
Rijensestraatweg 65

5101 TG Dongen

T:  0162 - 312694

E:  info@vanschijndelmetaal.nl

I:  www.vanschijndelmetaal.nl

KvK Tilburg 18123833

Bank IBAN NL55ABNA0470673931

BIC ABNANL2A

BTW nr. NL.007831912B01

Van Schijndel Metaal b.v.

Op alle aanbiedingen tot en overeenkomsten inzake door ons te verrichten leveringen en/of diensten zijn van toepassing de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden voor de
metaal- en elektrotechnische industrie, door de vereniging FME-CWM op 16 april 2010 gedeponeerd ter grife van de Arrondissementsrechtbank te Den Haag (nummer 29/2010).

Een exemplaar van deze voorwaarden is bijgevoegd of wordt u op aanvraag gratis toegezonden. Andersluidende voorwaarden worden uitdrukkelijk afgewezen.

 

 

 

 

 

Fabricagenormen 
 

1. Algemeen 

Van Schijndel Metaal gebruikt standaard de toleranties volgens ISO-2768-mK. Echter 

in plaatwerk zijn niet al deze toleranties haalbaar, zeker als het om bewerkingen 

zoals buigen en lassen gaat.  

Alle afmetingen en toleranties die op een tekening zijn vermeld, gelden vóór de 

eventuele oppervlaktebehandelingen die nog moeten worden uitgevoerd. 

 

2. Zettoleranties.  

Afbeelding 2 geeft de toleranties aan die haalbaar zijn. Het is mogelijk dat door de 

lengte van het product of door de lengte/breedte verhouding er andere toleranties 

haalbaar zijn. Dit zal voordat de productie begint overlegd moeten worden met de 

klant en deze moet daarmee akkoord gaan. Onderstaande maten kunnen gehanteerd 

worden tot 500 mm lengte van een maat. 

 

 

 

 

  Dikte A B C D E F G H I J

<= 0,8 0,3 0,3 0,5 0,9 0,3 0,5 0,8 0,8 1 0,3

1 0,3 0,3 0,5 0,9 0,3 0,5 0,8 0,8 1 0,3

1,25 0,3 0,3 0,5 0,9 0,3 0,5 0,8 0,8 1 0,3

1,5 0,3 0,3 0,5 0,9 0,3 0,5 0,8 0,8 1 0,3

2 0,3 0,4 0,5 0,9 0,3 0,5 0,8 0,8 1 0,3

2,5 0,3 0,4 0,6 1 0,3 0,6 0,9 nvt nvt 0,3

3 0,3 0,5 0,7 1,1 0,3 0,7 1 nvt nvt 0,3

4 0,3 0,6 0,8 1,2 0,3 0,8 1,2 nvt nvt 0,3

5 0,4 0,6 0,8 1,2 0,4 1 1,2 nvt nvt 0,4

Toleranties
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3. Buighoek toleranties 

Voor buighoeken hanteren wij een toleranties conform NEN-ISO 2768-1 F/M. Zie 

voor een overzicht tabel 2. 
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4. Plaatdikte toleranties 

Voor plaatdiktes gelden de onderstaande 

toleranties volgens DIN-EN-ISO normen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Vlakheidstolerantie 

De vlakheid van plaatwerkvlakken ligt binnen 

0,005 * de lengte van een omschreven 

denkbeeldig vlak L (zie afbeelding 4). Met 

uitzondering van vervormingen die door middel 

van doordrukkingen en lassen zijn ontstaan.  De 

diameter van de cirkel zal zo groot moeten zijn 

als de afstand tussen twee of meer meetpunten. 

Indien kleinere toleranties nodig zijn kunnen we 

de mogelijkheid hiertoe voor u onderzoeken. 

 

 

6. Rechtheidstolerantie 

De rechtheidstolerantie op plaatdelen ligt binnen 

0,005 * de lengte van het element L (zie 

afbeelding 5). Met uitzondering van vervormingen 

die door middel van doordrukkingen en lassen zijn 

ontstaan of als anders aangegeven is op tekening.  

Als voorbeeld: op een lengte van 1.000 mm mag 

dit het verschil zijn tussen de linker- en 

rechterflens hoogte = 0,005 * 1.000 = 5 mm. 

Indien kleinere toleranties nodig zijn kunnen we 

de mogelijkheid hiertoe voor u onderzoeken. 

 

 

7. Snijtolerantie 

Tolerantie toegepast bij het lasersnijden is ± 0,1 mm. Kleinere toleranties zijn niet te 

garanderen. Indien kleinere toleranties nodig zijn kunnen we de mogelijkheid hiertoe 

voor u onderzoeken. Dunner materiaal kan nauwkeuriger gesneden worden dan 

dikker materiaal. 

Plaatdikte (mm) Tolerantie (mm) 

0,5 ± 0,05 

0,8 ± 0,08 

1 ± 0,09 

1,2 ± 0,11 

1,5 ± 0,11 

2 ± 0,13 

2,5 ± 0,15 

3 ± 0,17 

4 ± 0,25 

5 ± 0,25 

6 ± 0,3 


