
HVM kiest voor Simac 

HVM Glasvezeltechniek investeert in 36
nieuwe glasvezel fusielasapparaten

Klantcase
HVM 
S179 fusielas-
apparatuur

Jeroen Vervoorn, bedrijfsleider bij
HVM Glasvezeltechniek:
 
“Wij zijn zeer tevreden over de
uitstekende service én kennis van
Simac Electronics. Het is een bedrijf
dat meedenkt en meewerkt bij het
behalen van een fantastisch
eindresultaat, zowel technisch als
qua leveranties. Aan extra inzet geen
gebrek; zij zijn flexibel, bereikbaar en
snel!”

Over HVM Glasvezeltechniek
 
HVM Glasvezeltechniek verzorgt
(totaal) netwerken in opdracht van
aannemers en installateurs. Zij zijn
vooral actief in het glasvezel meten
en fusielassen, het blazen van
glasvezelkabel en het aanleggen van
ondergrondse infrastructuren. HVM
Glasvezeltechniek opereert altijd
neutraal als onderaannemer.
 

Bewuste keuze voor kwaliteit
 
Als grote onderaannemer van
gerenommeerde bedrijven kiest HVM
Glasvezeltechniek altijd voor
kwaliteit. Met deze investering in de
allernieuwste modellen van Furukawa
hebben zij wederom een bewuste
keuze gemaakt voor de meest snelle
en innovatieve glasvezel
fusielasapparatuur uit de markt.
Hierdoor houden zij de doorlooptijd
van hun projecten kort én is de
beschikbaarheid van hun apparatuur
en dienstverlening hoog.
 



www.simac.com

De S179 van Furukawa
 
Dit nieuwste fusielasapparaat van
Furukawa is sneller dan ooit. Met de
nieuwe, unieke features is hij
bovendien zeer eenvoudig te
bedienen. Voor de ontwikkeling van
de S179 heeft Furukawa goed
geluisterd naar haar klanten. Door
een wereldtour, met bezoeken aan
veel ervaren gebruikers in Nederland
en België, zijn praktijksituaties goed
in beeld gebracht. Al deze informatie
is gebruikt in het ontwerp van dit
nieuwe apparaat.
 
Over Simac Electronics
 
Simac Electronics is een
kenniscentrum en levert haar klanten
meet- en verbindingsoplossingen. Als
marktleider zijn zij gespecialiseerd in
hoogwaardige installatie- &
meetapparatuur en connecitivity
componenten. De klanten van Simac
Electronics opereren in de
marktsegmenten: telecom, infra,
datacenters, defensie, industrie en
utiliteit.
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 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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