
De meest compacte
maar ultiem slimme
CNC alleskunner

Windowmaster® 10

dé specialist voor de timmerindustrie



Uw voordelen in één oogopslag:

Bedieningsvriendelijk

• hyper moderne BMH software met de mogelijkheid van o.a. simulatie (programma analyse), 

 standtijd messen (meters/houtsoort) en service/onderhoud monitoren

• ICS invoercontrolesysteem, waardoor het invoeren van werkstukken met verkeerde afmetingen 

 wordt voorkomen

Stabiel

• solide portaal constructie

• zwaar uitgevoerde bewerkingstafel met een perfect klemsysteem, die geheel op het frame rust, 

 dus geen zgn. hangende constructie

• manipulator arm met een groot aantal werkstukgrijpers

• servo gestuurde afzuigkappen voor een optimale afzuiging

Multifunctioneel

• kwalitatief hoogwaardige 5-assige robotkop, waardoor de bewerkingsmogelijkheden legio zijn, 

 zonder gebruik te maken van aggregaten! 

• hout kan in de sponning geklemd worden

• de werkstukken kunnen breedte, lengte en hoogte onafhankelijk tegen elkaar ingevoerd worden 

 op het invoer dwarstransport 

• eenvoudig produceren van rond, getoogd, kraaldelen en verstek

Maak kennis met de BMH Windowmaster 10,  
de absolute top in zijn klasse! Alles op het gebied  
van ramen, kozijnen en deuren kunt u overlaten aan 
deze machine, snel, efficiënt en kostenbesparend.

Windowmaster 10

Werkstukafmetingen
Lengte 200 – 3.500 mm
Breedte 35 - 200 mm
Hoogte 17 - 140 mm

Technische uitvoering
Portaal 1
Robotkop (S1/S6) 15/18 kW
 Opspanning HSK 63 F
Lineaire gereedschapswisselaar 50 pos.
 h.o.h. afstand 152 mm
Maximale werkstuklengte 
 1 stuks  3.500 mm
 2 stuks 1.800 mm
Aantal bewerkingstafels 1 
Aantal klemcilinders (duo klem) 14 
BMH in- en uitvoerdwarstransport 
Invoercontrolesysteem 
Draadloze barcode laser 
Frame afzuiging  
Servo gestuurde afzuigkappen robotkop 
Automatische centraalsmering met instelbare intervaltijden 
Overdruksysteem schakelkast 
Sticker printer 
Camera bewakingssysteem 
Nachtstand afzuiging 
Diverse software macro’s 
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•  Lineair magazijn 
 met 50 posities                     

•  Robuuste 
 manipulatorarm

• Speciaal vormgegeven 
bewerkingstafel voor een 

 slimme verspaningsmethode

•  Tafel rust in zijn geheel 
 op het frame

• Servo gestuurde  
 afzuigkappen voor 
 optimale afzuiging



bosmachines.nl
info@bosmachines.nl

Mijlweg 5, 4131 PJ  Vianen
T +31 (0)347 377 000 

BOS machines
Bos Machines heeft zich vanaf haar oprichting in 1985 

bezig gehouden met de professionalisering van de 

timmerindustrie en is daar zelf de grootste promotor van. 

Het efficiënt en kwalitatief hoogwaardig produceren van 

raam, deur- en kozijnonderdelen voor de massief hout zit 

in ons DNA en heeft geleid tot een complete range van 

machines die daaraan voldoen. De in Vianen ontwikkel-

de en geproduceerde machines worden onder de naam 

BMH op de markt gebracht.

BMH machines
Een BMH machine is een begrip in de Nederlandse  

timmerindustrie en staat voor betrouwbaar, solide  

en bedrijfszeker. 

Meer dan 1.000 machines hebben hun weg gevonden 

naar timmerfabrieken in Nederland en daarbuiten.

BMH afkortinstallaties, BMH transportsystemen, 

BMH CNC bewerkingsmachines,  BMH automatische 

lijmmachines etc. zijn stuk voor stuk ontstaan vanuit 

uw behoefte en onze visie om het productieproces 

te automatiseren.  

 

100% made in Holland! 
Wij kunnen vol trots zeggen, dat het gehele proces  

in eigen huis wordt uitgevoerd, van voorbereiding t/m 

productie, van productie t/m installatie, van installatie 

t/m after sales. De lijnen zijn kort en direct. Een groot 

voordeel voor u als klant. 
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ijzigingen voorbehouden

Ervaar zelf de BMH Windowmaster 10  
in actie. Vraag snel een demo aan!


