Aanleverspecificaties Tosec BV
Om uw aanvragen en orders succesvol te kunnen verwerken, willen we u vragen de tekeningen
volgens onderstaande specificaties toe te leveren. Wanneer uw aanvraag of order niet aan deze
voorwaarden voldoet, kunnen wij deze niet altijd op korte termijn in behandeling nemen.
Het volgende wordt aangeleverd bij de aanvraag of order:
Per onderdeel of samenstelling een 3D STEP-file of 2D DXF/DWG-snijtekening
Per onderdeel een PDF/werktekening voorzien van maatvoering, toleranties, tapgaten etc.
Per order een bestellijst met de volgende gegevens: (voorkeur Excel/CSV)
o Tekeningnummer
o Aantal
o Materiaalsoort en dikte

Snijden / Zetten
(lasersnijden, autogeen snijden en plasmasnijden) / (kanten, zwenkbuigen, walsen)
Algemene voorwaarden:
Schaal 1:1 (millimeters)
Richtlijn voor minimale gatdiameter is 0,7x de plaatdikte
De bestandsnaam heeft maximaal 20 karakters en is zonder leestekens
Bij overstempelen expliciet vermelden
Bij EN1090 projecten duidelijk de uitvoeringsklasse aangeven
2D-bestanden (DXF-file)
3D-bestanden (STEP-file)
Per bestand voorzien van 1 plaatuitslag zonder
In samenstelling of als mono-deel toe te
maatvoering, tekst, overige aanzichten en
leveren
tekeningkader
Tapgaten, schuine kanten of verzonken
Snijlijnen WIT, graveringen in GEEL en overige
gaten worden niet herkend door de
informatie in ROOD
software. Deze graag duidelijk aangeven
Geen dubbele lijnen
op de meegestuurde PDF
Contouren dienen gesloten te zijn

Lassen
Algemene voorwaarden:
Lastekening voorzien van alle benodigde lasaanduidingen, uitvoeringsklasse, maatvoering, stuklijst en
toleranties. (DWG/PDF)
Bij voorkeur een STEP-file van de samenstelling
Van alle mono-delen die verwerkt zijn in de lassamenstelling een losse STEP/DXF en werktekening
zoals beschreven bij “Snijden en Zetten”

CNC Frezen
Benodigde bestanden voor 3-Assige freesbewerkingen (1-zijdig frezen/boren/tappen)
PDF met maatvoering en Toleranties
DXF of DWG of STEP-file

Benodigde bestanden voor 5-Assige frees-bewerking
(meerzijdig, 5-vlaks, simultaan)
PDF met maatvoering en Toleranties
STEP-file

** Bestekaanvragen: Als toeleverancier van (gelaste) stalen plaatwerk componenten, bieden wij alleen de
onderdelen aan uit een bestekaanvraag die passen binnen onze mogelijkheden. Helaas hebben wij niet de
capaciteit ons volledig in te lezen in complete bestekaanvragen . Wij willen u graag een offerte aanbieden als u
het volgende kunt toeleveren:
Uitgewerkte onderdeeltekening(en) met daarbij informatie over materiaal, aantallen etc.
- Of een beschrijving van het aan te bieden onderdeel (wanneer deze niet complex is)
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