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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
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Achterbosch machinebouw
Achterbosch machinebouw is een dynamisch 
bedrijf wat op het gebied van verspanen mee 
gaat met de tijd. Met moderne CNC draai- en 
freesmachines wordt het onmogelijke mogelijk. 
Iedere klant is bij ons uniek en behandelen 
we met veel zorg. In alle gevallen zorgen we 
dat het werk zo nauwkeurig mogelijk gebeurt 
en we de wensen van de klant niet uit het oog 
verliezen. 
De volgende onderdelen vallen onder onze 
mogelijkheden binnen de afdeling verspaning:

• CNC Draaien
• CNC Frezen
• Conventioneel draaien
• Conventioneel frezen
• (Langgat) Boren
• Tappen
• Kotteren
• Zagen

De mogelijkheden van draaien en frezen
Onze CNC verspaning beschikt over CNC 
draaibanken in diverse groottes en accessoires. 
Zodoende is het mogelijk om flexibel en snel in 
te spelen op verschillende wensen van u.

Voor het CNC frezen zijn er meerdere 
freesmachines in gebruik. Dankzij de 
veelzijdigheid van onze kwalitatief 
hoogwaardige machines wordt het onmogelijke 
mogelijk. De freesmachines zijn geschikt  
voor verschillende materialen (kunststoffen/
metalen). Vraag naar de mogelijkheden.

Of het nu om prototypes gaat of om  kleine 
of grote producten,  series of enkele stuks, 
ons machinepark kan uw vraag vaak positief 
beantwoorden.

“Het onmogelijke
is mogelijk” 
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Machinelijst CNC Draaien
Merk    Type    Doorlaad spil   Capaciteit   Extra gegevens
HWACHEON   Hi-Tech 200 B-MC  Ø 65    Ø 350 x 1000   Incl. stanglader
HWACHEON  Hi-Tech 450 BL-YMC  Ø 90   Ø 420 x 1350   Met y-as
HWACHEON   Hi-Tech 700 MC  Ø 132    Ø 700 x 2000   Met bril
GILDEMEISTER  GDS 65   Ø 65    Ø 290 x   450 
WARD 42   Automatendraaibank   Ø 40        Stanglader 4 m.

Machinelijst CNC Frezen
Merk   Type   Bedafmetingen      Bedcapaciteit         Bewerkingsslag/XYZ       Extra gegevens
ZAYER   XIOS 4000  4000 x 1300      10.000 kg            4000 x 1500 x 1600          5 assige bedfrees machine
YCM   MV-106A  1120 x 600           800 kg            1020 x  600 x    500          3 assige freesbank
MATSUURA RA 11    600 x 380           800 kg             550 x  350 x    500           Palletwissel

Enkele voorbeelden van producten
• Brackets
• Buigblokken t.b.v. eigen buigbank
• 3D Freeswerk
• Matrijzen
• Assen/Hardgroom assen
• Trekankermoer
• Zuigerstangen
• Zuigers
• Glands
• Koelring
• Hefboom
• Sluitblokken
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