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Nauwkeurig tot in 
het kleinste detail



Machinefabriek Veehof
Aandacht voor detail, flexibiliteit en passie voor het vak. Wanneer 

iedere micrometer belangrijk is en ieder detail onmisbaar, moet 

je kunnen bouwen op een team van professionals. Daarom is 

Machinefabriek Veehof meer dan alleen een machinefabriek. We 

zijn een team van gedreven vakmensen met ruim 50 jaar ervaring als 

toeleverancier van precisieonderdelen en geassembleerde modules. 

Samen produceren we 24 x 7 onmisbare onderdelen voor onze 

opdrachtgevers. 

Met een specialistische CNC draai- en frees-afdeling zijn we in staat 

om zowel kleine als grote productieseries te leveren, waarbij kwaliteit 

hoog in het vaandel staat. Deze kwaliteit kunnen we garanderen, omdat 

we het gehele proces in eigen beheer hebben. Wij zijn ISO gecertifi ceerd 

en werken samen in een geklimatiseerde werkomgeving. 

Maar veel belangrijker dan een modern machinepark, is dat we iedere dag 

samen met onze collega’s met veel passie en plezier werken aan mooie en 

uitdagende producten. We houden elkaar scherp en kijken met een nuchtere 

en kritische blik naar ons eigen werk, zodat we u zowel vandaag als in de 

toekomst kunnen voorzien van de beste precisie-onderdelen.

CAD/CAM
Wij werken met de nieuwste EdgeCAM CADCAM software. U kunt uw 

tekeningen daarvoor in digitale vorm aanleveren. Bijvoorbeeld bestanden in de 

formaten DWG - DXF- IGES- STEP - PARASOLID.

3D CNC meetapparatuur
Wij beschikken over een geconditioneerde, goed uitgeruste meetruimte voorzien 

van gekalibreerde 3D CNC meetapparatuur. Uw producten ondergaan een 

nauwkeurige eindcontrole en worden op verzoek voorzien van een meetrapport.

Afspraak = afspraak
Vormt de basis van een vaak jarenlange relatie. Wij stellen ons flexibel op om 

volgens uw planning de juiste kwaliteit met de juiste zorg af te leveren. Om

just-in-time te kunnen leveren, houden wij voor diverse klanten een voorraad aan.

Machinefabriek Veehof Levert aan bedrijven uit verschillende branches, zoals de 

metaalindustrie, machine- en apparatenbouw, semi-conductor, kunststofi ndustrie, 

farmaceutische industrie, voedingsindustrie, vleesverwerkende industrie, zuivel-

industrie, (petro)chemische industrie en universiteiten.
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10 CNC Bewerkingscentra

Frezen

Zagen

Lassen

Meten

CAD-CAM

CNC 5 assen simultaan
X-as 2600 mm
Y-as 750 mm
Z-as 800 mm
Toerental 20 - 18000 1/min
3D meettaster
223 gereedschappen
Inwendige koeling 80 bar

Maximaal Ø 340
Lintzaagautomaten

Mig, Mag, Tig, CO2

staal / rvs / aluminium

Mitutoyo 3D CNC meetmachine
X-as 705 mm
Y-as 1005 mm
Z-as 605 mm
Automatische tasterwissel

6 CAD-CAM programmeurs



8 CNC Draaibanken
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Draaien

Zagen

Lassen

Meten

CAD-CAM

CNC
Ø 360 x 655 mm
Aangedreven gereedschap
Overname spindel
3 gereedschapsrevolvers
Stangenlader
90 mm doorlaat
C- en Y-as
Automatische product aan- en afvoer

NC
Ø 370 x 2000 mm
Maximaal Ø 600

Maximaal Ø 340
Lintzaagautomaten

Mig, Mag, Tig, CO2

staal / rvs / aluminium

Mitutoyo 3D CNC meetmachine
X-as 705 mm
Y-as 1005 mm
Z-as 605 mm
Automatische tasterwissel

6 CAD-CAM programmeurs
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