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ZAKEN METAALBEWERKING

F R A I P O N T S  O P N I E U W  O P  N I V E A U  V A N  T O P J A A R  2 0 0 7  

D
e klanten van Fraiponts uit
Zonhoven zitten in zowat
elke sector. Het metaalbe-
werkingsbedrijf levert bij-
voorbeeld onderdelen aan

het Belgische Sabca voor de lucht- en ruim-
tevaart. Fraiponts voorziet ook het beurs-
genoteerde IPTE van componenten voor
volautomatische productielijnen. “Daar-
naast zijn we toeleverancier voor de voe-
dingssector, de machinebouw en de auto-
mobielindustrie”, zegt Davy Fraiponts.
“Een belangrijke klant is Bosal, een toon-
aangevende fabrikant van auto-uitlaat-
systemen. We maken onder meer mallen
en plooigereedschap die in Amerika en
Rusland gebruikt worden voor de pro-
ductie van de uitlaten. Maar we fabrice-
ren ook designlampen in opdracht van de
Genkse lichtfabrikant Eden Design. Daar-
voor vertrekken we van een blok alumi-
nium dat helemaal uitgefreesd wordt tot
een minimalistische armatuur.”

De bvba Fraiponts werd in 1990 opge-
richt door Walter Fraiponts. De traditie
van metaalbewerking gaat echter ruim
vijftig jaar terug: in 1960 al maakte zijn
vader metalen precisieonderdelen voor
de mijnbouw. Walter staat vandaag aan
het hoofd van het familiebedrijf,
zoon Davy is sinds 2001 verant-
woordelijk voor het atelier en de
kwaliteitsbewaking. “We hebben in
de loop der jaren nogal wat exper-
tise opgebouwd in gecompliceerde
metaalbewerkingen”, zegt hij.
“Daarvoor werken we met tien
CNC-machines. Dat zijn gespecia-
liseerde toestellen die via een com-
putergestuurde regeling diverse

complexe metaalbewerkingen kunnen
uitvoeren: frezen, draaien, boren, enzo-
voorts. We werken in twee ploegen met
een tiental mensen. Volledige automati-
sering is voorlopig niet nodig, maar onze
machines kunnen wel enkele uren aan een
stuk onbemand hun werk doen.” 

Focus op aluminium 
“Onze machines maken het mogelijk

om verschillende materialen te bewer-
ken — zoals aluminium, staal, kunststof-
fen en inox. We kunnen ons dus flexibel
opstellen tegenover klanten. Maar vooral
in het verspanen (een verzamelnaam voor
een aantal gespecialiseerde vervor-
mingstechnieken, nvdr) van aluminium
zijn we sterk. In de toekomst willen we
ons vooral toeleggen op dat materiaal.
Onder meer voor producten in de vlieg-
tuigindustrie, machineonderdelen en
vacuümmatrijzen.”

Nu al bewerkt Fraiponts jaarlijks der-
tien ton aluminium, goed voor een omzet
van anderhalf miljoen euro in 2010. Daar-
mee zit het bedrijf opnieuw op het niveau
van 2007, zijn beste jaar. Want tijdens de
crisis kreeg de metaalbewerker —
ondanks een goede diversificatie van het
klantenbestand — toch een aantal rake
klappen. “We hebben zwarte sneeuw
gezien”, zegt Davy Fraiponts. “Dat komt
omdat we vier jaar geleden — in volle cri-
sis — liefst 450.000 euro geïnvesteerd
hebben in een uiterst gesofisticeerde
CNC-machine die voornamelijk in de
luchtvaartindustrie gebruikt wordt. Maar

vandaag zijn we wel de enige firma
in België met zo’n toestel. Vooral
bijzonder is het vijfassige systeem:
dat laat automatische, ingewik-
kelde boor- en freesbewerkingen
toe zonder manuele tussenkomst.
Bovendien garandeert het een pre-
cisie van een honderdste van een
millimeter — ook voor grote onder-
delen. Dat maakt Fraiponts uniek
in België.” z

Van luchtvaartcomponent 
tot designlamp
Het Limburgse Fraiponts investeerde in volle crisis in een dure maar gesofisti-
ceerde machine. Even leek dat een slechte timing, maar vandaag plukt het bedrijf
de vruchten. ROEL VAN ESPEN, FOTOGRAFIE THOMAS LEGRÈVE
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In euro 2009 2008 2007
Omzet  353.764  559.484  558.129 

Bedrijfsresultaat  -155.485  35.547  73.395 

Resultaat boekjaar  -191.445  -4.556  5.455 

Eigen vermogen  88.666  280.110  284.667 

Cashflow  -1.922  186.781  167.313 

Investeringen  43.171  240.331  464.028

FRAIPONTS IN CIJFERS

DAVY FRAIPONTS
“Volledige auto-

matisering is voor-
lopig niet nodig.”
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