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CARIBBEAN WATERJET SERVICE
Cutting Edge Technology

Caribbean Waterjet Service is een 
allround metaalbewerkingsbedrijf. Het 
bedrijf heeft jarenlange ervaring en veel 
technische kennis van de apparatuur en 
alle mogelijke materialen. CWS denkt mee 
met de klant en probeert voor elke vraag 
een oplossing te vinden.

Alles wat we doen, doen we om producten 
van de beste kwaliteit te leveren. Van het 
eerste ontwerp tot aan de verpakking. 
En door onze slimme planning en grote 
materiaalvoorraden kunnen we korte 
levertijden garanderen.

Bij Caribbean Waterjet Service houden we 
van een persoonlijke en directe aanpak. 
Heeft u een vraag? Dan zorgt uw vaste 
contactpersoon voor een passende 
oplossing.



Met behulp van water onder hoge druk 
(4000 bar) kunnen we elke gewenste vorm 
uit alle materialen snijden.

Principe van waterstraalsnijden 
Water onder hoge druk (4000 bar) wordt 
door een kleine opening geperst waardoor 
een snijdende werking ontstaat. Met puur 
waterstraalsnijden snijden we zachte 
materialen als schuimrubber, rubber 
en pakking materiaal. Voor hardere 
materialen voegen we zand (abrasief) toe 
aan de waterstraal. Met deze methode 
(abrasief snijden) kunnen we materialen 
zoals metalen, kunststoffen, natuursteen, 
glas en hout snijden.

Waterstraalsnijden
-Metaal
-Kunststof
-Hout
-Composiet
-Natuursteen
-Glas
-Rubber
-Diversen
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Waterstraalsnijden biedt verschillende 
voordelen. Zo wordt materiaal niet warm 
tijdens het snijden waardoor de snijkanten 
niet verbranden. Het snijden met water 
heeft een grote vormvrijheid vergeleken 
met andere snijmethoden.

De voordelen die waterstraalsnijden biedt 
zijn onder andere:

-Snede van constante, hoge kwaliteit 
-Geen warmte-inbreng
-Hoge nauwkeurigheid ± 0,1 mm
-Grote vormvrijheid
-Nagenoeg geen braamvorming
-Minimaal snijverlies
-Geringe mechanische belasting
-Snijden van materialen tot 150 mm dik

Voordelen van waterstraalsnijden



Caribbean Waterjet Service doet veel meer 
dan alleen waterstraalsnijden. 
We hebben een groot modern 
machinepark waarmee we de volgende 
bewerkingen voor u kunnen uitvoeren.

-Lassen zowel TIG als MIG/MAG
-Zetten van plaatmateriaal
-Draaien en frezen
-Draadtappen
-Walsen en buigen van koker en profiel 
-Zagen
-Boren

De meeste bewerkingen worden bij 
CWS in huis gedaan. Er kunnen ook 
nabewerkingen door ons worden 
uitbesteed. 

Lassen
Onze ervaren lassers produceren alle 
metalen producten uit aluminium, rvs en 
staal. We hebben de beschikking over 
zowel TIG als MIG/MAG machines. We 
lassen bij ons in de werkplaats, bij u op 
locatie of aan boord van uw schip.  
Naast de modernste apparatuur 
hebben we ook gecertificeerd lasdraad 
op voorraad, zodat u altijd verzekerd 
bent van hoge kwaliteit laswerk. U 
kunt bij ons terecht voor fabricage 
van nieuwe producten maar ook voor 
reparatiewerkzaamheden.
 

Buigen en walsen van buis en profiel
Zowel ronde als rechthoekige buis en 
profiel kunnen door ons in bijna elke 
gewenste vorm worden gebogen of 
gewalst. Denk hierbij aan leuningen, 
trappen, boot daken, tuna towers etc. 
 
Wij hebben een grote voorraad buis en 
profiel, zowel in rvs als aluminium. Zo 
kunnen we korte levertijden garanderen.

Metaalbewerking
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Zetten van plaatwerk
Zetten, ook wel kanten genoemd, is het 
vervormen van metaal. Wij beschikken 
over een 130 tons kantbank waarmee we 
nagenoeg al uw plaatwerk kunnen zetten 
in zowel aluminium, rvs als staal. We 
kunnen tot maar liefst drie meter lengte 
zetten.

Draaien en frezen
CWS is gespecialiseerd in draai- en 
freeswerk van de meest uiteenlopende 
onderdelen, van zeer eenvoudig tot 
complex. Wij hebben een conventionele 
draai- en freesbank staan, geschikt voor 
verspanen van enkel stuks en kleine 
series. Naast diverse metaalsoorten 
zoals aluminium, rvs, koper en messing 
kunnen ook nylon en verschillende andere 
kunststoffen worden verwerkt. Vele van 
deze materialen hebben wij in diverse 
afmetingen op voorraad.

Materiaalvoorraad
Om korte levertijden te kunnen 
garanderen, heeft CWS een grote 
voorraad eigen materiaal in zowel plaat, 
buis als profiel.

Plaat:
Aluminium EN AW5083
RVS 304
RVS 316
Staal St37 
Koper
Messing

Massief:
Aluminium EN AW6060
RVS 316
Staal
Nylon

Buis en Profiel:
Aluminium EN AW6060
Aluminium geanodiseerd
RVS 316 hoogglans



Naast de fabricage van rolpoorten, 
draaihekken en loopdeuren kunt u ook bij 
ons terecht voor alle motoren, besturingen 
en toebehoren (o.a. afstandsbedieningen) 
van Fadini. 
Wij zijn officieel dealer voor de Caraïben 
van dit Italiaanse kwaliteitsmerk. Voor 
advies, fabricage, installatie en onderhoud 
bent u bij ons aan het juiste adres. 
Bovendien leveren wij snel en uit voorraad 
Fadini poortopeners, handzenders en 
andere accessoires.

Ismartgate
Open uw poort met uw smartphone of 
smartwatch! Ook bij ons uit voorraad 
leverbaar: de nieuwe Ismartgate kit voor 
uw poort. Open, sluit, controleer en 
beheer uw poort vanaf elke locatie via 
Apple Homekit, Google Home, IFTTT of 
de Ismartgate app (IOS & Android).

Fadini poort openers

Meer weten over deze diensten?
Kijk op www.cws.cw
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Caribbean Waterjet Service BV
Seru Loraweg 107e
Willemstad - Curaçao

t: +5999 846 1234
 @cwscuracao
u: www.cws.cw
e: info@cws.cw


