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Geautomatiseerde 
oplossingen voor bevestiging 
van wereldklasse
De geautomatiseerde oplossingen van Bostitch 

- een toonaangevend bedrijf in het ontwerpen en 

vervaardigen van apparaten en bevestigingsmiddelen 

- zijn uiterst geschikt om uw productieproces te 

stroomlijnen en te verbeteren. 

Onze ontwerpers en ingenieurs werken nauw 

samen met elke klant zodat ze beter hun specifieke 

behoeften en unieke productie-omgeving begrijpen. 

Dit zorgt ervoor dat we onze klanten de meest 

geschikte oplossing voor hun geautomatiseerde 

machines kunnen bieden.

Onze kennis van het volledige bevestigingsproces, 

in combinatie met jaren ervaring en expertise in de 

bevestigingsprocessen van onze klanten, zorgen 

ervoor dat Bostitch de ideale partner voor uw 

onderneming is. 

Meer dan een eeuw ervaring. 
Bostitch - die al meer dan 110 jaar aan de behoeften 

van productie-omgevingen voldoet - is altijd hét 

toonaangevende bedrijf voor een snelle, efficiënte 

bevestiging. 

Dankzij de nauwe samenwerking met onze 

klanten konden we onze expertise in industriële 

nagelschieten en nieten uitbouwen. 

Of we nu de eerste gecementeerde nieten 

introduceerden, of de eerste coilnailer van de 

wereld, ons niet-aflatend betrokkenheid voor nieuwe 

technologie en productiemethoden leidde tot 

producten die met de klant in het achterhoofd werden 

ontworpen.

Ontworpen om uw 
productieproces te verbeteren.
We willen u de efficiëntste geautomatiseerde oplossing 

verschaffen die uw onderneming het volgende biedt:

l Efficiënt productieproces

l Minder overheadkosten

l Precisie en controle

l Veiligere werkomgeving

Als u uw productieproces wenst te automatiseren, 

dan is Bostitch een logische keuze. 
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Ontworpen voor  
uw behoeften 
Alle machines worden na een grondig 
gesprek met onze ingenieurs afzonderlijk 
ontworpen zodat uw machine exact aan uw 
behoeften voldoet. 

Dit kunnen opties zijn zoals:  

l De afmetingen aanpassen

l Het aantal spijkerapparaten kiezen

l Het nagelpatroon wijzigen 

l  Optionele units toevoegen zoals 
stapelmachines, transportbanden, 
zaagsystemen enz.

BEPROEFDE TECHNOLOGIE

De machines worden vervaardigd met 
componenten die standaard verkrijgbaar zijn 
zodat ze snel en makkelijk kunnen worden 
onderhouden. Deze omvatten:

l Aanraakschermen

l Frequentiegestuurde componenten 

l Servosturing & motoren

l Controlecomponenten & aansluitingen

l Elektrische detectors & printplaten

l Pneumatische fittingen & systemen

TESTEN & DIAGNOSES

Alle machines worden grondig getest en in 
werking gesteld in onze fabriek voorafgaand 
aan de levering, hier ontvangen uw 
medewerkers een volledige opleiding om 
ervoor te zorgen dat zij klaar zijn voor de 
productie zodra de installatie is voltooid.

De meeste machines kunnen uitgerust 
worden met een optionele directe verbinding 
met onze engineers voor onmiddellijke 
probleemoplossing via een bestaand 
computernetwerk. 

OPTIONELE EENHEDEN

De meeste machines uit deze reeks kunnen 
uitgerust worden met accessoires voor een 
hogere productiviteit. 

Zie pagina 23 voor meer informatie.

4

GEAUTOMATISEERDE OPLOSSINGEN



5

Stripspijkers Rolspijkers Nieten

Lengte
(min-max) 45 - 160 mm 25 - 130 mm Lengte

(min-max) 4 - 150 mm

Diameter
(min-max) 2.5 - 4.6 mm 2.03 - 3.8  mm Kroon

(min-max) 4.1 - 34 mm

APPARATEN & BEVESTIGINGSMIDDELEN

De complete oplossing 
van het bekendste merk 
bevestigingsmiddelen 
ter wereld
Onze apparaten en bevestigingsmiddelen zijn 

het hart van onze onderneming en we erkennen 

hun vitale rol bij geautomatiseerde oplossingen. 

We ontwerpen en vervaardigen een uitgebreid 

gamma apparaten, zoals:

l Rolspijker- & stripspijker-apparaten

l Brad- en afwerkspijkerapparaten

l  Nietapparatuur voor licht, middelzwaar en 

zwaar gebruik

l Dozensluitapparaten

l Spenax-apparaten

We fabriceren uiteraard ook de passende 

bevestigingsmiddelen. Deze zijn beschikbaar in 

verschillende lengtes, schachten en afwerking 

voor bijna elke toepassing, bijvoorbeeld:

l  Afwerking in 12 micron gegalvaniseerd en 

roestvrij staal

l Nieten met vaste en divergerende punt

l Ring, schroef en gladde spijkers

l  Op papier, draadgebonden en 

plasticgebonden spijkers

Dankzij dit uitgebreid gamma aan apparaten en 

bevestigingsmiddelen kunnen onze ingenieurs 

de meest geschikte combinatie voor elke klant 

specificeren.

Om hun duurzaamheid te verzekeren, ondergaan 

onze pneumatische nagelapparaten strenge 

testprocedures en worden vervaardigd uit 

geteste en beproefde componenten voor de 

ultieme betrouwbaarheid.

Dit alles maakt hen uiterst geschikt voor 

geautomatiseerde systemen, die in staat zijn om 

snel en consistent te bevestigen in de meest 

veeleisende productie-omgevingen.



Type pallets & kisten

l Twee weg pallets

l Vier weg pallets

l Europallets

l Pallets volledig uit hout

l Balkpallets

l Leggers 

l Kisten - Export

l Houten kisten

Dankzij onze vele jaren ervaring in de pallet- en 

kistindustrie beschikken we over een uniek 

inzicht in de behoeften en de voorkeur van zowel 

productiemanagers als machine-operators. 

Ons assortiment bevat kostenefficiënte ‘E’ 

machines, gebouwd in overeenstemming met 

een gestandaardiseerde specificatie evenals 

volledig aan te passen machines die afgestemd 

kunnen worden op uw exacte specificaties.

Snelheid, veiligheid en productiviteit zijn in elke 

werkomgeving uiterst belangrijk, daarom worden 

al onze pallet- en kistmachines ontworpen en 

vervaardigd om het volgende te bieden:

l  Consistent en nauwkeurig nagelschieten

l  Vlotte workflow met een continue 

productieproces

l  Configuratiewijzigingen kunnen snel worden 

uitgevoerd

l Minimale oppervlaktebeslag
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PALLETS & KISTEN MAKEN

      Werkruimte
De maximale werkruimte van iedere machine 
wordt aangegeven in de gegevenstabellen.

Deze afmetingen geven het grootst mogelijk te 
maken object aan.

Het is ook mogelijk een aantal kleinere onderdelen 
te produceren in dezelfde werkruimte.

Lengte Breedte

Hoogte
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BOS-STOCK - Een ideale uitbreiding voor de 
bruggenmachine – biedt een geautomatiseerde 
opslag van de afgewerkte bruggen.

Kan tot 135 bruggen op een plaats opslaan, de 
BOS-STOCK is een oplossing die uw productie zal 
verbeteren.

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

l Hydraulische / pneumatische bediening

l  Kan met een rollenbaan worden gecombineerd 
zodat de bruggen makkelijk kunnen worden 
getransporteerd

BOS-SKI (R) is de ideale basismachine voor 
de productie van of 2, 3 en 4 blokbruggen. Een 
magazijn laadt automatisch de balken, terwijl 
de operator de mal met blokken vult, en nadien 
voltooien tot 4 Bostitch nagelpistolen een lineair 
nagelpatroon.

Het compacte ontwerp is ideaal voor een kleine 
tot middelgrote productie van bruggen en er is 
een optie voor een diagonaal nagelpatroon (indien 
vereist).

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

l Planken worden automatisch geladen

l  Weinig oppervlaktebeslag voor een eenvoudige 
installatie

Vloerplan (lengte x diepte)

BOS-SKI R

BOS-STOCK

1.7m
(min)

2.5m (min)

Aantal apparaten Werkruimte (Standaard) Werkruimte (Optioneel)

3-4  
(min-max)

Lengte (mm) 1500 Lengte (mm) 3000

Breedte (mm) 130 Breedte (mm) 145

Hoogte (mm) 125 Hoogte (mm) 125

Bruggen



De BOS-DECK H kan op een vlakke montagetafel 
dekken van verschillende groottes produceren. 
De dekken worden op de tafel geplaatst en de 
brug voert het nagelschieten in één beweging uit, 
terwijl het stalen aambeeld voor een vastgeklinkte 
afwerking zorgt, wat zorgt voor een sterkere 
bevestiging.

De brug kan worden uitgerust met verschillende 
apparaten - afhankelijk van de toepassing - en het 
nagelpatroon kan worden aangepast zodat er op het 
zelfde moment verschillende dekken kunnen worden 
vastgespijkerd.

Geschikt voor een of meerdere operators - 
afhankelijk van hoe snel u de taak wilt afwerken - de 
BOS-DECK H is geschikt voor kleine tot middelgrote 
productie.

De BOS-DECK (E) H versie is een kostenefficiënte 
machine gebouwd in overeenstemming met een 
gestandaardiseerde specificatie.

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

l  Maakt complete dekken in één beweging

l  Mogelijkheid om gelijktijdig verschillende 
dekgroottes vast te spijkeren voor meer flexibiliteit 

l  In staat om dekken te maken voor balkpallets

2.6m
(min)

4.7m (min)

Vloerplan (lengte x diepte)

Vloerplan (lengte x diepte)

8

Net zoals de BOS-DECK H, produceert de  
BOS-DECK V dekken van verschillende groottes 
- door middel van een brug die het vastspijkeren 
in één beweging uitvoert - maar wordt geleverd 
met een handige tafel in een hoek van 60° en 
een stalen aambeeld die het laden en lossen 
makkelijker maakt.

De brug kan worden uitgerust met verschillende 
apparaten - afhankelijk van de toepassing - en het 
nagelpatroon kan worden aangepast zodat er op 
het zelfde moment verschillende dekken kunnen 
worden vastgespijkerd.

De BOS-DECK (E) V versie is een kostenefficiënte 
machine gebouwd in overeenstemming met een 
gestandaardiseerde specificatie.

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

l  Hellend werkoppervlak om makkelijk te laden 
en lossen 

l Maakt complete dekken in één beweging 

l In staat om dekken te maken voor balkpallets

2.9m
(min)

4.7m (min)

BOS-DECK H / BOS-DECK (E) H

BOS-DECK V / BOS-DECK (E) V

Aantal apparaten Werkruimte (Standaard) Werkruimte (Optioneel)

3-10 
(min-max)

Lengte (mm) 3200 Lengte (mm) 7000 / 4800*

Breedte (mm) 1400 Breedte (mm) 1600

Hoogte (mm) 250 Hoogte (mm) 250

Aantal apparaten Werkruimte (Standaard) Werkruimte (Optioneel)

3-10 
(min-max)

Lengte (mm) 3200 Lengte (mm) 20000 / 4800*

Breedte (mm) 1400 Breedte (mm) 5000 / 1400*

Hoogte (mm) 250 Hoogte (mm) 250

Dekken

Dekken

* BOS-DECK (E) H

* BOS-DECK (E) V



9

Ontworpen om snel en continue dekken te 
produceren, de BOS-DECK W is ideaal voor een 
grote productie. 

Voorzien van twee schuiftafels, de operator laadt 
een tafel terwijl de andere wordt vastgespijkerd, 
wat u een continue nagelproces verschaft.

Elke tafel wordt volgens het vooraf 
geprogrammeerde nagelpatroon geplaatst en de 
operator kan in dezelfde positie blijven staan, wat 
het laden sneller en makkelijker maakt. Er kan 
ook een stapelaar worden toegevoegd, zodat de 
afgewerkte dekken efficiënt worden verwijderd 
- wat de productiesnelheid verhoogd en de mal 
kan snel aan verschillende dekgroottes worden 
aangepast.

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

l Roltafels voor continue productie 

l In staat om dekken te maken voor balkpallets 

l Een operatorstand zodat het laden sneller verloopt

De BOS-DECK C beschikt over een kettingsysteem 
dat het dek beweegt, via de vaste vooraf 
geprogrammeerde nagelbrug, naar een rolbord 
zodat het kan worden verwijderd. Dit zorgt voor 
een continue productiecyclus, aangezien de 
operator het volgende dek kan laden terwijl het 
vastspijkeren en lossen wordt uitgevoerd aan het 
andere uiteinde van de montagetafel.

Er kan een optioneel magazijn worden toegevoegd 
om de borden in positie te brengen en er kan ook 
een stapelaar worden gebruikt om efficiënt en 
automatisch te lossen, terwijl het stalen aambeeld 
op de montagetafel voor een vastgeklinkte 
afwerking en sterkere bevestiging zorgt.

Net zoals bij de BOS-DECK W kan de operator 
in dezelfde positie blijven staan, wat het laden 
sneller en makkelijker maakt.

BELANGRIJKSTE KENMERKEN   

l Kettingsysteem voor continue productie 

l In staat om dekken te maken voor balkpallets 

l Een operatorstand zodat het laden sneller verloopt

2.6m
(min)

8m (min)

2m
(min)

4.2m (min)

Vloerplan (lengte x diepte)

Vloerplan (lengte x diepte)

BOS-DECK W

BOS-DECK C

Aantal apparaten Werkruimte (Standaard) Werkruimte (Optioneel)

3-10 
(min-max)

Lengte (mm) 1400 Lengte (mm) 2500

Breedte (mm) 1400 Breedte (mm) 2500

Hoogte (mm) 250 Hoogte (mm) 250

Aantal apparaten Werkruimte (Standaard) Werkruimte (Optioneel)

3-10 
(min-max)

Lengte (mm) 1500 Lengte (mm) 2500

Breedte (mm) 1000 Breedte (mm) 2500

Hoogte (mm) 250 Hoogte (mm) 250

Dekken

Dekken



Aangezien de BOS-PAL H over twee 
verschillende sets apparaten beschikt, kan hij 
bruggen, borden of volledige pallets produceren. 
Dit zorgt ervoor dat er op hetzelfde moment twee 
types vastspijkeren kunnen worden uitgevoerd, 
wat u een uitstekende flexibiliteit biedt.

Er wordt hout op de vlakke montagetafel 
geplaatst en de brug voert het nagelschieten in 
een beweging uit, terwijl het stalen aambeeld 
voor een vastgeklinkte afwerking zorgt, wat zorgt 
voor een sterkere bevestiging.

Geschikt voor één of meerdere operators - 
afhankelijk van hoe snel u de taak wilt afwerken - 
de BOS-PAL H is speciaal ontwikkeld voor kleine 
tot middelgrote productieseries.

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

l  In staat om grotere pallets te maken

l Snelle omschakeling tussen pallettypes

l  Twee sets apparaten voor het assembleren 
van pallets en de productie van onderdelen

Omdat de brug uitgerust kan worden met 
twee soorten gereedschap kan de BOS-PAL V 
steunbalken en panelen produceren, en pallets in 
elkaar zetten van vooraf bewerkte onderdelen. 

Het hout wordt onder een makkelijk bereikbare 
hoek van 60° op de montagetafel geplaatst en de 
brug voltooit de bespijkering in één beweging.

De BOS-PAL (E) V versie is een kostenefficiënte 
machine gebouwd in overeenstemming met een 
gestandaardiseerde specificatie. 

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

l   Kan grotere pallets maken

l  Schuine montagetafel voor het eenvoudig 
laden en lossen

l  Twee sets gereedschap voor de montage van 
pallets en de productie van onderdelen
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2.6m
(min)

4.7m (min)

Bruggen, 
Dekken &
Assembleren 
van Pallets

Bruggen, 
Dekken &
Assembleren 
van Pallets

Vloerplan (lengte x diepte)

BOS-PAL H / BOS-PAL (E) H

BOS-PAL V / BOS-PAL (E) V

Vloerplan (lengte x diepte)

2.9m
(min)

4.7m (min)

Aantal apparaten Werkruimte (Standaard) Werkruimte (Optioneel)

6-12 
(min-max)

Lengte (mm) 3200 Lengte (mm) 20000 / 4800*

Breedte (mm) 1400 Breedte (mm) 5000 / 1600*

Hoogte (mm) 250 Hoogte (mm) 250

* BOS-PAL (E) H

Aantal apparaten Werkruimte (Standaard) Werkruimte (Optioneel)

3-10 
(min-max)

Lengte (mm) 3200 Lengte (mm) 7000 / 4800*

Breedte (mm) 1400 Breedte (mm) 1600

Hoogte (mm) 250 Hoogte (mm) 250

* BOS-DECK (E) V
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De BOS-PAL C monteert geprefabriceerde 
bruggen en dekken om pallets te maken en 
beschikt over een kettingsysteem dat het 
hout van de operator - via een vast vooraf 
geprogrammeerde nagelbrug - op een rolbord 
plaats, wat een continue productie toelaat, 
aangezien de operator kan laden terwijl het 
vastspijkeren en lossen plaatsvindt aan het 
andere uiteinde van de montagetafel.

De operator kan op dezelfde plaats blijven staan, 
wat het laden sneller en makkelijker maakt.

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

l Continue productie van volledige pallets

l  Één operatorstand zodat het laden sneller 
verloopt

2m
(min)

4.2m (min)

Vloerplan (lengte x diepte)

BOS-PAL C
Assembleren 
van Pallets

Aantal apparaten Werkruimte (Standaard) Werkruimte (Optioneel)

6-12 
(min-max)

Lengte (mm) 1500 Lengte (mm) 2500

Breedte (mm) 1000 Breedte (mm) 2500

Hoogte (mm) 250 Hoogte (mm) 250

Deze machine combineert de flexibiliteit om 
bruggen, borden of volledige pallets te maken met 
een continue productie om snel en efficiënt vast te 
spijkeren.

Voorzien van twee schuiftafels, de operator laadt 
een tafel terwijl de andere wordt vastgespijkerd, wat 
u - via een statische brug die twee verschillende 
sets apparaten kan bevatten - een continue 
nagelproces verschaft.

Elke tafel wordt volgens het vooraf 
geprogrammeerde nagelpatroon geplaatst en de 
operator kan in dezelfde positie blijven staan, wat 
het laden sneller en makkelijker maakt. Er kan 
ook een stapelaar worden toegevoegd, zodat de 
afgewerkte producten efficiënt worden verwijderd - 
wat de productiesnelheid verhoogd - en de mal kan 
snel aan verschillende groottes worden aangepast.

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

l  Roltafels voor continue productie van complete pallets 

l Een operatorstand zodat het laden sneller verloopt 

l Snelle omschakeling tussen pallettypes

2.6m
(min)

8m (min)

Bruggen, 
Dekken &
Assembleren 
van Pallets

Vloerplan (lengte x diepte)

BOS-PAL W

Aantal apparaten Werkruimte (Standaard) Werkruimte (Optioneel)

6-12 
(min-max)

Lengte (mm) 1400 Lengte (mm) 2500

Breedte (mm) 1400 Breedte (mm) 2500

Hoogte (mm) 250 Hoogte (mm) 250
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Er kunnen tot 3 sets apparaten op en onder de 
bewegende brug worden geplaatst. De BOS-PAL 
TU H kan in een gang van de vlakke montagetafel 
een volledige pallet maken.

Er wordt hout op de tafel geplaatst en de brug 
voert het nagelschieten in een beweging uit, 
terwijl het stalen aambeeld voor een vastgeklinkte 
afwerking zorgt, wat zorgt voor een sterkere 
bevestiging.

Dankzij de vooraf geprogrammeerde opties die 
op deze machine beschikbaar zijn, kunnen er op 
hetzelfde moment verschillende palletgroottes 
worden vastgespijkerd.

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

l  3 sets apparaten kunnen de productie van de 
pallet in één beweging uitvoeren 

l Snelle omschakeling tussen pallettypes 

l Geschikt voor het maken van grotere pallets

2.6m
(min)

4.7m (min)

Volledige 
Pallets

Volledige 
Pallets

Vloerplan (lengte x diepte)

BOS-PAL B

BOS-PAL TU H

Aantal apparaten Werkruimte (Standaard) Werkruimte (Optioneel)

9-15 
(min-max)

Lengte (mm) 3200 Lengte (mm) 5200

Breedte (mm) 1400 Breedte (mm) 4000

Hoogte (mm) 250 Hoogte (mm) 250

Aantal apparaten Werkruimte (Standaard) Werkruimte (Optioneel)

3-6 
(min-max)

Lengte (mm) 1500 Lengte (mm) 2500

Breedte (mm) 1000 Breedte (mm) 2500

Hoogte (mm) 250 Hoogte (mm) 250

2.6m
(min)

9m (min)

Vloerplan (lengte x diepte)

De BOS-PAL B is uitgerust met twee werkstations die 
tegelijkertijd functioneren voor doorlopende productie 
op hoge snelheid met slechts één enkele bediener. 

Zodra de steunbalken zijn geladen, worden de 
bovenste planken van de eerste pallet genageld 
gevolgd door de onderste panelen van de tweede 
pallet die daarna omgedraaid wordt terwijl de bediener 
de volgende set steunbalken laadt. Voltooide pallets 
worden vervolgens afgevoerd over de transportband 
voor handmatige of automatische verwijdering. 

Optionele eenheden kunnen indien gewenst 
worden toegevoegd en er kunnen 1 of 2 magazijnen 
toegewezen worden aan de panelen om de capaciteit 
te verhogen.

De BOS-PAL B is ook compatibel met BOS-SKI, om nog 
meer automatiseringsmogelijkheden te kunnen bieden 
(zie pagina 7).

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

l   Eén enkele positie van de bediener en pallet-uitgang

l  Snelle, doorlopende productie

l  Kan uitgerust worden met meerdere extra opties 
(zie pagina 23 voor meer informatie)
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Volledige 
Pallets

2.6m
(min)

8m (min)

De BOS-PAL TU W kan ook een volledige 
pallet vastspijkeren, maar wordt voorzien van 
schuifmontagetafels voor een continue productie 
vanaf één locatie.

Er kunnen tot 3 sets apparaten op en onder de 
bewegende brug worden geplaatst. De BOS-PAL 
TU W kan in één gang van de vlakke montagetafel 
een volledige pallet maken.

Voorzien van twee schuiftafels, de operator laadt 
een tafel terwijl de andere wordt vastgespijkerd, 
wat u - via een statische brug die twee 
verschillende sets apparaten kan bevatten - een 
continue nagelproces verschaft.

Elke tafel wordt volgens een vooraf 
geprogrammeerde nagelpatroon geplaatst en de 
operator kan in dezelfde positie blijven staan, wat 
het laden sneller en makkelijker maakt. Er kan 
ook een stapelaar worden toegevoegd, zodat de 
afgewerkte pallets efficiënt worden verwijderd 
- wat de productiesnelheid verhoogd - en de 
mal kan snel aan verschillende groottes worden 
aangepast.

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

l  Roltafels voor continue productie van  
complete pallets 

l  3 sets apparaten kunnen de productie  
van de pallet in één beweging uitvoeren 

l Snelle omschakeling tussen pallettypes

Vloerplan (lengte x diepte)

BOS-PAL TU W

Aantal apparaten Werkruimte (Standaard) Werkruimte (Optioneel)

9-15
(min-max)

Lengte (mm) 1400 Lengte (mm) 2500

Breedte (mm) 1400 Breedte (mm) 2500

Hoogte (mm) 250 Hoogte (mm) N/A
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De BOS-ROBO H kan volledige opzetranden met 
complexe nagelpatronen vervaardigen door 
het gebruik van de tweeweg brug. Net zoals bij 
andere machines beweegt de brug zich langs 
de tafel, maar de apparaten op de BOS-ROBO H 
kunnen ook bewegen, wat het snel en precies 
vastspijkeren toelaat van gecompliceerde 
patronen.

Het stalen aambeeld op de vlakke montagetafel 
zorgt voor een stevigere bevestiging.

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

l Tweeweg brug voor complexe spijkerpatronen

l Vervaardigt panelen in één beweging

l Ideaal voor grotere paneelproductie

2.6m
(min)

4.7m (min)

Een volautomatische oplossing om panelen te 
vervaardigen. De BOS-PAN kan worden uitgerust 
met manuele of automatische toevoersystemen. 

De borden worden in looprails geladen en worden 
automatisch geplaatst volgens een vooraf 
geprogrammeerd formaat.

Gesynchroniseerd vastspijkeren kan worden 
gecombineerd met toevoersystemen voor het 
materiaal wat toelaat dat de panelen in één 
beweging worden vervaardigd. Dit kan op elk punt 
in het productieproces worden geplaatst.

Er kan ook een zaagmachine worden toegevoegd 
die ervoor zorgt dat het afgewerkte paneel de 
exacte afmetingen heeft.

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

l  Keuze uit manuele of automatische toevoer

l  Er kunnen verschillende opties worden 
toegevoegd om de productiviteit te verhogen

3.2m
(min)

5m (min)

Vloerplan (lengte x diepte)

Vloerplan (lengte x diepte)

Panelen van 
productiekist

Panelen van 
productiekist

Aantal apparaten Werkruimte (Standaard) Werkruimte (Optioneel)

2-10 
(min-max)

Lengte (mm) 3200 Lengte (mm) 20000

Breedte (mm) 1400 Breedte (mm) 5000

Hoogte (mm) 250 Hoogte (mm) 250

Aantal apparaten Werkruimte (Standaard) Werkruimte (Optioneel)

2-12
(min-max)

Lengte (mm) 1500 Lengte (mm) 6000

Breedte (mm) 1500 Breedte (mm) 4000

Hoogte (mm) 64 Hoogte (mm) 64

BOS-ROBO H

BOS-PAN
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Deze tafel is speciaal ontworpen om pallets snel 
en efficiënt te repareren.

De kanteltafel wordt met de voet bediend, zodat 
de operator de pallets sneller en makkelijker 
kan verplaatsen en kan worden uitgerust met 2 
coilnailers voor een maximale productie. 

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

l  Draaibaar en  verhoogbaar werkvlak met 
voetbediening

l Geïntegreerde luchtkoppelingen & -filter

Ontworpen voor de manuele productie van 
pallets. Deze tafel verhoogt aanzienlijk de 
productiesnelheid.

De blokken kunnen met de geïntegreerde klauwen 
worden vastgeklemd en de tafel kan worden 
voorzien van 2 coilnailers die op de geïntegreerde 
luchttoevoer worden aangesloten.

Bevat ook 6 aanpasbare klinkplaatjes en een 
pneumatisch uitwerpsysteem voor de afgewerkte 
pallet.

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

l Goedkope doch effectieve oplossing

l Sjabloon voor 9 blokken of 3 tot 4 bruggen

1.4m

2.1m

Vloerplan (lengte x diepte)

Vloerplan (lengte x diepte)

BOS-GAB

BOS-TAB-RECYPAL
Herstellingen

Herstellingen

0.6m

2.5m

Aantal apparaten Werkruimte (Standaard) Werkruimte (Optioneel)

2

Lengte (mm) 1550 Lengte (mm) Custom made

Breedte (mm) 1350 Breedte (mm) Custom made

Hoogte (mm) 300 Hoogte (mm) Custom made

Aantal apparaten Werkruimte (Standaard) Werkruimte (Optioneel)

2

Lengte (mm) 2420 Lengte (mm) Custom made

Breedte (mm) 1200 Breedte (mm) Custom made

Hoogte (mm) 800 Hoogte (mm) Custom made
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Gemaakt voor het  
grote plaatje
De productie van demonteerbare muren en 

geprefabriceerde bouwelementen kan complex en 

arbeidsintensief zijn. 

Bij Bostitch begrijpen we dat een 

geautomatiseerde oplossing snel en precies moet 

zijn, maar toch voldoende aanpasbaar en flexibel 

om ruimte te bieden aan verschillende groottes en 

specificaties.

De machine - uitgerust met een geavanceerd 

computersysteem en nagelbruggen - biedt u alle 

flexibiliteit bij de vervaardiging. 

De machines kunnen ook worden geconfigureerd 

om variabele en cyclusbewerkingen uit te voeren. 

HOUTSKELETBOUW

      Werkruimte
De maximale werkruimte van iedere machine 
wordt aangegeven in de gegevenstabellen.

Deze afmetingen geven het grootst mogelijk te 
maken object aan.

Het is ook mogelijk een aantal kleinere onderdelen 
te produceren in dezelfde werkruimte.

Lengte Breedte

Hoogte
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BOS-AUTO TOOL is een lineair gebaseerd 
automatisch nagel- of nietsysteem dat de 
operator in staat stelt om het apparaat langs 
een randgeleider of mal te leiden. Het apparaat 
zal bevestigingsmiddelen aan vooraf ingestelde 
intervallen door het werkstuk schieten.

Een spijker- of nietapparaat kan op dit apparaat 
worden gemonteerd:

N58AUTO-OSB

863S4AUTO-OSB

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

l  Accurate bevestiging van lange werkstukken

l  Schiet volgens een vooraf ingestelde interval

BOS-AUTO TOOL
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Ontworpen om de muren en panelen voor huizen met 
een houten frame te vervaardigen. De BOS-FRAM is 
geschikt voor verschillende ontwerpen.

De muur of het paneel wordt in een aanpasbare 
drukmal geplaatst en de brug voltooit in één 
beweging het precisiespijkeren. Deze machine 
vereenvoudigt datgene wat een tijdrovende, 
arbeidsintensieve toepassing is. U kunt makkelijk – 
door het installeren van nieuwe coördinaten van een 
dxf-bestand – nieuwe nagelpatronen specificeren.

De TWIN versie heeft een tweede brug, 
vergelijkbaar met de BOS-FRAM, waardoor non-stop 
spijkeren mogelijk gemaakt wordt.

Optioneel kunt u een zaag- en freesmachine 
toevoegen, alsook een draaisysteem om het 
afgewerkte product makkelijk te verwijderen en op 
te slaan.

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

l  In staat om een breed gamma aan muren en 
panelen te spijkeren

l  Complex vastspijkeren eenvoudig, precies en 
veilig gemaakt

4.5m
(min)

16.5m (min)

Vloerplan (lengte x diepte)

BOS-FRAM / BOS-FRAM TWIN

Muren

Aantal apparaten Werkruimte (Standaard) Werkruimte (Optioneel)

5

Lengte (mm) 6000 Lengte (mm) 20000

Breedte (mm) 3000 Breedte (mm) 5000

Hoogte (mm) 350 Hoogte (mm) 450

4.5m
(min)

9m (min)

Vloerplan (lengte x diepte)

BOS-FRAM COMPACT

Muren

Aantal apparaten Werkruimte (Standaard) Werkruimte (Optioneel)

3-5

Lengte (mm) 6000 Lengte (mm) 20000

Breedte (mm) 3000 Breedte (mm) 5000

Hoogte (mm) 350 Hoogte (mm) 450

Het voordeel van een bewegende brug is dat het 
oppervlak van deze machine aanzienlijk kleiner 
is dan de BOS-FRAM of BOS-FRAM TWIN, zodat 
deze makkelijker te installeren is en bediend kan 
worden in kleinere ruimtes.

Nadat de componenten zijn geplaatst zal de 
bewegende brug het voorgeprogrammeerde 
spijkerpatroon afwerken, daarnaast kunnen er ook 
panelen worden geladen. 

Optioneel kan er een zaag en molen toegevoegd 
worden, samen met een draaimechanisme voor 
een makkelijkere verwijdering en opslag van het 
eindproduct.

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

l  Klein oppervlak

l  Mogelijkheid tot het spijkeren van een breed 
scala muren en panelen
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4.5m
(min)

26.5m (min)

BOS-FRAM TWIN

Aantal apparaten Werkruimte (Standaard) Werkruimte (Optioneel)

8

Lengte (mm) 1500-6000 Lengte (mm) 1500-14000

Breedte (mm) 1000-3000 Breedte (mm) 1000-4500

Hoogte (mm) 80-500 Hoogte (mm) 80-500
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SPECIALE TOEPASSINGEN

Geautomatiseerde 
oplossingen voor  
elke toepassing
De ingenieurs van Bostitch gebruiken uitsluitend 

beproefde componenten, geluidstechnieken 

en onze ervaring in verschillende industrieën 

verschaffen ons een goed begrip van het 

vervaardigingsproces. 

Als gevolg kunnen we machines volgens 

uw vereisten ontwerpen en vervaardigen, 

onafhankelijk de complexiteit van de toepassing.  

Net zoals u zou verwachten, wordt elke Bostitch 

-machine geleverd met de ondersteuning van 

een mondiale fabrikant, wat u het vertrouwen zal 

geven om in een geautomatiseerde oplossing te 

investeren die uw productiviteit en de kracht van 

uw bedrijf zal verhogen.



21

De BOS-FENC machines zijn ontworpen voor de 
meest voorkomende soorten hekwerkpanelen - 
aaneengesloten of overlappend (waney) - met 
zeven of negen gereedschappen. 

Eén bediener laadt de mal en de bewegende brug 
voltooit de bespijkering. 

Deze machine kan snel overschakelen naar 
een andere paneelafmeting wat ideaal is voor 
omgevingen met snelle productie.

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

l  Eén enkele bediener

l  Eenvoudig in te stellen

l  Snelle omschakeling

BOS-FENC H is ontwikkeld voor een kleine 
productie van hekpanelen van verschillende 
groottes op een vlakke montagetafel. De brug 
spijkert in één beweging, terwijl het stalen 
aambeeld voor een vastgeklinkte afwerking zorgt, 
wat zorgt voor een sterkere bevestiging.

De brug kan worden uitgerust met verschillende 
apparaten - afhankelijk van de toepassing - en het 
nagelpatroon kan worden aangepast zodat er op 
het zelfde moment verschillende dekken kunnen 
worden vastgespijkerd.

Aan beide uiteinden van de BOS-FENC H kan 
een stapelaar worden toegevoegd om zo de 
productiviteit te verhogen.

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

l Vervaardigt tuinschermen in één beweging

l  Gelijktijdig panelen van verschillende groottes 
fabriceren

3m
(min)

3.5m (min)

5m
(min)

11m (min)

Aantal apparaten Werkruimte (Standaard) Werkruimte (Optioneel)

3-10
(min-max)

Lengte (mm) 4200 Lengte (mm) 10000

Breedte (mm) 1800 Breedte (mm) 2200

Hoogte (mm) 150 Hoogte (mm) 150

Vloerplan (lengte x diepte)Omheining

Aantal apparaten Werkruimte (Standaard) Werkruimte (Optioneel)

7-9
(min-max)

Lengte (mm) 2000 Lengte (mm) 3000

Breedte (mm) 2000 Breedte (mm) 3000

Hoogte (mm) 150 Hoogte (mm) 150

Vloerplan (lengte x diepte)

BOS-FENC FE/LP7/LP9

BOS-FENC H

Omheining
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2.6m
(min)

4.7m (min)

Deze machine is ideaal om spoelen te produceren 
aangezien de tweeweg brug in staat is om 
complexe patronen vast te spijkeren.

Het stalen aambeeld op de vlakke montagetafel 
zorgt voor een stevigere bevestiging en het 
rolsysteem stelt u in staat om het afgewerkte 
paneel te verplaatsen. De optionele zaag- en 
freesmachine is handig bij het afwerken van het 
product en de montagetafel kan tot een draaitafel 
worden omgevormd om de operator te helpen bij 
het instellen van de verschillende groottes hout.

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

l  Complexe nagelpatronen eenvoudig maken

l Optionele extra’s voor extra efficiëntie

Aantal apparaten Werkruimte (Standaard) Werkruimte (Optioneel)

2-4

Lengte (mm) 3200 Lengte (mm) 5000

Breedte (mm) 1400 Breedte (mm) 2500

Hoogte (mm) 250 Hoogte (mm) 250

Vloerplan (lengte x diepte)

BOS-REEL

Spoeluiteinden
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De onderstaande eenheden kunnen optioneel voor de relevante machines ingesteld worden.

OPTIONELE EENHEDEN

Stelt u in staat om 
dekken of afgewerkte 
pallets tot 180° te 
draaien zodat ze 
efficiënt kunnen worden 
gestapeld.

De BOS-TURN 
kan worden 
geprogrammeerd zodat 
hij met andere units 
wordt geïntegreerd en 
een vlotte, continue 
workflow wordt 
gegarandeerd.

Automatische stapelaar om 
snel en efficiënt 
afgewerkte pallets 
te stapelen. 

De BOS-STACK 
kan worden 
geprogrammeerd 
zodat hij met 
andere units wordt 
geïntegreerd en 
een vlotte, continue 
workflow wordt 
gegarandeerd.

Flexibele rollers die ontworpen zijn om componenten of afgewerkte 
pallets binnen de fabricage-omgeving te verplaatsen. 

De unit kan worden voorzien van manuele of aangedreven rollers.

Ook geschikt om samen met de BOS-STACK te gebruiken.

Een elektronisch gestuurde merktekenunit. De BOS-MARK wordt 
uitgerust met een hittebrander of systeem met inkt dat logo’s en 
merktekens kan aanbrengen. 

Er kunnen gelijktijdig tot 6 plaatsen van een merkteken worden voorzien.

De geautomatiseerde zaag verwijdert nauwkeurig de hoeken van 
afgewerkte pallets.

De BOS-CUT kan voor het automatisch stapelen worden geïntegreerd.

Er kunnen robotarmen worden geïnstalleerd zodat pallets 
of componenten automatisch worden gepositioneerd en er 
efficiënter kan worden gefreesd, gecoupeerd of gemarkeerd.

BOS-TURN

BOS-ROBOT

BOS-MARK

BOS-STACK

BOS-CONVEY

BOS-CUT
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