MACHINE BOUW

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.

Lassen

Achterbosch Machinebouw
Faradayweg 5
7591 HD Denekamp
tel. : 0541 354675
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VERSPANEN

www.achterbosch.com

BUIGEN

MACHINEBOUW

LASSEN

Lassen
MACHINE BOUW

“Het onmogelijke
is mogelijk”

Achterbosch machinebouw

Achterbosch machinebouw is sinds de
oprichting in 1994 uitgegroeid tot een veelzijdig
en dynamisch bedrijf op het gebied van
lastechniek en metaalbewerking. Binnen het
bedrijf kennen we vele soorten lassen:
• Puls lassen Aluminium/RVS
• TIG Aluminium/RVS
• MIGMAG
• Puntlassen
• Stiftlassen
• Robotlassen Puls/MIGMAG
• Manipulator lassen
Maatnauwkeurig
werken
is
bij
ons
vanzelfsprekend. Door onze jarenlange
ervaring in het maken van machine frames
en lasconstructies zijn wij in staat deze af te
leveren binnen nauwkeurige vorm- en plaat
toleranties.

Puntlassen

Hierbij is een hoge verwerkingssnelheid
mogelijk. Het is alleen mogelijk bij dun
plaatmateriaal van 0,5 tot 3 mm dik.

Stiftlassen
Puls lassen

Deze methode word vooral gebruikt bij het
maken van aluminium frames. Deze methode
spat nauwelijks, verdere voordelen zijn dat
er een lage warmte inbreng is en een betere
smeltbadvorm dit zorgt voor een mooier uiterlijk.

TIG lassen

Het toepassingsgebied van TIG-lassen is
vooral hoog gelegeerd staal, RVS of aluminium.

MIGMAG lassen

Deze lastechniek kent zeer uiteenlopende
toepassingen. Hij kan zowel handmatig,
semiautomatisch als volledig door een las
robot worden uitgevoerd.

Stiftlassen wordt vooral gebruikt om metalen
pennetjes, kleine bouten of andere bussen
met binnen schroefdraad, op een plaat te
bevestigen.

Robotlassen Puls/MIGMAG

De las robot kan voorgeprogrammeerde laswerkzaamheden volledig zelfstandig uitvoeren.
Wordt voornamelijk gebruikt bij seriewerk.

Manipulator lassen

De manipulator kan bij lassen bijvoorbeeld een
buis langzaam rond laten draaien zodat een
(TIG) lasser beide handen kan gebruiken bij
het lasproces, de ene hand voor de toorts en
de andere hand voor het aanbrengen van lastoevoegmateriaal in het smeltbad.

