• Snelle levertijden

• Opwaarderen / Certificeren

• Materiaalonderzoeken

• Volledige traceerbaarheid

NL:
B:  
www.almet-benelux.eu
info@almet-benelux.eu

Almet Benelux
+31 (0)76 54 80 200
+32 (0)2   332 29 00

6XXX SERIE

7XXX SERIE

EN AW - 6026
EN AW - 6082

EN AW - 7022
EN AW - 7075

STAF:

5XXX SERIE

6XXX SERIE

7XXX SERIE

EN AW - 5083-P 03
ALPLAN® 5083

ALPLAN® 6082

UNIDAL® 7019
ALPLAN® 7075

PRECISIEPLAAT:

5XXX SERIE

6XXX SERIE

7XXX SERIE

EN AW - 5083
EN AW - 5083-G 03

EN AW - 6061
EN AW - 6082

CERTAL® 7022
EN AW - 7075

PLAAT:



TECHNISCHE GEGEVENS PLAAT EN STAF

Neem voor uitgebreidere technische gegevens per uitvoering contact op met Almet Benelux.

Bezoekadres (B):
Lenniksebaan 451
1070 BRUSSEL
België
+32 (0)2 332 29 00

Bezoekadres (NL):
Tussendonk 22
4878 AM Etten-Leur
Nederland
+31 (0)76 548 02 00

Almet BENELUX BV
Postbus 3381
4800 DJ  BREDA
Nederland
+31 (0)76 548 02 00

Adresse (B):
Route de Lennik 451
1070 BRUXELLES
Belgique
+32 (0)2 332 29 00

EN AW - 5083

Wordt gebruikt 
voor apparaten en
machineonderdelen
die aan gematigde 
spanning onder-
worpen worden.
De voorbeelden om-
vatten gelaste ma-
chines en assem-
blage, scheepsbouw, 
drukvaten en cryo-
gene apparaten. 

EN AW - 6082 

Heeft medium me-
chanische eigen-
schappen, is zeer 
goed bestand tegen
corrosie en is uit-
stekend te lassen.
Tevens ook goed te 
anodiseren. 

EN AW - 6082

Is een minimale 
sterkte legering met 
goede corrossiebe-
stendigheid en las-
eigenschappen. 
De combinatie van 
deze drie eigen-
schappen maakt 
deze legering uiter-
mate geschikt voor 
machineonderde-
len en gelaste con-
structies.

EN AW - 7022

Heeft een hoge 
slijtvastheid, gemid-
delde corrosiebe-
stendigheid en is 
goed te smeden.
Typische toepas-
singsgebieden zijn 
constructies waar-
aan hoge eisen ge-
steld worden.
Bijvoorbeeld in de 
luchtvaart, auto-
motive, machine-
bouw en werktuig-
bouw. 

EN AW - 6061

Walsplaat met een 
gemiddelde trek-
sterkte Rm van  295 
Mpa. Variant op 
6082 (m.n. voor VS).
Hoge corrosiebe-
stendigheid en goed
lasbaar. Geschikt voor
technische- en hard-
anodisatie. 
Uitermate geschikt 
voor machineonder-
delen en gelaste 
constructies zoals
pneumatische onder-
delen, constructie-
delen voor machi-
nes en apparaten 
die aan belasting 
onderhevig zijn.

CERTAL® 7022

Geoptimaliseerd om
uitstekende bewerk-
baarheid, vormsta-
biliteit te verstrek-
ken en met hoge 
weerstand.
Hierdoor ideaal voor 
industriële hulpmid-
delen. De toepas-
singen omvatten 
injectie- en blaas- 
vormen voor plastic 
flessen, plastic con-
tainers en schoenen 
evenals verwarmen 
van platen, mecha-
nische geleiding, 
gereedschapsonder-
steuning, kalibers 
en inrichtingen. 

EN AW - 7075

Geschikt voor hoog 
belaste constructie- 
en machineonderdelen 
en apparaten die 
onderhevig zijn aan 
hoge statische of 
dynamische belasting.
M.n. bewegende 
onderdelen van o.a. 
snijmachines, stans-
machines, frames, 
roterende assen van 
machines, matrijzen, 
chassisdelen etc.
De uitstekende ver-
spaanbaarheid i.c.m. 
met de hoge hard-
heid en  mogelijkheid 
tot technisch ano-
diseren bieden een 
brede inzetbaarheid 
van het materiaal. 

EN AW - 5083-G O3

Specifiek ontwikkeld 
voor lage drukver-
werking (thermo-
vormen, RTM) van 
plastic en hun sa-
menstellingen. 
Het materiaal kan 
ook voor de vor-
men van de proto-
type-injectie wor-
den gebruikt.
De materiaaleigen-
schappen worden 
verbeterd door het 
gietproces dat aan-
zienlijk de poreus-
heid door de dikte 
van de plaat ver-
mindert. 

EN AW - 5083-P O3

Gegoten precisie-
platen hebben een 
uitstekende dimen-
sionale stabiliteit. 
Het lage level van 
interne spanningen 
vermindert aanzien-
lijk de gevolgen van
vervorming tijdens
machinaal bewerken, 
dus besparing voor 
extra verrichtingen 
zoals ruw-frezen of
herbewerken. De ty-
pische toepassingen 
zijn controlehulp-
middelen en kalibers. 

ALPLAN® 5083

Een precisieplaat die
uitstekende dimen-
sionale stabiliteit 
vertoont.
De lage interne 
spanningen redu-
ceren drastisch het 
effect op vervor-
ming van de plaat 
tijdens het bewer-
ken, dus bespaart 
extra bewerkingen 
zoals ruw-frezen of 
herbewerken. 

ALPLAN® 6082

Een precisieplaat die
uitstekende dimen-
sionale stabiliteit 
vertoont.
De lage interne 
spanningen redu-
ceren drastisch het 
effect op vervor-
ming van de plaat 
tijdens het bewer-
ken, dus bespaart 
extra bewerkingen 
zoals ruw-frezen of 
herbewerken. 

ALPLAN® 7075 

Een precisieplaat die
uitstekende dimen-
sionale stabiliteit 
vertoont.
De lage interne 
spanningen redu-
ceren drastisch het 
effect op vervor-
ming van de plaat 
tijdens het bewer-
ken, dus bespaart 
extra bewerkingen 
zoals ruw-frezen of 
herbewerken.

UNIDAL®

Precisieplaten die 
een unieke combi-
natie van opmerke-
lijke dimensionale 
stabiliteit en hoge 
mechanische sterk-
te aanbieden. 
De zeer lage interne
spanning vermin-
dert drastisch de mo-
gelijkheid van mis-
vorming binnenin 
de platen, daardoor 
vermindert de be-
hoefte aan verdere 
verrichtingen zoals 
ruw-frezen of her-

EN AW - 7075

Heeft extreem hoge
mechanische eigen-
schappen en is zeer 
bestendig tegen 
optreden van ver-
moeidheid.
Is daardoor goed 
slijtvast en is tevens 
bestand tegen cor-
rosie, mits hard, 
technisch of deco-
ratief geanodiseerd. 

EN AW - 6026

Bijzonder geschikt 
om te worden be-
werkt op hoge 
snelheid automati-
sche draaibanken.
Het is goed be-
stand tegen corro-
sie, heeft medium 
hoge mechanische 
eigenschappen en 
is goed geschikt 
voor decoratieve 
en technische hard 
anodisatie.
Deze legering be-

vat geen tin (Sn),
die, zoals bewezen,
zwakheid en scheu-
ren veroorzaakt bij
machinaal bewerk-
te onderdelen die 
aan stress en hoge 
temperaturen zijn 
blootgesteld.
EN AW – 6026 T6
kan een vervan-
ging zijn voor:
6061, 6082, 6064A, 
6042, 6262, 6012, 
2007, 2030.

STAF
OP MAAT GEZAAGD

PRECISIEPLAAT
OP MAAT GEZAAGD EN/OF WATERSTRAAL GESNEDEN

PLAAT
OP MAAT GEZAAGD EN/OF WATERSTRAAL GESNEDEN

bewerken. 
De hoge mechani-
sche sterkte bete-
kent ook geen eis 
ten aanzien van
draadtussenvoegsels
voor geschroefde 
elementen, daardoor
vermindert de ma-
chinale bewerkings-
tijd. 


