Experts in
polyester

Welkom bij
Fox Industries
Fox industries is een hecht familiebedrijf bestaande
uit een groep zeer deskundige & gepassioneerde
medewerkers. Ons bedrijf heeft op het gebied
van glasvezel versterkt polyester al meer dan 45
jaar ervaring. Alle producten worden in Nederland
gemaakt, zodat we een hoge kwaliteitsstandaard,
flexibiliteit, korte productietijden en korte
communicatielijnen kunnen bieden. Door slim
te produceren kunnen we goed concurreren met
buitenlandse producties.
Bij Fox Industries verwerken we polyester in twee
verschillende productieprocessen: handlaminaat
en RTM (tweezijdig glad), voor zowel kleine als
grote series. Door de unieke combinatie met onze

afdelingen engineering, modelvormbouw, CNC
metaalverspaning, (robot)lassen en assemblage
kunnen we meer voor onze klanten betekenen.
In deze brochure laten we u graag een paar
voorbeelden zien van producten die we produceren.
Op onze website foxindustries.eu vindt u een
uitgebreider overzicht.
Uiteraard staan we u ook graag te woord, bel gerust
voor telefonisch advies of voor een afspraak.
Kees Vos
Fox Industries B.V.

Celsiusstraat 7
7701 BW Dedemsvaart

Opdracht
Vormdelen voor
driewielige scooter

De Trigger Arrow is een driewielige scooter met een
maximale snelheid van 45 km/h. Het hele voertuig
wordt door Fox Industries geproduceerd, zowel
het complete chassis, als de polyester vormdelen,

de stuurinrichting en de gehele assemblage.
De polyester vormdelen zijn zo licht mogelijk
geconstrueerd. Er worden jaarlijks meer dan honderd
Triggers gemaakt.

Opdracht
Behuizing
medisch apparaat

De Iris is een speciaal apparaat dat in ziekenhuizen
wordt gebruikt. De polyester behuizing hiervan
wordt door Fox Industries gemaakt en is een goed
voorbeeld van een zeer complex vormdeel. Om
het basisdeel te kunnen maken wordt er gebruikt

gemaakt van een 9-delige productiemal.
Al in de ontwikkelfase is Fox Industries betrokken
geweest en is er gezamenlijk met de klant gewerkt
aan een optimaal product.

Opdracht
Ontsnappingsbaan
met stalen frame

Deze polyester ontsnappingsbaan wordt alleen
gebruikt tijdens calamiteiten, maar moet juist
daardoor aan hoge eisen voldoen. De baan bestaat
uit polyester elementen die aan een stalen frame
worden verbonden.

Het frame wordt door de lasafdeling van Fox
Industries gemaakt. De petrochemische branche
kent veel hoge eisen, voor deze productgroep moet
elk gemaakt product door een extern bedrijf worden
gecontroleerd.
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