
Infrabel kiest voor Simac

Infrabel kiest opnieuw voor Furukawa
lasmachines van Simac Electronics

Klantcase
Infrabel
S178 glasvezel
Fusie-
lasmachines

Waarom kiest Infrabel voor Simac
Electronics: 
 
Bart Wuyts, Local operations
coördinator Information &
communication technology bij
Infrabel:
 
“Simac is één van onze leveranciers
die mede dankzij hun lastoestellen
voor een hoog kwalitatief
glasvezelnetwerk zorgt.” 

Kwaliteit en betrouwbaarheid 
 
Veiligheid en onverstoorde
beschikbaarheid op het spoorwegnet
staat centraal in het denken en doen
bij Infrabel. De continue
beschikbaarheid zonder storingen is
dan ook van groot belang. Mocht er
toch een storing optreden zal deze
ook altijd zo spoedig mogelijk
worden opgelost. De hoge kwaliteit
en betrouwbaarheid van de
apparatuur hiervoor is dan van zeer
groot belang. 
 
 

Jarenlange ervaring met Fitel
Furukawa fusielasapparatuur 
 
De kwaliteit en duurzaamheid van de
Fitel Furukawa toestellen is dan ook
reeds uit ervaring gekend bij Infrabel.
Samen met een eigen in huis
gespecialiseerd onderhouds- en
kalibratie lab zorgt Simac Electronics
ervoor dat deze toestellen optimaal in
het veld inzetbaar zijn en dat zij een
lange levensduur kennen.  



www.simac.com

Over Infrabel
 
Infrabel is de infrastructuurbeheerder
van het Belgische spoornet. De
mede-werkers zorgen dag in dag uit
voor het onderhoud, de
modernisering en de uitbreiding van
de spoorinfrastructuur: spoor,
bovenleiding, wissels, seinen,
overwegen enz. Als uitbater van het
Belgische spoorwegnet verdelen ze
de beschikbare spoorcapaciteit en
coördineren ze alle treinritten op het
net.
 
Over Simac
 
Electronics Simac Electronics is
gevestigd in Drunen. Als
kenniscentrum, ingenieursbureau en
service centrum bieden we
hoogwaardige meet- en
verbindingsoplossingen. Zo leveren
en ondersteunen zij glasvezelmeet-
en lasapparatuur en
veiligheids-testapparatuur. Ook
leveren we glasvezel-, coax- en
koperkabelproducten. Meer
informatie? Kijk op
www.simacelectronics.com, bel ons
op +31 (0)416-387700 of stuur een
email naar: info@simacelectronics.nl.
Wij helpen u graag.
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Meer informatie?
 
Kijk op www.simacelectronics.nl, bel
ons op +31 (0) 416- 387700 of stuur
een e-mail naar:
info@simacelectronics.nl. 
 
Wij helpen u graag.

''Door deze
dienstverlening zijn we
altijd up-to-date!''

Simac Electronics B.V.
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