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ACHBERGACHBERG® ® 

welkomwelkom

... bij de innovatieve ontwikkelaar en fabrikant van kwalitatieve hoogwaardige 
producten voor het behandelen van bulkgoed in de kunststofindustrie. We 
blikken met trots terug op onze succesvolle ontwikkeling van het bedrijf 
en zullen ook in de toekomst samen met onze partners onze positie in de 
globale markt uitbouwen.
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Voor gedetailleerde informatie gaat u naar  
www.achberg.com/produkte/silo of scant u de QR-
code:

Binnensilo’s
 → 1.4 m³ – 19.5 m³

 → Trechteropeningshoek  

90° en 60°

Laadsilo’s
 → 23 m³ – 355 m³

 → Hoek van trechteropening 

60°

Buitensilo’s
 → 24 m³ – 337 m³

 → Trechteropeningshoek  

90° en 60°

Silo’s met twee kamers
 → 2 x 42 m³ – 2 x 148 m³

 → Trechteropeningshoek  

90° en 60°

Meng- en homogeniserende silo
 → 1.6 m³ – 266 m³

 → verschillende  

homogeniseringsprocessen

silo®

Constructie van silo-installaties
Onze opslagsilo’s, silo’s met twee kamers, meng- en homogeniserende silo’s en laadsilo’s  worden uit 
aluminium en roestvrij staal vervaardigd. Bij ACHBERG begint de constructie van silo-installaties met de 
analyse van de behoeften en eindigt ze met de After Sales Service.

Wij staan in voor het bedrijfsveilig en voordelig lossen, opslaan, mengen en laden van uw hoogwaardig 
stortgoed. Daarbij houden we rekening met de bijzondere eigenschappen van uw stortgoed op het gebied 
van slijtage, stromingsgedrag, vochtabsorptie en ontvlambaarheid. De besturingstechniek wordt bij ons 
gepland, geprogrammeerd en geproduceerd.

Recycleren/regranuleren
Kunststoffen worden verzameld, gewassen, gemalen, ontstoft en als zuiver 
gemalen materiaal aan de extruder toegevoegd. Na het extrusieproces wordt 
het regranulaat in mengsilo’s gehomogeniseerd voordat het in BigBags of 
silowagens wordt geladen. Wij plannen en maken silowagens die exact op uw 
productieproces zijn afgestemd.

Spuitgieten
De afbeelding toont de typische constructie van een materiaaltransportsysteem 
in een spuitgietbedrijf voor technische kunststof onderdelen. Het 
kunststofgranulaat wordt in silo’s opgeslagen, van daaruit naar de droger 
gevoerd en dan over de afzonderlijke spuitgietmachines verdeeld. In onze 
silo’s en kleine containers is uw hoogwaardig kunststofgranulaat beschermd 
tegen verontreinigingen. Koppelingsstations en leidingsystemen worden 
door onze partners (fabrikanten van centrale materiaaltransportsystemen) 
op vakkundige wijze gemonteerd, waarbij koppelingsstations van ACHBERG 
indien gewenst van een codering (RFID-technologie) kunnen worden voorzien.

Scheiding van loten
Voor het traceren van loten is de opslag van grondstoffen in afzonderlijke loten essentieel. Elk lot dat een 
silowagen levert (ca. 25 ton), wordt in een aparte silokamer gevuld. Bij de verwijdering worden de loten 
eveneens gescheiden. Wanneer de silokamer van lot A leeggezogen is, wordt automatisch of handmatig 
overgeschakeld naar de silokamer van lot B. Hiervoor worden onze speciaal daarvoor ontwikkelde 
pneumatische schuivers aan de afzuigpunten van de afzuigkast van de silo geopend. De bediening en 
de bewaking gebeuren op het touchscreen van onze silobesturing. Indien gewenst protocolleren we 
omschakelingen tussen loten en stellen we een interface ter beschikking voor het bedienen van het 
bovengeschikte materiaaltransportsysteem.
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Niveaumeettechniek
De keuze van de voor u geschikte niveaumeettechniek 

hangt af van meerdere factoren. De betrouwbaarheid 

van de meettechniek is voor ons een topprioriteit. Het 

meetresultaat wordt beïnvloed door het meettoestel, de 

correcte parametrering, de silogeometrie, de eigenschappen 

van het stortgoed en de correcte analyse resp. weergave 

van de meetresultaten.

Ja – er moet met veel dingen rekening worden gehouden! 

Dankzij duizenden met succes bediende meetpunten 

beschikken wij over een uitgebreide knowhow.

Drogeluchtsysteem
Het systeem wordt gebruikt om 

waterverrijking in silo’s (con-

densaatvorming) te vermijden.

 → voor 1-4 silokamers

Transport en montage

Centrale vulstations

Slijtagebescherming
Voor het transport van erg slijtbaar 
stortgoed (bijvoorbeeld glasvezelversterkte 
kunststofgranulaten bieden wij gebogen 
vulleidingen van 
gehard roestvrij 
staal.

Afvoer
De afvoer van goed fijngemalen vezels verloopt zonder problemen als de silo 

correct gedimensioneerd is voor massastroom. Hiertoe behoren de meeste 

kunststofgranulaten waarvoor wij zuigkasten aanbieden voor het afzuigen van 

silo’s met een verschillend aantal afzuigpunten en die geschikt zijn voor de 

standaard materiaalbuisdiameters van 38 tot 84 mm.

Voor gedetailleerde informatie gaat u naar  
www.achberg.com/produkte/silo of scant u de QR-
code:

Afzuigkast "Granulaat"

Afzuigkast "Pulver"

silo®

60°60° 60°60°

VerladerRoerwerkVibrerende trechterAfzuigkast

Niveau-indicator Radar Lotsysteem Weegtechniek

HIGHLY 
WEAR-RESISTANT
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SFLEX tot 19 ton SFLEX tot 50 ton

 m³
1500 x 1500 3.0 - 6.6

2000 x 2000 5.1 - 15.3

2500 x 2500 7.1 - 25.6

3000 x 3000 18.5 - 31.8

 m³
3500 x 3500 29.0 - 55.7

4000 x 4000 42.3 - 77.2

4500 x 4500 50.5 - 76.8

Niveaumeettechniek

Universeel gebruik voor uw stortgoed
Onze flexibele binnensilo's SFLEX bestaan uit een zeer stabiele staalconstructie 
met geïntegreerde hightech stoffen zak. De stoffen die worden gebruikt voor 
het opslaan van granulaat, gemalen materiaal en meel zijn zeer scheurvast, 
ademend, elektrostatisch geleidend en voedselveilig. Voor het opslaan van 
poeder zijn er gecoate stoffen en filterstoffen beschikbaar. Bij de keuze van 
de stoffen en de dimensionering van de silo houden we rekening met de 
specifieke eigenschappen van het stortgoed.

Voor gedetailleerde informatie gaat u naar  
www.achberg.com/produkte/flexible-silo of scant 
u de QR-code:

Integratie in volledige installatie
Wij produceren flexibele silo’s voor een duurzaam gebruik in industriële 
en ruwe omgevingen. Deze worden naadloos in de volledige installatie 
geïntegreerd en volgens de procestechnische taak uitgerust met 
hoogwaardige stortgoedcomponenten.

Levering grondstoffen – 25 ton uit 
zakken
Vrachtwagens met een lading van 25 ton grondstoffen in zakken 
op paletten worden met een heftruck gelost, waarbij de zakken 
naar een volledig automatische zakkenleegmachine worden 
gevoerd en daar worden leeggemaakt. Wij bieden het juiste 
transportsysteem voor het voorzichtig transporteren van uw 
hoogwaardig stortgoed in onze flexibele silo’s. Deze kunnen een 
capaciteit van twee vrachtwagens (50 ton) hebben.

flexible silo®

 → Opstellen op een egale halbodem

 → Geleverd als kit met bevestigingsplug

 → Staalconstructie gelakt in RAL9005 (diepzwart)

 → Ademende en zeer scheurvaste polyesterstof

 → Maximale bedrijfstemperatuur 75 °C

 → Hoek trechtervormige opening: 80°; Uitvoerhoogte: ca. 600 mm
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Rolcontainer CR.A1
 → uit roestvrij staal

 → Grootte van 60 l - 240 l

 → Vullen met zakgoederen

 → Grootte van 60 l - 240 l

 → Trechteropening ∢ 90°

Container CE.A1
 → uit aluminium / roestvrij staal

 → 4 voetjes van staal (RAL9005)

 → Openklapbaar deksel met aanslag

 → Grootte van 300 l - 4800 l

 → Trechteropening ∢ 90°

Stapelcontainer CE.S1
 → Container van aluminium

 → 4 voetjes van staal (RAL9005)

 → Openklapbaar deksel met aanslag

 → Houder voor rooster (rooster optioneel)

 → Opening voor aftapinrichting op het dak (met plaat afgesloten)

 → Opening voor melder in de trechter (met plaat afgesloten)

 → Twee geleidingsbuizen Ø 90 x 2.5 mm voor zuiglanzen

 → Schuifafsluiter voor het verwijderen van resten aan de uitlaat 

 → Grootte van 750 l - 2000 l

 → Trechteropening ∢ 90°

2500 l
3000 l
4000 l
4800 l

1000 l
1500 l
2000 l

500 l
750 l300 l

400 l

215 l

595 l
675 l

1160 l

1160 l

1080 l

1080 l

1565 l
1645 l

595 l
675 l

750 l 1000 l 1500 l
2000 l

Rolcontainer CR.B1 + CR.B2
 → uit roestvrij staal

 → met 2 bokwielen en 2 zwenkwielen uitgerust

 → Vullen met zakgoederen of zuigtransportsysteem

 → Grootte van 120 l - 500 l

 → Trechteropening ∢ 90°

Voor gedetailleerde informatie gaat u naar  
www.achberg.com/produkte/container of scant u 
de QR-code:

Tussentijdse opslagplaats CR.C1
 → Container uit roestvrij staal, voetjes van staal (RAL 9005)

 → Inlaat: Ø 400, LKR 426, 8 x M6

 → Uitlaatbuis: Ø 203 met flens Ø 215

 → 1 x filterzak voor verdringingslucht op het dak

 → 2 x schroefmof 1 1/2“ (1 x in het dak, 1 x in de trechter)

 → 1 x reserveopening voor lekluchtaansluiting (gesloten)

 → 1 x kijkglas in de cilinder

 → Grootte van 595 l - 1645 l

 → Trechteropening ∢ 60° en 90°

Tussentijdse opslagplaats CR.ZRS
 → Container uit roestvrij staal, voetjes van staal (RAL 9005)

 → Inlaat: Ø 400, LKR 426, 8 x M6

 → Uitlaat: DN150, DN200 of DN250 voor het aansluiten van een cellen-

radsluis

 → 2 x filterzak voor verdringingslucht op het dak

 → 2 x schroefmof 1 1/2“ (1 x in het dak, 1 x in de trechter)

 → 1 x reserveopening voor lekluchtaansluiting (gesloten)

 → 1 x kijkglas in de cilinder

 → Grootte van 595 l - 1160 l

 → Trechteropening ∢ 60° en 90°

container®
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 → Stabiele staalconstructie

 → Kostenefficiënt door gestandaardiseerd modulair 

systeem

 → Geschikt voor verschillende BigBag-groottes

 → Bediening met heftruck of kettingtakel

 → Loshulp voor BigBag en container

 → Beveiligingsinrichting (veiligheidshek met foto-

-elektrische afscherming)

 → Leegmaken door middel van zuig- of druktransport

 → Dockingapparaat voor stofvrije verbinding tussen 

BigBag en container

 → Afsluiting (Iris-manchet)

 → Aansluiting voor ontstoffingsinstallatie en melder

 → Tal van toebehoren

 → Eenvoudige integratie in een complete installatie

Mogelijke toepassingen
In de kunststofindustrie worden BigBags 
gebruikt voor het leveren van grondstoffen en 
voor het transporteren binnen een bedrijf van 
verschillende soorten stortgoed. Dat kunnen 
granulaten, regranulaten, gemalen materialen, 
flakes of poeder zijn.

Wij bieden een uitgebreid systeem voor 
het leegmaken en vullen van BigBags en 
houden daarbij rekening met de afzonderlijke 
eigenschappen van het stortgoed − ongeacht 
of het goed of slecht gemalen stortgoed is dat 
moet worden opgeslagen en afgevoerd.

Nagenoeg alle toepassingen die gangbaar 
zijn in de kunststofindustrie kunnen daarvoor 
gebruik maken van ons modulair systeem. 
Door de modulaire constructie zijn er talrijke 
combinatiemogelijkheden en opties voor de 
configuratie van uw toepassing. De varianten 

BigBags met 25 ton grondstoffen leegmaken en homogeniseren
Als BigBags met een inhoud van 25 ton op een vrachtwagen worden geleverd, 
is het nodig deze er snel af te halen, zodat de stilstandtijd van de vrachtwagen 
en de logistieke kosten zo beperkt mogelijk blijven. Verwerkingstijden tijdens het 
leegmaken van BigBags zijn ongewenst. Hiervoor bieden we twee oplossingen die 
in het voorbeeld te zien zijn. Ofwel wordt de BigBag een keer leeggemaakt in een 
grote container, ofwel wordt ze twee keer leeggemaakt in twee losstations met 
kleinere container. Er is een toevoercapaciteit mogelijk van 10−18 ton/h.

In veel gevallen is de homogeniteit van de afzonderlijke BigBags niet toereikend. 
Wij bieden verschillende homogeniserende silo's die al bij een doorstroming 
(alleen vullen en verwijderen) de homogeniteit aanzienlijk doen verbeteren.

Voor gedetailleerde informatie gaat u naar  
www.achberg.com/produkte/bigbag of scant u de QR-
code:

in deze brochure zijn slechts enkele van de 
mogelijke configuraties.

Bovenste gedeelte voor stapelbedrijf Bovenste gedeelte met kettingtakel

Lediging 
Granulaat

Lediging 
Gemalen materiaal

Lediging pulver Lediging 
PET-flakes

Vullen

bigbag®
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Voor gedetailleerde informatie gaat u naar  
www.achberg.com/produkte/ pipe-systems of scant 
u de QR-code:

Buizen

Fittingen

Roestvrij staal
 → Ø 38 x 1.5 mm – Ø 154 x 2.0 mm

Roestvrij staal
 → Ø 38 x 1.5 mm – Ø 129 x 2.0 mm

 → 30° kruisstuk, 45° kruisstuk, 60° kruisstuk, 

Y-stuk en T-stuk

Aluminium
 → Ø 38 x 1.5 mm – Ø 219 x 4.0 mm

Glas
 → Ø 47 x 5.0 mm – Ø 80 x 5.0 mm

Glas
 → Ø 44.3 x 3.2 – Ø 80 x 5.0 mm

 → 45° kruisstuk en T-stuk

Roestvrij staal, gehard
 → Ø 40 x 1.5 mm – Ø 76.1 x 2.0 mm

Gebogen buizen
Roestvrij staal

 → Ø 38 x 1.5 mm – Ø 129 x 2.0 mm

Glas
 → Ø 47 x 5.0 mm – Ø 80 x 5.0 mm

Roestvrij staal, gehard
 → Ø 38 x 1.5 mm – Ø 114.3 x 2.0 mm

Roestvrij staal, gehard
 → Ø 38 x 1.5 mm – Ø 114.3 x 2.0 mm

 → 30° kruisstuk, 45° kruisstuk, Y-stuk en 

T-stuk

pipe systems®

Pijpverbinding Verbindingsklemmen
Roestvrij staal

 → Ø 38 mm – Ø 108 mm

Roestvrij staal, gehard
 → Ø 38 mm – Ø 60.3 mm

Schroefmoffen
Schroefmoffen worden aan de aansluiting van 
armaturen of aan de ventilators gebruikt. 

 → 1.5" tot 4"

 → uit roestvrij staal

 → Buis vanbinnen zonder 

offset

Klemmen
 → Buisbevestigingsklem

 → Beugelklem

Slangen

Lichte uitvoering
 → Ø 38 mm – Ø 114.3 mm

 → max. 225 °C

 → Manchet uit roestvrij staal

Middelzware/zware uitvoering
 → Ø 48 mm – Ø 219 mm

 → max. 225 °C

 → Manchet, gegalvaniseerd / uit roestvrij staal

Trekontlasting
 → voor buisverbindingen met een lengte van 

150/200 mm

 → Buisklemmen van roestvrij staal

 → Verbindingsstroken van aluminium

Slang „SCH.01“
 → PVC: voor beperkt slijtbare granulaten

 → PVC/PUR: voor zeer slijtbare granulaten 

en pulver

Slang „SCH.02“
 → PUR 1.4 mm: voor slijtbare granulaten

 → PUR 2.0 mm: voor zeer slijtbare granulaten

Slang „SCH.03“
 → PVC: voor beperkt slijtbare granulaten

 → PVC/PUR: voor zeer slijtbare granulaten 

en pulver

Zuiglanzen
 → uit roestvrij staal

 → eenwandig en dubbelwandig

 → met zuigluchtinstelling of filter

Zuigmonden
 → uit roestvrij staal

 → met aanschroefbare versterkingsplaat en schroeven

 → Øi 57 mm, Øi 84 mm en Øi 104 mm

HIGHLY 
WEAR-RESISTANT

HIGHLY 
WEAR-RESISTANT

HIGHLY 
WEAR-RESISTANT
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Voor gedetailleerde informatie gaat u naar  
www.achberg.com/produkte/ pipe-systems of scant 
u de QR-code:

Koppelingen
Flexibele slangleidingen moeten op een procesveilige manier met buisleidingen worden verbonden. Hiervoor bieden wij drie koppelingssystemen aan, die een 
betrouwbare technologie zijn gebleken in de stortgoedindustrie. 

koppelingsstation

TWIST en TWIST gecodeerd met "RFID"
 → voor buis Ø 40 mm tot Ø 76.1 mm

 → Onderdelen die in contact komen met het product uit 

roestvrij staal

 → Bediening met een hand (1/8-omdraaiing bij het openen)

 → Weinig moeite

 → Zonder interne vulling

 → Achteraf aan te brengen aan bestaande koppelingsstations

 → Duurzame constructie voor ruwe gebruiksomstandigheden

Camlock
 → Ø 40 mm tot Ø 76.1 mm

 → Onderdelen die in contact komen met het 

product uit roestvrij staal

RFID-technologie
 → RFID-sensoriek 

gemakkelijk 

achteraf aan te 

brengen

Beschermmantel
 → uit roestvrij staal

Storz
 → Grootte 2“, 2½“, 3“ en 4“ resp. C, B en A

pipe systems®

Koppelingen

Gebogen inlaten

Kleurcodes

Basic - 4 uitgangen

Multi - 4 uitgangen

Basic - 5 uitgangen

Multi - 5 uitgangen

Basic - 6 uitgangen

Multi - 6 uitgangen

4-2 4-3 4-4

5-2 5-3 5-4 5-5

6-2 6-3 6-4 6-5 6-6

3-2 4-23-2 4-2

4-2 5-3 4-3 5-2 4-2 5-2 4-2 5-3

5-2 6-3 5-3 6-2 5-4 6-2 6-35-3 6-45-25-2 6-2

HIGHLY 
WEAR-RESISTANT
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Voor gedetailleerde informatie gaat u naar  
www.achberg.com/produkte/ pipe-systems of scant 
u de QR-code:

Buisleidingssysteem voor permanent centraal vacuüm
In tegenstelling tot de conventionele centrale vacuümsystemen kunnen er met een permanent vacuüm in meerdere zuigtransportsystemen tegelijk met een vacuüm 
worden getransporteerd. Daardoor is er een grotere doorvoer van het materiaal mogelijk en dalen de energiekosten terwijl tegelijkertijd de installatie en de processen 
veiliger zijn.

T-stuk 1-voudig
 → voor buis Ø 100 mm - Ø 200 mm

 → Aansluiting Ø 50 mm - Ø 100 mm

Afsluitdop
 → Roestvrij staal: Ø 50 mm – Ø 76.1 mm

 → Aluminium: Ø 100 mm – Ø 200 mm

Schroefmoffen
 → Aansluiting Ø 50 mm - Ø 60 mm

 → Lengte 140 mm Ventilatoraansluiting
 → voor buis Ø 150 mm - Ø 200 mm

 → Aansluiting Ø 88.9 mm - Ø 150 mm

Hoekstuk 45°
 → voor buis Ø 100 mm - Ø 200 mm

T-stuk 2-voudig
 → voor buis Ø 100 mm - Ø 200 mm

 → Aansluiting Ø 50 mm - Ø 60 mm

Pijpverbinding
 → voor buis Ø 100 mm - Ø 200 mm

Regelbuis
 → Aansluiting Ø 50 mm - Ø 60 mm

 → Lengte 315 mm Beugelklem
 → voor buis Ø 100 mm - Ø 200 mm

T-stuk
 → voor buis Ø 100 mm - Ø 200 mm

T-stuk 4-voudig
 → voor buis Ø 100 mm - Ø 200 mm

 → Aansluiting Ø 50 mm - Ø 60 mm

Buisleiding
 → voor buis Ø 100 mm - Ø 200 mm

Procesbuis
 → voor buis Ø 150 mm - Ø 200 mm

L-stuk
 → voor buis Ø 100 mm - Ø 200 mm

pipe systems®
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Voor gedetailleerde informatie gaat u naar  
www.achberg.com/produkte/components of scant 
u de QR-code:

Afsluitschuif AS.10
De afsluitschuif AS.10 wordt in zuigtransportsystemen voor kunststofgranulaten 
(Ø 3-6 mm) gebruikt voor het afsluiten van materiaal- en vacuümleidingen. 
Dat geldt ook voor schurende kunststof granulaten met glasvezeldeeltjes. 
Deze sluit en opent buisleidingen volledig op een betrouwbare manier, ook 
tijdens de toevoer. Er kunnen meerdere afsluitschuiven worden gestuurd met 
een magneetklep.

Afzuigklep LSV (Leersaugventil)
De afzuigklep  LSV wordt in zuigtransportsystemen gebruikt. Wanneer deze 
geopend is, stroomt de omgevingslucht gefilterd in de materiaalleiding. De 
doorstroming van het materiaal wordt dan onderbroken en de daaropvolgende 
materiaalleiding wordt leeggezogen.

Draaischakelaar (druktransport) W.02
Met onze vulbakken van de silo verdelen wij uw hoogwaardig stortgoed door 
middel van druktransport vanaf een toevoerpunt naar meerdere silo’s.

Afsluitschuif met bypass AS.25
De afsluitschuif AS.25 wordt in zuigtransportsystemen voor kunststofgranulaten 
gebruikt voor het afsluiten en tegelijkertijd leegzuigen van materiaalleidingen. 
Dat geldt ook voor schurende kunststof granulaten met glasvezeldeeltjes. 
Deze sluit en opent buisleidingen volledig op een betrouwbare manier, ook 
tijdens de toevoer. Er kunnen meerdere afsluitschuiven worden gestuurd met 
een magneetklep.

Ventilatorstation (druk) G.D.
Onze ventilatorstations genereren de benodigde transportlucht in druktransportsystemen. Alle 
ventilatorstations zijn in onze proeffabriek getest voor de verschillende transportafstanden en 
leidingdiameters.

De transportlucht wordt gefilterd aangezogen en de compressie gebeurt zonder olie. Op die 
manier wordt vermeden dat het stortgoed verontreinigd wordt. Elke ventilator is op die manier 
ontworpen dat er een of twee omloopkleppen op kunnen worden aangesloten.

De tegendruk aan de uitgang van de ventilator wordt bepaald door een druksensor. Zo is er 
drukgeregeld transport mogelijk met onze gestandaardiseerde besturingssystemen.

Cellenradsluizen ZRS.01
Onze draaiende sluizen worden gebruikt voor het doseren van kunststof granulaten in materiaalleidingen. 
De aandrijfmotoren zijn allemaal met een frequentieomvormer voor drukgeregeld transport uitgerust. 
Aan de ingang van de draaiende sluizen is een productdeflector aangebracht, die schade aan het 
kunststof granulaat voorkomt door afschuivingen tussen het cellenrad en de behuizing.

Mobiel druktransportstation DFST

Onze druktransportstations zijn gestandaardiseerde druktransporten die volledig afgewerkt geleverd 
worden. Deze worden gebruikt voor het vullen van silo’s (opslagsilo’s, mengsilo’s, laadsilo’s, flexibele 
silo’s). Alle componenten bevinden zich op een frame dat met een heftruck getransporteerd kan worden.

Dit druktransportstation dient voor het handmatig leegmaken van zakken granulaat of gemalen materiaal uit 
BigBags en voor het vullen van silo’s. Het laadplateau voor BigBags kan worden afgenomen, zodat er ook 
zakken van 25 kg kunnen worden leeggemaakt.

components®
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Voor gedetailleerde informatie gaat u naar  
www.achberg.com/produkte/control of scant u de QR-
code:

Besturingen voor stortgoedinstallaties
Wij zijn gespecialiseerd in het produceren van schakelkasten en bouwgroepen 
die dienen voor het besturen en bewaken van installaties voor het vullen, 
opslaan, leegmaken en voorverpakken van stortgoed.

Wanneer u een installatie bij ons bestelt, kan u ervan uitgaan dat wij 
de passende besturing „made by ACHBERG“ plannen, programmeren, 
produceren, testen en desgewenst bij u ter plaatse installeren. Wij weten wat 
bij de bediening en besturing belangrijk is om de installatie zonder storingen 
te kunnen gebruiken.

Gestandaardiseerde besturingen – Modulair opgebouwd
Er worden uitsluitend schakelpaneelcomponenten van gerenommeerde fabrikanten ingebouwd, waardoor gegarandeerd kan worden dat deze over de hele wereld 
beschikbaar zijn, van de allerhoogste kwaliteit zijn en er gedurende vele jaren reserveonderdelen beschikbaar zullen zijn. Veel van onze klanten vertrouwen al heel 
wat jaren op de topkwaliteit “made by ACHBERG”. Het naleven van de Europese normen en voorschriften en de klantspecifieke fabrieksvoorschriften is voor ons 
vanzelfsprekend.

Alle schakelpanelen en besturingen worden overeenkomstig de geldige VDE-voorschriften getest voordat ze onze productieafdeling verlaten.

Bij de planning van een installatiebesturing 
beginnen wij niet altijd vanaf „0“. We gebruiken 
gestandaardiseerde programmamodules 
resp. besturingen die door middel van BUS-
technologie met elkaar communiceren. Daardoor 
zijn er enorme besparingen bij de installatie van 
kabels en kabeltrajecten mogelijk. De informatie 
van de afzonderlijke besturingen wordt centraal 
opgehaald en overzichtelijk weergegeven, zodat 
een eenvoudige bediening mogelijk is.
Onze PLC-besturingen beschikken allemaal 
over een PROFINET-interface. Daardoor 
is de verstrekking van informatie voor uw 
bovengeschikte of aanvullende besturing over 
het algemeen mogelijk.

Silobesturing “PLC”
Voor silo-installaties met 2 silo’s of meer produceren wij schakelkasten met PLC besturing. De weergave en bediening gebeurt comfortabel en overzichtelijk via een 
touchscreen. De besturing kan centraal of decentraal tot stand worden gebracht.

Bij een decentrale totstandbrenging worden er meerdere van elkaar gescheiden besturingen via Profinet aan elkaar gekoppeld. Daardoor zijn er enorme besparingen 
bij de installatie van kabels en kabeltrajecten mogelijk.

Over het algemeen is er toegang vanop afstand via het netwerk van de klant mogelijk. Hiervoor is het noodzakelijk dat u ons uw IP-adres geeft na het plaatsen van 
de bestelling.
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Voor gedetailleerde informatie gaat u naar  
www.achberg.com/produkte/production of scant 
u de QR-code:

Onze services
Opslaan

 → Opslag in loten volgens FIFO-principe en strikte scheiding van witte en 

zwarte grondstoffen

 → Automatische toevoer van platen op lasersnijmachines en automatisch 

opslaan en ophalen van lasergesneden onderdelen

 → Automatische toevoer van buizen en profielen voor lasersnijmachines
 

Snijden
 → Lasersnijden van buizen en machines (Ø tot 250 mm)

 → Lasersnijden van platen (plaatdiktes tot 20 mm)

 → Conventionele zagen aan verschillende metalen cirkelzagen
 

Lassen
 → Lascertificering en productiecontrole in de fabriek voor staal, roestvrij 

staal, aluminium en voor handmatig lassen en robotlassen

 → Lasercellen robotlassen (met tot 7 assen)

 → Robotlasmachine (MIG / MAG)

 → Automatisch lassen van ronde naad en langsnaad
 

Omvormen
 → Plaat kantelen, tapbouten aandrukken

 → Platen persen tot trechters en kappen

 → Platen afronden tot trechters

 → Buizen buigen (verschillende doorbuigmachines)

 → Buizen langer maken en vormgeven

 → Cilinders van omrandingen en persingen voorzien

 → Cilinders van flensen en gatenflenzen voorzien

Oppervlakken
 → Parelstralen

 → Elektrolytisch polijsten

 → Poedercoaten

 → Lakken

 → Ontbramen

 → Borstelen en slijpen
 

Elektrotechniek
 → Maken van schakelschema (EPLAN)

 → PLC-programmering (SIEMENS TIA-portaal)

 → Productie van schakelkasten en klemmenstroken

 → Elektrische bouwgroepen
 

Montage van bouwgroepen
 → Eindmontage van bouwgroepen, inclusief elektrische en pneumatische 

werkzaamheden

 → Functie- en kwaliteitscontroles
 

Bouw van prototypes
 → Ontwikkeling van constructie

 → Productie van prototypes voor acceptatie door de klant of 

functiecontrole

 → Optimalisatie voor serieproductie
 

Logistiek
 → Verpakking in gedefinieerde lotgroottes en containers

 → Veilige opslag in hoge opslagruimte of automatische kleine 

opslagruimte

 → Stipte levering in wegwerp- of herbruikbare verpakking

Focus van onze contractproductie
 → Onderdelen voor zuigtransportsystemen

 → Droogtrechters

 → Doseercontainers (rond en vierkant)

 → Machinetrechters

 → Stalen frames

 → Filterbehuizingen

 → Buisaansluitingen ventilator

 → Buisverdelers

 → Vacuümkleppen

 → Snijden van buizen en platen

 → Steunplaat, gekanteld

 → Vacuümbestendige kappen

 → Schakelkasten voor ventilatorstations

 → Klemmenstroken

Onderdelen volgens specificaties van de 
klant 
Onze bestaande klanten uit de machine- en installatiebouw maken al jaren ge-
bruik van onze uitgebreide productiefaciliteiten. Onze services beginnen bij de 
optimalisatie van de productie van uw onderdelen, zodat de kosteneffectieve 
serieproductie bij een hoge mate aan automatisering mogelijk is met de beste 
kwaliteit en gemakkelijk herhaald kan worden.

Na het afsluiten van een raamorder stellen zorgen wij ervoor dat de 
contractueel overeengekomen lotmaten uit voorraad leverbaar zijn. Wij 
financieren de voorraden, nemen de kosten ervan voor onze rekening en 
betalen de goederen bij de levering.

Profiteer van ons modern machinepark en de nieuwste productietechnieken 
en onze hoogopgeleide medewerkers, die we al sinds vele jaren met succes 
opleiden op het gebied van vakbekwaamheid en kwaliteit.

Langdurig vertrouwen in een efficiënt bedrijf!

production®

Video’s over ACHBERG® production staan op www.achberg.com oder YouTube. 
Bezoek ook ons kanaal www.youtube.com/user/achbergeu.
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Siloanlagen Achberg GmbH & Co. KG is een middelgroot familiebedrijf. Het 
bedrijf zag het levenslicht in 1999 toen Siloanlagen Achberg GmbH werd 
opgericht door de heer Gerd Maass. Als klein bedrijf kunnen wij ook in 
Duitsland goedkoop produceren. Binnen het bedrijf moeten er korte afstanden 
worden afgelegd, wat ons flexibel maakt en voor korte reactietijden zorgt.

Het bedrijf in een notendop
Onze pijlers zijn metaalverwerking (roestvrij staal, staal en aluminium), 
elektrotechniek de bouw van silo-installaties.

Ons bedrijfsterrein heeft een totale oppervlakte van ong. 21.500 m². De totale 
oppervlakte van de productiefaciliteiten en de magazijnen bedraagt ong. 
7.400 m² zonder de overdekte onbebouwde gebied van ong. 1.600 m².

Wij hebben ongeveer 70 vaste medewerkers in dienst. De jaaromzet bedraagt 
ong. 20 milj. Euro. 

Kwaliteit en betrouwbaarheid
Het is geen toeval dat ons bedrijf voortdurend blijft groeien. Tevreden klanten 
hebben komt voor ons op de eerste plaats en biedt zekerheid aan de toekomst 
van ons bedrijf. De verdere ontwikkeling 
van de productgamma's, de investering 
in moderne productietechnieken en de 
keuze van kwalitatief hoogwaardige 
grondstoffen en onderdelen vormen 
hiervoor de basis.

Onze medewerkers
Onze medewerkers zijn zeer gemotiveerd en werken in alle afdelingen uiterst 
klantgericht. Zij zijn de sleutel tot ons succes, en dat al meer dan 20 jaar. Wij 
investeren veel in de opleiding en verdere opleiding van onze medewerkers, 
zodat we onze klanten ook in de toekomst kwaliteit kunnen garanderen.

Wij geven opleidingen in de metaalverwerking, elektrotechniek, logistiek en 
in de commerciële functies. Zo kunnen we onze medewerkers doelgericht 
kwalificeren voor wat het bedrijf nodig heeft.

Strategische partnership
Wij streven ernaar uitsluitend langdurige partnerships op te bouwen met klanten en leveranciers en 
hebben weinig interesse in „snelle“ zaken. Sinds de oprichting is ons bedrijf uitsluitend in het bezit van 
onze beherend vennoot Gerd Maass. Omdat wij financieel onafhankelijk en volledig autonoom beslissen, 
mogen onze partners volledig vertrouwen op de gemaakte afspraken.

Milieu en klimaat
Voor iedereen zou het vanzelfsprekend moeten zijn om bij te dragen aan ons milieu. Wij nemen dit zeer 
ernstig en passen dit ook consequent toe.

Onze kantoren en productiefaciliteiten worden verwarmd door middel van geothermische energieproductie 
en de afvalwarmte van onze machines. Wij dekken de stroombehoefte voor ong. 50% met onze 
fotovoltaïsche installaties. Daarvoor maken wij gebruik van elektrische heftrucks. De extra benodigde 
stroom verkrijgen wij via energieleveranciers die contractueel verplicht zijn ecologische stroom te leveren.

Het papierverbruik in kantoren en sociale ruimtes kunnen we sterk beperken door middel van eenvoudige 
maatregelen. Wij stellen voor onze werknemers goedkope fietsen (met en zonder elektrische aandrijving) 

ter beschikking om elke dag naar het werk te rijden.

Bij milieubescherming gaat het niet om het geld, het is een kwestie van 
gezond verstand.

Maatschappelijk en sociaal verantwoord
Wij maken als bedrijf deel uit van de vennootschap en we zijn op die manier mede verantwoordelijk voor 
openbare en sociale kwesties, een verantwoorde omgang met natuurlijke middelen en het naleven van de 
ethische normen.

Wij gaan ook op een bijzonder verantwoordelijke manier om met onze werknemers. Tijdens onze dagelijkse 
samenwerking gaan we op een eerlijke manier en met het nodige wederzijdse respect met elkaar om en 
stellen we uw baan veilig dankzij ons duurzaam beheer en langetermijndenken. Onze werknemers weten 
dat wij erg betrokken zijn bij de vestiging in Achberg, dat we betrouwbaar zijn en dat ze met ons plannen 
op de lange termijn kunnen maken.

Voor gedetailleerde informatie gaat u naar  
www.achberg.com/unternehmen of scant u de QR-
code:

company®



Siloanlagen Achberg GmbH & Co. KG
Baind 20
DE - 88147 Achberg
Duitsland

   +49 (0) 8380 98335 0
    +49 (0) 8380 98335 90
info@achberg.com
www.achberg.com
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https://www.youtube.com/user/achbergeu
https://www.instagram.com/siloanlagen.achberg/
https://www.facebook.com/siloanlagen

