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.
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Achterbosch machinebouw

Achterbosch kleinmetaal is een dynamisch
bedrijf wat uniek is in zijn klasse omtrent
machinebouw. Wat uw idee, project of wens is
Achterbosch machinebouw staat altijd voor uw
klaar. Achterbosch denkt met u mee, niet alleen
technisch maar ook commercieel. Voor ieder
probleem is een passende oplossing. Met
onze jarenlange ervaring en ons vakbekwame
en professionele personeel zijn wij een uiterst
geschikte partij voor het realiseren van al uw
projecten.

“Het onmogelijke
is mogelijk”

Ervaring

Sinds 1994 produceert Achterbosch voor
diverse branches in de metaalsector en de
machinebouw. Denk hierbij aan
• tuinbouw
• interieurbouw
• automotive industrie
• petrochemische industrie
• voedingsindustrie

Cilinder testbank

Deze machine test hydrauliekcilinders met
een geïntegreerd ventiel. De cilinder wordt
geplaatst waarna hij onder druk wordt getest,
door deze in en uit te persen. Deze testbank
is getekend in Solid Works, waarna we deze
geproduceerd hebben in onze werkplaats.
Alle onderdelen zijn vervaardigd op onze CNC
machines.

Palletiseerder met lift

Prototyping

Achterbosch Machinebouw is bedreven in de
ontwikkeling van prototypes. Onze ingenieurs
hebben ruime ervaring in het ontwerp van
testmodellen en in nauw overleg met u kunnen
zij een model ontwikkelen dat naadloos aansluit
op uw wensen.

Van ontwerp tot machine

De mogelijkheden zijn eindeloos binnen de
machinebouw. Achterbosch Machinebouw
richt zich zowel op het optimaliseren van
bestaande technische systemen als op de
volledige ontwikkeling en engineering van
machines en producten. Variërend van een
machine eenmalig op maat gemaakt tot een
serie machine. Niet alleen het technisch aspect,
maar ook veiligheid, ergonomie en design van
machines staan hoog in het vaandel.

Sproei / uitrij-frame

Voornaamste doelen van deze frames zijn het
in en uitrijden van de planten in de kas. Door
middel van een los onder-frame kunnen hier
verschillende type potten / bakken onder worden
gehangen. Tevens worden deze machines ook
gebruikt voor het sproeien van de planten.
D.m.v. een Dosatron kan hier ook chemie aan
het water toegevoegd worden voor de planten.
Na het uitrijden van de planten vervolgen deze
de weg d.m.v. een transportwagen.

Deze aanhanger is gemaakt om het proces
van herbestrating te verlichten. De stenen
kunnen door middel van een shovel in de
trechter worden gekiept. Door middel van een
transportband worden de stenen gedoseerd
naar voren gewerkt en in het juiste verband
gepakt door middel van een kam. De kam is
afhankelijk van het gewenste straatverband.
Op deze aanhanger zit ook een lift. Die wordt
gebruikt om voorraad op pallets te maken. Dit
alles wordt aangedreven door een eigen 380
volt aggregraat.

