
De bedieningsomgeving van de Xact Smart is nagenoeg gelijk aan die van de lasersnijmachine 
van Bystronic die al in de productiehal staat.

ling dat er een geschikt exemplaar 
vrij kwam uit de voorraad van Bystro-
nic in Meerkerk, werd de aandacht 
getrokken. Van Weesenbeek bekeek 
bij collega Forceertechniek Koolmees 
in Zwijndrecht een soortgelijke 
machine in werking, werd enthou-
siast en de aankoop was daarna snel 
beklonken. “Zeker omdat wij niet 
veel series produceren, maar veel en-
kelstuks machineonderdelen voor de 
machine- en food-industrie. Het wat 
kleinere rvs-werk”, legt Van Weesen-
beek uit. “We kunnen nu nog beter 
maatwerk leveren.” 

Bystronic, legt hij uit hoe het proces 
van oriëntatie, tot aan de aankoop en 
plaatsing van de machine is verlo-
pen. 

Snel beklonken
Voor de TechniShow zijn er oriën-
terende gesprekken gevoerd over 
de investering in een nieuwe kant-
bank.  Nadat het evenement vanwege 
corona begin dit jaar geen doorgang 
kon vinden, had Van Weesenbeek de 
aankoop van een nieuwe kantbank 
eigenlijk op een lager pitje gezet. 
Toen Meesters belde met de medede-

De aanschaf van een Xact Smart be-
gin deze maand kwam voor Kloos-
terman Metaalwerken onverwacht 
snel tot stand. “Bystronic belde 
dat er een kantbank vrij kwam die 
exact aan onze wensen zou vol-
doen. De juiste oplossing voor ons 
bedrijf”, verklaart directeur Robert 
van Weesenbeek. 

Kloosterman Metaalwerken uit Was-
pik is al meer dan 15 jaar klant van 
Bystronic. Het allround metaalbewer-
kingsbedrijf is sinds 1933 actief in de 
metaalbranche. Rond 2008 is Kloos-
terman zich wat meer gaan richten 
op de machine- en foodindustrie. 
Tot aan de overname door Robert 
van Weesenbeek in 2015 was het een 
familiebedrijf. De huidige directeur 
werkt al 25 jaar in het bedrijf, heeft 
vele functies bekleed en leerde 
daarmee alle facetten kennen. Sinds 
de overname heeft hij geïnvesteerd 
in vernieuwing en uitbreiding van 
het machinepark en de komst van de 
Xact Smart past daar precies in. 
Het bedrijf beschikt sinds drie jaar 
over een ByStar Fiber 3015 6kW laser 
van Bystronic om metaal te snijden. 
Door uitbreiding van werkzaamhe-
den en om vernieuwend te blijven 
was Van Weesenbeek op zoek naar 
een nieuwe innovatieve kantbank. 
“Drie van onze kantbanken zijn wat 
op leeftijd en de vierde is nu dus 
de Xact Smart geworden”, zegt Van 
Weesenbeek in zijn kantoor van het 
bedrijf aan de Blokenweg in Was-
pik. “Een mooie uitbreiding op ons 
huidige machinepark.” Samen met 
Joris Meesters, area sales manager bij 

Smart kantbank uitkomst 
voor Kloosterman
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Trainingsdagen
De bedieningsomgeving van de 
Xact Smart, is nagenoeg gelijk aan 
die van de lasersnijmachine van 
Bystronic die al in de productiehal 
staat. “Dat is wel een voordeel voor 
ons personeel dat een uitgebreide 
training heeft gehad om er goed 
mee te kunnen werken”, vertelt Van 
Weesenbeek. De gloednieuwe ma-
chine blinkt wat betreft de directeur 
uit in bedieningsgemak en specifieke 
eigenschappen. “De hydraulische 
gereedschapsklemming zorgt voor 
sneller wisselen van de gereedschap-

gegroeid. De lijnen met de medewer-
kers zijn kort. Wanneer we bij het 
lasersnijden onverhoopt te kampen 
hebben met een storing, wordt dat 
snel opgelost. leert de praktijk. De 
machines behoren tot de A-klasse. 
We profiteren van de langdurige er-
varing van Bystronic met toptechno-
logie op het gebied van de plaatver-
werking.’’ Vandaar nu ook de keuze 
voor een kantbank van Bystronic.

Xact Smart
De kantbank van Kloosterman kent 
een drukkracht van 160 ton en  een 
buiglengte van 3100 mm. De Xact 
Smart, die nu 2,5 jaar in de markt 
is, wordt veel verkocht, meldt Joris 
Meesters. Deze machine is verkrijg-
baar vanaf een drukkracht van 100 
ton en varieert tot 300 ton. Voor de 
buiglengte is er een keuze van 3100 
of 4100 mm. “Naast de technische 
eigenschappen van de kantbank 
profiteren klanten ook van onze soft-
wareoplossingen”, vertelt Meesters. 
“Zo is het ook mogelijk om met onze 
BySoft 7 Bending software de kant-
bank offline te programmeren.”.
Dit artikel is tot stand gekomen in samen-
werking met Bystronic.

Van links naar rechts: Joris Meesters (Bystronic), medewerker Pascal Wagemaker en Robert van 
Weesenbeek (beiden van Kloosterman Metaalwerken).

De kantbank die bij Kloosterman in gebruik is, kent een drukkracht van 160 ton en een 
buiglengte van 3100 mm.
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Bystronic
Bystronic is een wereldwijd 
toonaangevende aanbieder 
van hoogwaardige oplossingen 
voor de metaalbewerking. De 
nadruk ligt op de automatise-
ring van de gehele materiaal- en 
gegevensstroom van de proces-
keten snijden en buigen. Tot 
het portfolio behoren (buis)
lasersnijsystemen, kantpersen 
en passende automatiserings- en 
software oplossingen. Het aanbod 
wordt afgerond met uitgebreide 
(onderhouds)diensten. Het hoofd-
kantoor van de onderneming 
bevindt zich in het Zwitserse Nie-
derönz. In de Benelux-vestiging 
in Meerkerk is een Experience 
Center gebouwd dat tijdens een 
open dag in november wordt 
geopend.

Plaatbewerking

pen. Een groot voordeel”, vindt Van 
Weesenbeek die ook te spreken is 
over de intuïtieve bedieningsin-
terface, de LED-verlichting van de 
werkruimte, de achteraanslag met 
5 assen, hydraulische bombering en 
het Fastbend S veiligheidssysteem. 
“Door de gemakkelijke bediening is 
deze machine een makkelijke instap 
in de buigtechnologie. En het hoge-
snelheidspakket dat er in verwerkt 
is, zorgt voor een flinke processnel-
heid. Verder is er veel vertrouwen in 
Bystronic waar al jaren mee wordt 
samengewerkt en het bedrijf is hard 
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