
Hoe wilt u in de 
 toekomst werken?



1 2 3

4 5 6

6

1

3 2

5

4

Vrijer.

Maak gebruik van de speelruimte die de halfautomatische, grafisch gestuurde 
Jorns buigmachine JB u biedt. Per slot van rekening wint u tijd, en die zorg 
voor meer projectvrijheid. Ideeën?

De vrije ruimte achter het klemge-
reedschap biedt bovengemiddeld veel 
ruimte: u kunt buigprofielen bijzonder 
efficiënt tot stand brengen. Dankzij  
de inzet van servotechnologie en de 
aanslagvingers die zijdelings ver-
schuifbaar zijn, verkrijgt u de hoogste 

precisie en flexibiliteit om profielen 
parallel, konisch of insteekbaar te 
buigen. 
De modernste stuurtechnologie en 
intuïtief grafische programmatie krijgt 
u er gratis bij.

Onlineconfigurator:
 www.jorns.ch/jb-en

 Met de Jorns buigmachine JB: 
grafisch gestuurd en inspirerend

Intuïtief grafisch besturings-
systeem voor een  

eenvoudige bediening.
Buiggereedschap met 

geometrie ‘G’ biedt extra 
speelruimte

Dynamisch bomberen voor  
de hoogste hoekprecisie

Precieze aanslagpunten 
voor parallelle en 

 konische profielen
Individuele sluitmaat  

per arm voor precieze 
open omslagen

Schaar  
Snijcapaciteit 
tot 3 mm staal

Configureer uw JB zelf:
Buiglengte: 3.2 tot 12.2 m
Buigvermogen: maximaal 3 mm plaats materiaal 
Opties: besturingssysteem, aanslagsysteem, scharen en veel meer 
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Sneller.

Met de volautomatische, grafisch gestuurde Jorns dubbel buigmachine JDB gaan uw 
projecten sneller, want er kunnen meerdere profielen tegelijk parallel, konisch of steek-
baar worden gebogen. U bent dan van begin af aan beter uitgerust en het biedt perspec-
tieven om het nog grootser aan te pakken. Gaat uw hart hier sneller van slaan?

Complexe profielen tegelijk buigen, dat doet 
de JDB probleemloos, want de ‘multitas-
king’-functie is hier voorgeprogrammeerd. 
De vrije ruimte achter het klemgereedschap 
biedt bovengemiddeld veel ruimte: u kunt 
buigprofielen zonder draaien en keren tot 
stand brengen. 

Het gebruik van servotechnologie, de 
automatische laad- en lostafel, met daarbij 
de apart aangedreven klemvingers zorgen 
voor de hoogste mate aan precisie en 
flexibiliteit. De modernste besturingstech-
nologie en intuïtief grafische programmatie 
krijgt u er gratis bij.

 Met de Jorns dubbel buigmachine JDB: grafisch  
gestuurd en gedreven door adrenaline

Buiggereedschap 
met geometrie 
‘G’ biedt extra 

speelruimte

Automatisch laad- 
en lossysteem  

voor een maximale 
efficiëntie

Schaar  
Knippen tot  
2000 mm / s

Automatische 
klemvingers voor 

een maximale 
productiviteit

Individuele sluit-maat  
per arm voor precieze  

open omslagen

Intuïtief grafisch bestu-
ringssysteem voor een 
eenvoudige bediening.

Onlineconfigurator:
 www.jorns.ch/jdb-en

Configureer uw JDB zelf:
Buiglengte: 3.2 tot 12.2 m
Buigvermogen: maximaal 3 mm plaats materiaal 
Opties: besturingssysteem, aanslagsysteem, scharen en veel meer



 Dankzij de unieke 
 Jorns-profieltoepassingen

Profileer uzelf.
Correct buigen en snijden, dat is een kunst. Maar 
zoveel speciale bewerkingen kunnen alleen onze 
vouwbanken aan. 

Wij testen graag voor u de maakbaarheid 
van uw profielen.
 Phone +41 62 919 80 50
 info@jorns.ch

Flexibeler.
 sterk gemotiveerd

 buitengewoon flexibel

 innovatievriendelijk
Zo werken wij: 

Wij zijn Jorns AG.
Onze specialiteit, dat zijn de vouw- en dubbel- 
vouwbanken en toebehoren voor de verwer-
king van dun plaats materiaal. 
Die ontwerpen en construeren wij sinds 1973 
volledig op Zwitserse bodem.

Power of Flexibility.
Wij brengen ons motto elke dag in de praktijk. 
Wij bewandelen elke keer weer nieuwe wegen, 
denken vooruit, ontwikkelen onszelf en onze 
producten voortdurend. Op oor- en ooghoogte 
met onze klanten en met de markt.

En het design? 
Kijk zelf maar:
 www.jorns.ch/en

Form follows Function.
Wij zijn flexibel, jazeker. Maar op één punt is er geen 
flexibiliteit mogelijk bij ons: de functionaliteit. De hoogste 
precisie en de hoogste efficiëntie, dat is voor ons het 
allerbelangrijkste. Dat heeft ervoor gezorgd dat onze 
machines sneller zijn geworden. 



Jorns AG  Kirchgasse 12, 4932 Lotzwil, Switzerland
Phone +41 62 919 80 50, Fax +41 62 919 80 69, info@jorns.ch

 Samen maken wij ze: de kamers 
en daken van de wereld

Uw visie ...
U bent een toekomstgerichte en 
gepassioneerde producent van dak- 
en wandprofielen? Wij willen u voor-
uithelpen met uw speciale eisen – en 
uw projecten in een stroomversnelling 
brengen. Daarvoor spannen wij als 
Zwitserse producent van plaatbewer-
kingsmachines ons in met al onze 
expertise, onze grote flexibiliteit en 
onze enorme passie.

... maken wij haalbaar:
Met de onlineconfigurator. Configureer 
zelf uw Jorns buigmachine JB of  
Jorns dubbel buigmachine JDB vol-
gens uw behoeften en voorstellingen. 

U vindt onze configurator op onze 
website. Of scan de QR-codes in deze 
brochures. 

Wij kijken uit naar uw mailtje  
of telefoontje.

 www.jorns.ch/en

De toekomst  
behoort aan de 

Voorlopers in  
techniek! 
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