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B E D R I J V I G H E I D

met certifi caat, om verzekerd te zijn van een 

gedefi nieerde en betrouwbare kwaliteit. “We 

onderscheiden ons van een gewone machinefa-

briek door de diversiteit aan werkzaamheden 

en materialen die we bewerken”, merkt Slin-

gerland in dat verband op. “En door onze fl exi-

biliteit, want met name bij reparatiewerk moe-

ten we heel snel kunnen schakelen.”

Het machinepark telt diverse conventionele en 

CNC-gestuurde machines op het gebied van 

(carrousel)draaien, frezen, kotteren en (diep-

gat)boren, aangevuld met lasmogelijkheden. 

Het bedrijf heeft zelf een lasrobot gebouwd om 

automatisch fl enzen aan pijpen te kunnen las-

sen. “Het liefst vervaardigen we producten 

waarbij sprake is van een combinatie van be-

werkingen en die we tot een complete module 

kunnen assembleren”, geeft Slingerland aan. 

Hij omschrijft Machinefabriek Vos daarbij als 

een ‘meedenkend bedrijf’. “Onze engineers 

dragen ideeën aan over optimalisaties in pro-

duct en proces, zodat we samen met de klant 

een optimale balans tussen kwaliteit en prijs 

kunnen bereiken.”  <<<

Machinefabriek Vos
In 1929 is Machinefabriek Vos begonnen als bouwer van baggerschepen. In de jaren tachtig 

van de vorige eeuw is dit spoor echter verlaten en heeft het bedrijf de omslag gemaakt naar 

toeleverancier van onderdelen. Aanvankelijk vooral voor (bagger)schepen, maar gaandeweg 

is het werkveld verbreed naar andere sectoren. Een belangrijke trend die Slingerland signa-

leert is dat de kwaliteitseisen vanuit de markt steeds verder toenemen en dat is mede de drijf-

veer achter de vernieuwing van het machinepark die met de aanschaf van de LC 40 teach-in 

draaibank is ingezet. Anno 2013 telt het bedrijf zestien medewerkers.

Teach-in draaibank 
in robuuste uitvoering

De LC 40 teach-in draaibank van Takang bij Machinefabriek Vos. Mede dankzij het 

brede bed en de zwaar uitgevoerde pinole (inzet) kunnen producten tot 11 ton 

worden bewerkt (foto’s: Jan Oonk)

werk aan te pakken”, aldus Slingerland. Een 

druk van 10 bar voor de koelvloeistof zorgt 

voor een goede spanenafvoer.

De LC 40 is verder uitgerust met een universele 

Multifi x beitelhouder met snelwisselsysteem en 

met een Fagor dialoogbesturing. “Met veel on-

dersteunende cycli”, zoals Slingerland aanvult. 

De machines van het Taiwanese Takang worden 

in ons land op de markt gebracht door Promas 

in Maasbree en de LC 40 bij Machinefabriek Vos 

is de eerste van dit middelgrote type dat in ons 

land is geplaatst. De ‘aantrekkelijke prijsstel-

ling’ en de positieve ervaringen met de service 

en kennis van Promas noemt hij nog als bijko-

mend argumenten.

Lastige materialen
Als toeleverancier van metalen onderdelen en 

assemblages is Machinefabriek Vos met name 

actief binnen de scheepsbouw, de offshore, de 

petrochemie, de kranenbouw en de constructie-

wereld. Het accent ligt daarbij op middelgrote 

tot grote producten. “Tot gewichten van 10 ton, 

lengtes van 16 meter en diameters van 2 meter”, 

geeft Slingerland als indicatie. Producten als cut-

terassen, trilblokken, kabelhaspels en pomphui-

zen passeren als voorbeelden de revue. Vrijwel 

altijd gaat het om enkelstuks of kleine series. 

Naast de nieuwbouw van onderdelen vormt re-

paratie van onderdelen ook een wezenlijk on-

derdeel van de activiteiten. Zo worden bijvoor-

beeld alle beschadigde en versleten onderdelen 

van baggerbuizen vervangen en worden lager-

delen voorzien van nieuwe bussen.

Gezien de aard en de toepassing van de produc-

ten ligt de nadruk op wat Slingerland noemt 

‘hoogwaardige maar lastige materialen’. Dat 

strekt zich uit van allerhande staalvarianten tot 

roestvaststaal en brons. Steeds meer geleverd 

Fors koppel van 18.660 Nm

10-11_vos.indd   11 01-11-13   11:33


