vergroot uw
productiecapaciteit
Python voor metaalbedrijven
Wij vergroten de productiecapaciteit van uw metaalbedrijf door het volume of
de bewerkingsmogelijkheden te vergrootten en aan te vullen.
Betrouwbaarheid en kwaliteit staan bij ons op hoog niveau en we richten ons op
langdurige samenwerking.
Python BV
Onze werkzaamheden bestaan uit: buigwerk, walswerk, water snijden, en

Nijverheidsweg 20

(gecertificeerd) laswerk in staal, RVS en Aluminium. Wij leveren zowel half fabricaten als
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complete producten.

T 0528-373088
E info@python.nl

www.python.nl

De schakel in uw succes



Watersnijden



Buigwerk



Walswerk



Laswerk



Certificering

Door water met een zeer hoge druk (3800 Bar)

Doornbuigen is een zeer goede vervanger voor

Met walsen vervormt de buis, koker, strip, U-profiel

Onze lasafdelingen lassen en bewerken o.a.

Omdat wij veel waarde hechten aan kwaliteit

In 2013 werden onze procedures, gebruikte machines,

door een nozzle te stuwen kunnen wij allerhande

het werken met lasbochten: frames worden op

of T-profiel naar een boogvorm door middel van

staal, RVS en aluminium in verscheidene

en levering volgens afspraken worden constant

materialen en de kennis van de medewerkers van

materialen snijden. Ook harde materialen zoals

maat geleverd en het voorkomt onnodig laswerk.

drie rollen. Door de geometrie van de rollen te

diktes. Producten kunnen variëren van klein

vernieuwingen toegepast op het bedrijfsburo en

een dusdanig hoog niveau bevonden dat Lloyds

wijzigen verandert de radius waarmee het product

precisiewerk tot grote, zware producten.

in de werkplaats volgens Europese richtlijnen.

Nederland deze certificaten heeft afgegeven.

staal, RVS, aluminium, graniet, beton, hout, glas en
kunststof zijn te snijden door abressief toe te voegen.

Wij buigen buizen met een vaste radius op een

uit de walsmachine komt.

Door strikte procedures, regelmatige controles en
De apparatuur in onze grote moderne hallen zijn

een duidelijk overlegsysteem zijn wij EN1090-1

Python kan ook snijdelen, welke uit gecertificeerd

Onze watersnijmachine snijd een maximaal oppervlak

Hierdoor is het mogelijk buizen te buigen met

Onze CNC-gestuurde 3-rollen profielwals is een

up-to-date en goed onderhouden. Zo kunnen wij

gecertificeerd voor Executieklasse 3.

basismateriaal wordt gesneden, herwaarmerken zodat

van 3000 x 1500 mm. Doordat wij snijden met één

een relatief kleine radius zonder dat de bochten

nauwkeurige en solide, baangestuurde machine van

bijzondere projecten tot een formaat van 20 x 6 x 4

kop en een abrassief bunker van 2000 kg kunnen we

hinderlijke rimpels of insnoering vertonen.

Duits fabricaat. Dankzij de grafisch gestuurde computer

meter bouwen.

CNC-gestuurde buigmachine met inwendige doorn.

zijn de mogelijkheden erg groot zijn ten opzichte

langdurig aan één stuk door snijden. In twee magazijnen

het snijdeel ook gecertificeerd is. Hier wordt het
Daarnaast beschikken wij over EN-ISO3834-2

CE-certificaat van het basismateriaal meegeleverd

certificering die aangeeft dat wij aan de

volgens de G0304 herwaarmerken procedure.

met twintig lades per magazijn (elk met een capaciteit

De doornbuigmachine is van Nederlandse bodem,

van een conventionele 3-rollen wals. Het walsen van

Wij vervaardigen veel standaard en seriematige

kwaliteitseisen van alle lastechnische werkzaamheden

van 1200 kg) hebben wij diverse diktes staal, RVS en

is CNC-gestuurd en heeft als extra mogelijkheid het

ellipsen, overlopende radii en S-bochten behoren tot

producten met een constante kwaliteit. Dankzij het

voldoen.

aluminium op voorraad liggen.

radiaal verdraaien van de buis tijdens het buigproces.

de mogelijkheden.

hoge niveau van de productiemiddelen, lassers en
werkvoorbereiders, is het ook mogelijk specifieke

Hierdoor zijn meer complexe buigvormen mogelijk.
Standaard voorraad: staal in S355J2+N tot 40mm,

Terugkerende producten kunnen na eenmalige

producten, naar wens van de klant, te produceren.

RVS 304 tot 30mm, RVS 316L tot 30mm. Alle materialen

programmering later weer gedupliceerd worden met

voorzien van 3.1 attest kunnen middels onze her-merk

minimale afwijking. Daarnaast zijn wij gespecialiseerd

Onze EN1090-1 in executieklasse 3 en EN-ISO3834-2

bevoegdheid over gestempeld worden.

in het walsen van spiraalleuningen voor wenteltrappen.

certificeringen garanderen de kwaliteit van onze
laswerkzaamheden.

Capaciteitsproblemen?
 Wij kunnen u helpen!

