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Over ons:
F.M.I. Dussen B.V. is een jonge en dynamische automatendraaierij. Beschikkend over de nodige
ervaring, flexibiliteit en inventiviteit met daarnaast geavanceerde machines, zoals zaagmachines,
transfermachines, CO2 lasmanipulator, CNC machines, zesspindel draaiautomaten en rotofinishing
machines, hiermee bewerken wij alle ferro, non-ferro materialen en kunststoffen in series van 1 tot
1.000.000 stuks. F.M.I. Dussen B.V. produceert en verkoopt producten voor o.a. de installatiemarkt,
hydrauliekmarkt, automobielsector en blussystemen. Voorbeelden van producten zijn fittingen,
wartels, nippels, wartelmoeren.
Visie en missie FMI Dussen:
Onze producten onderscheiden zich door hun hoge kwaliteit en betrouwbaarheid. Dit bereiken we
door een combinatie van expertise, betrokken medewerkers, moderne machines en een proces
van grondige tests en controles. Niet voor niets is onze werkwijze en productiedocumentatie
volgens de ISO-9001: 2015 norm.
Om te beginnen beschikken we over een goed uitgeruste meetkamer met meetmiddelen die een
constante kwaliteit kunnen waarborgen. Indien gewenst leveren we onze producten met
materiaalcertificaten en meetrapporten. Ook worden alle producten gekeurd door
kwaliteitsinspecteurs. Bij het afstellen van het product en tijdens het gehele productieproces worden
de producten frequent aan de vooraf gestelde kwaliteitsnormen getoetst. Deze resultaten zijn
bepalend voor de productievoortgang.
Vervolgens wordt elke batch, voordat deze naar de afdeling expeditie gaat, nog éénmaal
steekproefsgewijs gecontroleerd met daarbij 100% visuele eindcontrole. Uiteindelijk worden de
goedgekeurde producten op de afdeling expeditie zorgvuldig ingepakt in de hoeveelheden en
emballage die u wenst.
F.M.I. Dussen B.V. is zich bewust van het feit dat haar dienstverlening effecten heeft op het milieu.
Productie brengt milieueffecten met zich mee. Dat is niet te voorkomen. Echter door rekening te
houden met de aspecten binnen de organisatie en het effect hiervan op het milieu wordt de
negatieve impact op het milieu zoveel mogelijk beperkt.
De directie van F.M.I. Dussen B.V. streeft naar continue verbetering van milieuprestaties. Dit heeft
een tweeledige achtergrond. Als eerste wordt door een continue verbetering van de milieuprestaties
de negatieve milieuaspecten beperkt. Als tweede is het een vastgesteld feit dat door het beperken
van bijvoorbeeld afval en energieverbruik er direct een kostenbesparing wordt doorgevoerd. Iedere
winst op dit gebied heeft dan ook een positieve invloed op milieutechnisch en economisch vlak.
F.M.I. Dussen B.V. respecteert de geldende wet- en regelgeving en stelt als eis om hieraan te voldoen
en waar mogelijk verder te gaan dan de eisen van wet- en regelgeving. Er wordt jaarlijks inzicht te
houden in de wijzigingen in wet- en regelgeving. Vanuit de wet- en regelgeving wordt bekeken op
welke gebieden er verbetering van de milieuprestaties mogelijk is.
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Milieuzorg is de verantwoordelijkheid van alle personeelsleden van F.M.I. Dussen B.V. Door het goed
uitvoeren van tussentijdse controles wordt gerealiseerd dat er zo weinig mogelijk afval ontstaat door
misproductie.
Mits economisch haalbaar, zal F.M.I. Dussen B.V. alle benodigde middelen aanwenden om het
milieuzorgsysteem te kunnen implementeren en beheersen. Het betreft hier niet alleen financiële en
technische middelen, maar ook specialistische vaardigheden en tijd.

