
buigen

   VERSPANEN                       BUIGEN                    MACHINEBOUW    LASSEN

Achterbosch.
Het onmogelijke is mogelijk.

Achterbosch Machinebouw is vanaf 
1994 tot op heden uitgegroeid van een 
gespecialiseerde Machinefabriek tot een 
veelzijdige en flexibele organisatie voor 
alle technische vraagstukken.

Door de forse groei van de afgelopen 
jaren is steeds meer mogelijk. Zo zijn 
bijvoorbeeld op het gebied van CNC 
Verspaning grote stappen gezet en zijn 
er machines bij gekomen met nog meer 
mogelijkheden.

Niet alleen het technische aspect, maar 
ook veiligheid, ergonomie en design van 
Machines en Projecten staan bij ons 
hoog in het vaandel.

www.achterbosch.com

Achterbosch Machinebouw
Faradayweg 5
7591 HD Denekamp
tel. : 0541 354675
info@achterbosch.com

MACHINE BOUW



Achterbosch machinebouw
Achterbosch machinebouw heeft de beschikking 
over cnc doornbuig machines voor het 3d buigen 
van stalen, roestvaststalen en aluminium buizen en 
kokers in vrijwel iedere verkrijgbare wanddikte.

Door ons geavanceerd machinepark zijn zeer 
scherpe bochten mogelijk (buigradius = 1,5 x 
Diameter buis) Zowel enkel stuks als ook grote 
series buigwerk zijn snel te realiseren. De maximale 
lengte die de machines kunnen handelen is 6 meter 
tot een diameter van 60x8mm.

Van simpele schets tot volwaardige 
productietekening 
We krijgen van verschillende klanten diverse 
schetsen en tekeningen zoals de voorbeelden 
hiernaast aangeven.  

Maar we hebben ook geregeld aanvragen voor 
buis volgens tabellen voor x-, y-, en z-richting, als 
hieronder is geïllustreerd

   

Vanuit de aangeleverde tekeningen, schetsen of 
tabellen kunnen wij eenvoudig een 3D model maken, 
om vervolgens duidelijke Productie-tekeningen te 
maken.

Vanuit de 2D tekening is het eenvoudig om de CNC 
Doornbuig machines te programmeren. De CNC 
Doornbuig machines calculeren de zaaglengte van 
de ingegeven buis.

In de 2D tekeningen worden vaak buitenafmetingen 
gezet, zodat onze werknemers het buig-product ter 
controle kunnen nameten.

“Het onmogelijke
is mogelijk” 

MACHINE BOUW

Ø  8                        20 en 50                                              

Ø  10                      20 en 50                                              

Ø  12                      20 en 50                                              

Ø  12,7                   30                                                          

Ø  14                      30                                                          

Ø  15                      40                                                          

Ø  16                      32                                                          

Ø  18                      40                                                          

Ø  19,05                 45                                                          

Ø  20                      55                                                          

Ø  21,3                   32                                                          

Ø  22                      45                                                          

Ø  24                      60                                                          

Ø  25                      60                           

Ø  25,4                   60                                                          

Ø  26                      60

Ø  26,9                   60

Ø  28                      70

Ø  30                      70

Ø  32                      70

Ø  33,4                   80

Ø  33,7                   51

Ø  38                      99

Ø  40                    125

Ø  42,4                   64

Ø  50                    150

Ø  60                    180

Buis diameter      Radius nominaal
         in mm

Buigblokken die op dit moment in 
de fabriek aanwezig zijn.

Buigen
De buig producten worden onder andere gebruikt 
in de machine bouw, revalidatie techniek, interieur 
bouw, offshore en automotive. Onderdelen 
daarvoor zijn bijv. hydrauliek leidingwerk, hekwerk, 
trapleuningen, beugels, haken en buigwerk tbv. het 
samen stellen van complete frames.

In de lijst kunt u zien welke buigmallen er op dit 
moment voorradig zijn, mocht de maat er niet bij 
staan die u wenst kunnen wij in overleg deze 
buigmal voor u maken.

Deze buig gereed schappen worden in de eigen 
cnc frees en draai afdeling vervaardigd. Zodoende 
kunnen we zeer snel inspelen op de eisen en 
wensen van onze klanten.

Natuurlijk zagen we de bochten graag op maat voor 
u, met of zonder rechte benen eraan. Ook het maken 
van laskanten behoort tot onze mogelijkheden. 
Dankzij moderne technieken zorgen we voor een 
maximale rondheid van de gebogen buis.

Walform koppeling
Tevens heeft Achterbosch machine bouw machines 
om flare en walform koppelingen aan leidingwerk 
te persen. Ook kunnen we in overleg buizen voor U 
aftesten en leveren met een bijbehorend testrapport.
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            X        Y     Z

Begin                0     -30      0

Bocht 1        -500     -75   -20 

Bocht 2        -800     -75      -20

Bocht 3        -450     -75  600

Bocht 4           20        0  590

Bocht 5        -450      75  600

Bocht 6        -800      75   -20

Bocht 7        -500      75   -20

Einde             0      30      0


