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SCHRAPEN

Schrapen. De afgelopen weken heb ik dat woord haast ontelbare 
keren gehoord. Bij Mikromat, Dixi, Fritz Studer AG en onlangs nog 
uit de mond van een verspaningsexpert van Rolls-Royce, de fabri-
kant van vliegtuigmotoren. Allemaal verwijzen ze naar het schrapen 
van kruissledes en geleidingen als je de laatste µm nauwkeurigheid 
wilt bereiken. “Helaas een vak dat in de vergetelheid is geraakt en 
niet meer zoveel mensen beheersen”, zei Gregor Kappmeyer van 
Rolls-Royce hierover op het ICTM congres in Aken. En waarom 
doen al deze fabrikanten schrapen? Omdat ze ontdekken dat we in 
Europa de globale concurrentieslag alleen kunnen winnen als we 
super nauwkeurig werken én zeer efficiënt. In dit digimagazine ge-
ven we daar verschillende voorbeelden van, variërend van een ver-
spaner die in één keer de stap maakt van conventioneel naar onbe-
mand en daarmee werk kan terughalen; van verspaners die de voor-
delen van CAM-programmeren ontdekken tot en met machinebou-
wers die beseffen dat je ook in de groot verspaning moet proberen 
de laatste µm nauwkeurigheid te bereiken. Maar tegenover dit ou-
derwetse handwerk staan de nieuwe technieken: robotisering, laser-
bewerken, 3D printen etc. Winst maken met kleine series, het thema 
van het Nationaal Metaal Congres (5-7 maart) en additive & new ma-
nufacturing technologies, een speciale zone op MTMS (20-22 
maart) slaan de spijker op de kop. Bezoek ze en steek er je licht op 
hoe je concurrerend kunt blijven in Europa. 

Veel leesplezier

Franc Coenen 
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Schrapen: dat doen machinebouwers 
zoals Mikromat om de laatste µm 
nauwkeurigheid te behalen. Ook als 
het om grote werkstukken gaat. In dit 
digimagazine twee voorbeelden, 
naast Mikromat Dixi. 
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WINST MAKEN: 
ORGANISEREN

OP HET NATIONAAL METAAL CONGRES 
DRAAIT VEEL OM TECHNOLOGIE. MAAR WAT 
IEDEREEN KAN DOEN, VAAK ZONDER HOGE 
INVESTERINGEN, IS ZIJN WERK ANDERS OR-
GANISEREN. LANDES FIJNMECHANISCHE IN-
DUSTRIE EN BRANDT FIJNMECHANISCHE IN-
DUSTRIE HEBBEN DAT GEDAAN.

Een van de sprekers op het Nationaal Metaal 
Congres is Bert Tuinzaad, senior consultant ma-
nufacturing innovation bij TNO. Hij houdt zich al 
jaren bezig met het optimaliseren van processen 
bij bedrijven uit de maakindustrie. Door alleen al 
goed je werkwijze te observeren zie je waar ver-
spilling zit en waar kansen liggen om doorlooptij-
den te verkorten. En kortere doorlooptijd bete-
kent minder werkvoorraad en dus je factuur snel-
ler de deur uit. Een van de actiepunten bij Lan-
des was bijvoorbeeld het beter voorbereiden en 
organiseren van de beschikbaarheid van gereed-
schappen. Ook zijn meetgereedschappen op de 
productielocatie beschikbaar gesteld. Bij Brandt 
speelde eveneens de onvoldoende voorberei-
ding van spanmiddelen, materiaalhandling en ge-
reedschappen. Beide bedrijven hebben meege-
daan aan een van de clusterprojecten die TNO 
aanbiedt om maakbedrijven sneller en wendbaar-
der te maken door het hele traject van order tot 
en met productie beter te organiseren. 

Nationaal Metaal Congres

5, 6 en 7 maart Brabanthallen Den Bosch
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TRANSITIE MAAKINDUSTRIE

De maakindustrie zit in een transitie: dat is het thema 
dat de nieuwe beurs MTMS in Brussel oppakt van 20 - 
22 maart.

Het zijn niet alleen de korte doorlooptijden en kleine se-
ries waarop de maakindustrie een antwoord moet formu-
leren. OEM’ers gaan nieuwe materialen toepassen, 
denk aan composieten. Of metaallegeringen die tegen 
veel hogere temperaturen bestand zijn. Of hogere rek-
grenzen hebben. Ga die maar verspanen. Dat betekent 
dat er nieuwe bewerkingsstrategieën nodig zijn maar 
ook nieuwe technieken. Laserbewerken in plaats van 
frezen, additive manufacturing in plaats van uit vol mate-
riaal frezen. Al die zaken krijgen op MTMS aandacht in 
de Additive & New Manufacturing Technologies zone. 
Volg de komende weken de website voor meer berich-
ten hierover.

MTMS

20-22 maart in Brussel Expo

Bedrijven zoeken de balans tussen flexibiliteit 
die de markt vraagt en flexibiliteit van hun 
productieproces (illustratie TNO)

http://www.nationaalmetaalcongres.nl/nl-NL/Bezoeker/Activiteiten/woensdag.aspx
http://www.nationaalmetaalcongres.nl/nl-NL/Bezoeker/Activiteiten/woensdag.aspx
http://www.nationaalmetaalcongres.nl/nl-NL/Bezoeker/Beursinformatie.aspx
http://www.nationaalmetaalcongres.nl/nl-NL/Bezoeker/Beursinformatie.aspx
http://www.mtms.eu/nl/home
http://www.mtms.eu/nl/home


WIE EIND JAREN NEGENTIG AL ACTIEF WAS IN 
DE VERSPANING, KON TOEN VOOR DOOR-
SNEE CNC-WERK 60 EURO PER UUR IN REKE-
NING BRENGEN. VANDAAG DE DAG IS DAT 
NOG ALTIJD EEN NORMAAL UURTARIEF, ON-
DANKS DAT DE LOONKOSTEN PRAKTISCH VER-
DUBBELD ZIJN. HOE JE DAN TOCH GELD KUNT 
VERDIENEN? DE MACHINE HET WERK LATEN 
DOEN.

Helmut De Roovere, ceo van RoboJob maar ook 
van zusterbedrijf Aluro CNC, heeft de daling van 
de bruto marge in de metaalindustrie van nabij 
meegemaakt. Eind jaren negentig hield je van het 
uurtarief van 60 euro bruto zo’n 21 euro over. De 
rest ging onder andere naar de man aan de machi-

BRUTO MARGE:  
3 EURO PER UUR 
BEMAND          
OF 
24 EURO PER UUR 
ONBEMAND
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FOTO: Helmut De Roovere (RoboJob): robotisering maakt 
je bedrijf crisisonafhankelijk



ne (22 euro per uur), de afschrijving (12 euro), 
gereedschapskosten (5 euro) en andere zaken. 
Anno 2013 mag je blij zijn als je van de 60 euro 
bruto 3 euro overhoudt, want alleen al loonkosten 
bedragen rond de 40 euro per uur. Laat staan 
dat je zwaar gefinancierd bent en maandelijks 
rente aan de bank kwijt bent. “Er wordt te weinig 
winst gegenereerd omdat de bruto marge zo fors 
is gedaald”, zegt De Roovere. Natuurlijk: ook 
hem frustreert het dat de machinebediener hem 
al gauw 40 euro per uur kost, terwijl de man (of 
vrouw) zelf amper 11 euro netto overhoudt. “Dat 
kunnen wij echter niet oplossen.” Net zo min als 
je als doorsnee verspaner in de Benelux hogere 
prijzen kunt afdwingen. “Het markttarief wordt 
niet meer in de Benelux bepaald, maar elders.” 
Er is nog een tweede reden waarom automatise-
ring noodzakelijk is. In Nederland speelt deze 
wellicht nu al meer dan in België: een geringere 
instroom van jongeren in de technische beroe-
pen. Komende jaren zal in de hele Benelux de 

uitstroom van ervaren CNC-verspaners en -draai-
ers op gang komen. 

Efficiënte keten

De industrie zit bovendien in een transformatiefa-
se, is de overtuiging van Helmut De Roovere. Me-
taalondernemers klagen dat ze enkel kortlopen-
de orders krijgen. De zekerheid van langlopende 
opdrachten, nu al weten dat je over zes maan-
den bepaalde stukken kunt frezen of draaien 
voor een klant, dat is er niet meer bij. Dit heeft 
niks met de crisis te maken, als je het De Roove-
re vraagt. “De supply chain is veranderd. Vroe-
ger lagen overal buffervoorraden. Die zijn in de 
crisis van 2008 en 2009 afgebouwd, want voorra-
den zijn dood kapitaal. Nu zullen we moeten le-
ren leven met de efficiency van de supply 
chain.” Want er is capaciteit genoeg. Behalve 
misschien als klanten opeens weer allemaal tege-
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lijk gaan bestellen. En ERP-systemen kunnen de 
voorraden door de hele keten nauwkeurig be-
heersen. Deze drie trends - zeer kleine marges, 
toenemend gebrek aan vakmensen en een sup-
ply chain die zeer lean is - dwingen verspanen-
de bedrijven te investeren in robotisering. Helmut 
De Roovere weet uit ervaring dat voor de produc-
tie van kleine en middelgrote series een CNC-
operator slechts eenderde van zijn tijd bezig is 
met creatieve taken. Werkzaamheden waarbij 
aanspraak wordt gemaakt op zijn vakkennis: in-
stellen, programmeren, juiste opspanningen, ma-
ken van het eerste werkstuk. “Daarom moet je de 
andere 70 procent van het werk automatiseren.” 
Robotlaadsystemen, zoals die door RoboJob wor-
den gebouwd, zijn hiervoor de oplossing omdat 

ze slechts enkele minuten bijkomend instelwerk 
vragen voor een willekeurig onderdeel. Helmut 
De Roovere pakt opnieuw de zakrekenmachine 
erbij. De afschrijving van een robotbelaadsys-
teem schommelt tussen de 4 en 8 euro per uur. 
Als je tweederde van de totale jobtijd kunt auto-
matiseren, schiet je bruto marge omhoog van 3 
euro per uur (bij manbediende verspaning) naar 
24 euro per uur (bij manarme verspaning). Dit re-
aliseer je dadelijk bij kleinere en middelgrote 
reeksen tijdens de dagdienst. Helmut De Roove-
re: “Dan ben je back in business. Laat je de ro-
bot ook nog ’s nachts en in het weekend werken, 
dan kun je tot wel 120.000 euro extra marge ko-
men per machine.” 

Crisisongevoelig

Daarmee vergroot en flexibiliseer je je machine-
capaciteit. Immers: bij piekbelastingen heb je ex-
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ROBOJOB M BASIC: 
ROBOTLAADSYSTEEM VOOR DE 
FREESMACHINE

RoboJob heeft eind 2012 bij Mazak het robotlaadsys-
teem voor freesmachines voorgesteld. Deze nieuwe 
Vlaamse innovatie komt in de loop van 2013 op de 
markt. RoboJob test het nieuwe laadsysteem eerst bij 
zusterbedrijf Aluro CNC in Heist-op-den-Berg. 

Het systeem is gebaseerd op het RoboJobsysteem 
voor draaibanken: een 6-assige robot die onder een 
hoek staat; een tafel die zelf configureerbaar is en 
waarbij je geen specifieke rasterplaten nodig hebt en 
de Cube, het door RoboJob ontworpen configureerba-
re grijperconcept dat aan de robotarm wordt gemon-

teerd. Hierop kunnen vier verschillende grijpers wor-
den geplaatst, die dankzij een snelwisselsysteem een-
voudig kunnen worden verwisseld. Een van de grij-
pers is een instelbare vacüumgrijper. RoboJob heeft 
deze ontwikkeld om ook grillig gevormde freesdelen 
makkelijk te kunnen grijpen. Bijzonder aan het Robo-
Job M Basic systeem is dat je het eenvoudig kunt ver-
plaatsen van de freesmachine naar de draaibank. De 
besturing herkent automatisch of de robot aan een 
frees- of draaibank is gekoppeld en aan welk type en 
past daar de software op aan. 

Lees hier een eerder artikel over RoboJob M Basic.

Meer informatie

RoboJob
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Met robotisering flexibiliseer 
je je machinecapaciteit

http://www.made-in-europe.nu/2012/12/robojob-een-oplossing-voor-frees-en-draaimachine/
http://www.made-in-europe.nu/2012/12/robojob-een-oplossing-voor-frees-en-draaimachine/
http://www.robojob.eu/nl/
http://www.robojob.eu/nl/


tra machineuren tot je beschikking zonder dat je 
in de minder drukke tijden personeel hebt dat 
niks te doen heeft of dat je dan onbenutte machi-
nes in je werkplaats hebt staan. “Door automati-
satie leunt je maximaal bereikbare machinecapa-
citeit veel dichter aan tegen je maximale machi-
necapaciteit nodig in piekperiodes, terwijl de be-
nodigde personeelscapaciteit kan worden afge-
stemd op de dalperiodes. Hiermee maak je je be-
drijf crisisongevoelig. Dat is de essentiële reden 
om te automatiseren. Robotisering maakt je be-
drijf crisisongevoeliger”, vat Helmut De Roovere 
zijn boodschap samen. Bovendien geef je nieuw 
perspectief aan de vakmensen en zul je jonge-

ren eerder kunnen interesseren voor de verspa-
ning. “Robotsystemen zorgen ervoor dat de men-
sen terug de tijd krijgen meer bezig te zijn met 
de essentie en het aantrekkelijke deel van onze 
stiel namelijk werkvoorbereiding, het maken van 
het eerste werkstuk en het aanleren van nieuwe 
technologie. Hierdoor wordt onze industrietak 
aantrekkelijker voor jongeren. Zoals we nu wer-
ken, dat zet ouders niet aan hun kinderen naar 
een technische school te sturen.” 
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AUTOMATISERING IN EUROPA BESTAAT MEESTAL UIT EEN 
ROBOT DIE HET WERKSTUK IN DE MACHINE LAADT EN ER-
UIT NEEMT. HET AMERIKAANSE MODERN INDUSTRIES PAKT 
HET ANDERS AAN. MET DE TWEE-ARMIGE YASKAWA MOTO-
MAN SDA100 ROBOT KUN JE MANLOOS SPANTORENS OP-
BOUWEN EN DE WERKSTUKKEN OPSPANNEN. 

MPower is onderdeel van Modern Industries in Pennsylvania. 
Een van de productlijnen is het gepatenteerde ModLoc opspan-
systeem. Het modulaire systeem bestaat uit een aantal compo-
nenten waarmee je zelf kolommen kunt opbouwen, waarop de 
werkstukken gespannen worden met speciale bouten die voor 
een exacte verankering zorgen. Je kunt de opspankolommen in 
meerdere uitvoeringen krijgen. Het monteren ervan en opspan-
nen van de werkstukken is een kunstje dat je zelfs een robot kunt 
leren, mits die twee handen heeft. En dat heeft deze specifieke 
versie van de Yaskawa robot. Bekijk de video om te zien hoe de 
robot de kolom opbouwt. 

ROBOT SPANT OP
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Video

http://www.modernind.com/MODLOC-SITE/MII-015-FOR_CLIENT/index.htm
http://www.modernind.com/MODLOC-SITE/MII-015-FOR_CLIENT/index.htm
http://youtu.be/_EG924X5DyM
http://youtu.be/_EG924X5DyM


DRIE KEER BENELUX 
AUTOMATISERING

TIJDENS DE PRIVATE SHOW BIJ MA-
ZAK LIETEN ZOWEL CELLRO, RFA 
AUTOMATION ALS ROBOJOB HUN 
VISIE ZIEN OP AUTOMATISERING. 

Ze kiezen alledrie voor een andere in-
steek als het om het automatiseren van 
compacte draai- en freescentra gaat. 
Het eindresultaat is natuurlijk gelijk: manloos je 
machine nog een aantal uurtjes laten doordraai-
en om aan het eind van de rit meer spindeluren 
uit een dag te halen. Mazak zelf toonde nog een 
vierde oplossing: de robotarm integreren in de 

machine. De video toont de drie systemen uit de 
Benelux. Oordeel zelf.
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Franc Coenen
video

http://youtube.googleapis.com/v/QwoI_F4Xed0&hl
http://www.dormatec.eu


IHC SEALING SOLUTIONS HEEFT ENKELE JAREN GELEDEN 
BESLOTEN IN NEDERLAND TE BLIJVEN PRODUCEREN, ON-
DANKS DAT DE PRODUCTIEKOSTEN IN HET VERRE OOS-
TEN TOEN VEEL LAGER WAREN DAN HIER. “DOOR IN NE-
DERLAND TE PRODUCEREN, ZIJN WE FLEXIBELER”, ZEGT 
MARTIN DE GROOT. DOOR TE INVESTEREN IN DRIE GEAU-
TOMATISEERDE PRODUCTIECELLEN WEET HET BEDRIJF 
UIT ALBLASSERDAM DE PRODUCTIEKOSTEN CONCURRE-
REND TE HOUDEN. 

Het vroegere IHC Lagersmit in Alblasserdam opereert sinds de 
zomer van 2012 onder de naam IHC Sealing Solutions. Hier wor-
den afdichtingen voor roterende assen gemaakt. Denk hierbij 

VAN 
CONVENTIONEEL 
NAAR ROBOTCEL: 
WAT ZIJN DE 
VALKUILEN?
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aan bijvoorbeeld schroefassen van schepen of 
aandrijfassen van pompen. 

Jarenlang werd een groot deel van de onderdeel-
behoefte ingekocht. De resterende delen werden 
in eigen fabriek gemaakt, waarvoor een aantal 
conventionele draaibanken, 1 kotterbank en 1 
CNC-machine ter beschikking stonden. Kijkend 
naar de toekomst zal daar nu verandering in ko-
men, aldus Martin de Groot. Hij is bij het bedrijf 
verantwoordelijk voor de productietechnische 
ontwikkeling. 

Drie automatische cellen

Op dit moment draaien in Alblasserdam drie pro-
ductiecellen, die onbemand kunnen opereren. 
Cel 1 bestaat uit een CTX 510 met Siemens 840 
D besturing, met 10 pallets voor de eerste op-
spanning en 10 voor de tweede. Hier worden 
RVS-bussen bewerkt met de kleinere diameters. 
Cel 2 is voor de productie van de grotere RVS-
bussen en bronzen ringen. Hierin staat een DMG 
CTX Gamma 1250 TC machine met een Y- en B-
as (Siemensbesturing 840 D), 20 pallets zijn voor-
zien, waarvan er nu 6 worden gebruikt. De machi-
ne wordt beladen met een Fanuc robot. De der-
de cel bestaat uit een DMC 80 FD freesdraai-
bank met 2 pallets en een palletwisselaar. Op de-
ze pallets zijn instelbare spanmallen (Staalmach) 
geplaatst die speciaal voor dit doel zijn ontwik-
keld. Hierop worden complexe ringen bewerkt. 
Een flinke stap voor een bedrijf dat tot dan toe 
vooral conventioneel heeft gedraaid. Martin de 
Groot geeft bedrijven die manarm gaan werken 
als eerste tip mee: “Heb aandacht voor scholing 
van je medewerkers. De operator van zo’n cel 
wordt veel meer een organisator. Druk maken 
over de aanzet, de voeding en de snijsnelheid is 

voorbij.” Belangrijk is je medewerkers vanaf het 
begin te betrekken bij het traject. Dat motiveert. 

Multitasking: simulatie nodig

De CTX Gamma 1250 draaibank heeft zowel een 
Y- als een B-as. Dat schept mogelijkheden, maar 
maakt het draaien wel complexer. Martin de 
Groot: “Je moet bij het programmeren continu je 
gereedschappositie in de gaten houden, want 
de B-as kan bij het bewerken van de binnenzijde 
van de bussen vaak grote problemen veroorza-
ken.” Simulatie is daarom noodzakelijk als je een 
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Martin de Groot: simulatie noodzakelijk bij 
multitasking machines. 
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multitasking machine in huis haalt. IHC gebruikt 
hiervoor de simulatie uit de Siemens programma-
tuur. “ShopTurn, dat op de CTX Gamma draait, 
heeft een geweldige simulatie.” Hij merkt op dat 
het roteren en transleren van het assenstelsel 
voor veel mensen erg lastig is. Niet iedereen kan 
daar even gemakkelijk mee uit de voeten, op-
nieuw een argument dus om te investeren in 
scholing. 

Programma’s bewaken

Een ander aandachtspunt is de organisatie rond-
om de NC-programma’s. “Je moet de versiebe-
waking goed organiseren”, aldus De Groot. IHC 
Sealing Solutions heeft de programma’s gekop-
peld aan het tekeningpakket en programmeert 
aan de machine. Dat lijkt misschien geen logi-
sche keus als je manarm gaat verspanen, maar 
met een eigen product kan dit wel. “We hebben 
een beperkt aantal producten. We hebben de rin-
gen één keer parametrisch ge-
programmeerd. We hebben te 
weinig verschillende producten 
om met een CAM-pakket te wer-
ken. Daar moet je mee bezig 
blijven.” Hij merkt wel dat er, 
mede door de investering in de 
productiecellen, een behoefte 
ontstaat aan meer klantspecifie-
ke producten. “Dus misschien 
moeten we het programmeren 
aan de machine nog eens her-
overwegen.”

Gereedschapkeuze

Ook in je gereedschapkeuze 

verandert er veel als je multitasking machines in-
zet. De IHC dochter heeft gekozen om met voor-
instelapparatuur te gaan werken. Daarnaast kiest 
men als het even kan voor gereedschappen met 
wisselplaatjes. Anders verandert na het slijpen 
van het gereedschap de lengte ervan en moet 
je, om zeker te zijn als je onbemand werkt, eerst 
weer een simulatie doen. Martin de Groot heeft 
in de voorbereidingen van het project veel aan-
dacht besteed aan dit soort details. “Denk na 
over wat er fout kan gaan en hoe je dat voor-
komt”, adviseert hij. Waar je verder in het investe-
ringstraject goed op moet letten, is waterdichte 
afspraken te maken met je leveranciers. Simpele 
zaken, zoals wanneer gaat de garantietijd in, als 
de machine afgenomen is, als deze geleverd is 
of als deze helemaal goed draait? Hoe lang is de 
reactietijd van de leverancier als er een storing 
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Cel 2 die gebruikt wordt voor het onbemand 
draaien van onder andere bronzen bussen en 
ringen. 
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is? “En maak heldere afspraken over de eindafna-
me. Laat dan alles controleren en overtuig je dat 
alles werkt zoals je hebt afgesproken.” 
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DE VALKUILEN VAN 
ONBEMAND MULTITASKING  
VERSPANEN:

personeel: zorg voor de juiste man op de juiste 
plaats

het is complexer dan je denkt, je kunt niet ieder-
een dit laten programmeren

zorg voor breukdetectie als je materialen als rvs 
draait. Let erop dat dit in de machine die je 
koopt geïnstalleerd kan worden

manarm verspanen heeft effect op je totale or-
ganisatie, ook de verkooporganisatie, de teken-
kamer, programmeur. Als je dat niet doorziet, 
gaat het een keer fout

je moet er voldoende werk voor hebben, de ma-
chines zijn te duur als je er slechts af en toe 
een product voor hebt

HOGER SPILRENDEMENT

IHC Sealing Solutions combineert in de cellen 
manarm en multitasking bewerken. Dat zorgt 
in de praktijk voor kortere doorlooptijden, 
merkt Martin de Groot. “We hebben minder 
processtappen; minder opspanningen dus 
minder foutkansen en dus een hoger spilren-
dement.” Het schept ook kansen voor je mede-
werkers, omdat niet iedereen een goede pro-
grammeur hoeft te zijn. Tegelijk ziet De Groot 
dit voor kleinere bedrijven als een nadeel. 
Daar zijn namelijk niet zoveel plekken waar ze 
terecht kunnen voor eventueel ander werk. 
“Wij hebben bijvoorbeeld maar één program-
meur. Grote bedrijven kunnen gemakkelijker 
wisselen.” 

IHC Sealing Solutions
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OOK IN DE ECHTE SERIEPRODUCTIE ZOEKEN 
FABRIKANTEN NAAR MEER FLEXIBILITEIT. HET 
OOSTENRIJKSE ANGER MACHINING HEEFT 
EEN COMBINATIE GEMAAKT VAN EEN FLEXI-
BEL BEWERKINGSCENTRUM EN EEN TRANS-
FERMACHINE. DE TC1 MOET EEN NIEUWE 
KLASSE OP ZICHZELF WORDEN. 

De Oostenrijkse machinebouwer Anger Machining 
(bijna de buurman van WFL) bouwt traditioneel 
transfermachines voor onder andere de automoti-

FLEXIBILITEIT 
IN SERIE-
PRODUCTIE
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ve industrie. Machines die bijvoorbeeld jaarlijks honderdduizenden mo-
torblokken bewerken. Echter ook deze markt verandert. Dietmar Bahn, 
ceo van Anger, ziet bij deze klanten eveneens de vraag naar flexibelere 
machines toenemen. Ze willen de machine kunnen omstellen op een 
ander product, want series worden ook hier kleiner. En tegelijkertijd wil 
men een alternatief bieden voor de kleinere en middelgrote verspanen-
de toeleveranciers. De TC1 brengt een aantal specifieke aspecten van 
het transferconcept naar dit type bedrijven. 

Sneller omstellen

Het machineconcept, dat vorig jaar op de IMTS in Chicago werd ge-
toond, is een combinatie van de voordelen van een transfermachine 
met een bewerkingscentrum. Kenmerken: een veel compactere machi-
ne met een verwisselbare revolverkop met zes of acht gereedschap-
pen en een snelwisselsysteem dat in het midden van de machine is ge-
plaatst. Ook hier zitten nog gereedschappen op. Dit snelwisselsysteem 
is op een nulpuntspansysteem gebaseerd. “Je hoef na het wisselen 
van de unit niet alles opnieuw uit te richten. Je kunt de machine snel 
omstellen op een ander product.” Zelfs wekelijkse productwisselingen 
zijn rendabel, meent Bahn. Ook kunnen voor bepaalde boorbewerkin-
gen nog vaste spindels worden geplaatst. Wat van het transferconcept 
is gebleven, is het feit dat de gereedschappen een vaste positie heb-
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Zo ziet de nieuwe machine 
van Anger TC 1 eruit: 
compact en flexibel. 
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ben en het werkstuk wordt verplaatst. 
Daarmee voorkom je onnodig meerdere malen 
opspannen. De flexibiliteit wordt extra vergroot 
doordat aan de zijkant van de machine de werk-
stukken worden opgespannen terwijl de machine 
een werkstuk verspaant. Anger Machining pre-
senteert het nieuwe concept als een machine die 
twee machines vervangt en voor een hogere pro-
ductiviteit zorgt. Het voordeel ten opzichte van 
een bewerkingscentrum is namelijk, aldus Diet-
mar Bahn, dat in de TC1 bijna altijd een spindel 
bezig is met een bewerking. Ook als een ander 
gereedschap wordt gewisseld. Anger verwacht 
in de loop van 2013 de eerste machines uit te le-
veren. 

Meer informatie

Anger Machining

TMMT High Tech (Benelux)
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De werkstukwisselaar aan de zijkant 
van de machine. 
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Een van de wisselkoppen met meerdere 
bewerkingsspindels.
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AUTOMATISERING VERANDERT DE TOTALE BEDRIJFSVOE-
RING. HET RAAKT ALLE PROCESSEN IN JE ONDERNEMING, 
VAN ORDERINTAKE TOT EN MET DE PRODUCTIE. DAT MOET 
JE JE GOED REALISEREN, ZEGT FRANK SCHAEFER, DIREC-
TEUR VAN DE DUITSE TOELEVERANCIER LIDU IN DÜLMEN. 
“JE ZULT JE TOTALE BEDRIJF BETER MOETEN ORGANISE-
REN.” DAAROM IS COMMITMENT VAN HET MANAGEMENT 
EEN EERSTE VEREISTE. 
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FRANK SCHAEFER:
AUTOMATISERING 
RAAKT DE TOTALE 
BEDRIJFSVOERING
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In het najaar van 2012 heeft Lidu een deel van 
het draaiwerk geautomatiseerd met de robotcel 
van Auto-Cell. De oplossing van Auto-Cell reikt 
verder dan een robot voor het be- en ontladen 
van de machine en het wisselen van de bekken 
van de klauwplaten, wat op zich overigens een 
wereldprimeur is. Het Nederlandse bedrijf 
creëert een omgeving waarin het volledige pro-
ces van orderintake tot het uitleveren van de pro-
ducten is gedigitaliseerd (traceability). Frank 
Schaefer: “Bij de orderintake kijken we al of alle 
materialen en gereedschappen aanwezig zijn. 
De programmeur wordt vanuit het ERP-systeem 
ingepland. We plannen meteen de productieda-
tum omdat we onze machinebezetting exact kun-
nen voorspellen. Dan sturen we automatisch op 
tijd de order naar de zagerij. Die moet nu met 
aandacht de pallets beladen. Zo moet je alles be-
ter organiseren.” Je moet echter ook anders le-
ren plannen. Een korte doorlooptijd is het uit-
gangspunt, niet zo min mogelijk de machine om-
stellen, want door het automatisch ombouwen is 
‘One Piece Flow’ rendabel. Een doel van automa-
tisering is namelijk mede zorgen dat je geen tus-
senvoorraden meer hebt. De installatie bij Lidu 
stelt zichzelf om binnen de maten die op deze 
machine bewerkt kunnen worden, namelijk op 

producten variërend van 45 rond tot 200 rond 
met een maximale lengte van 600 mm.  

Verspilling tegengaan

Lidu heeft al lange tijd ervaring met de digitalise-
ring van de productieomgeving. Tien jaar gele-
den heeft het bedrijf zelf MDE ontwikkeld (Ma-
schinen Data Erfassung), software die op machi-
neniveau alle productiegegevens verzamelt en 
verwerkt in managementrapportages. Niet om de 
CNC-operators te controleren, zegt Schaefer. 
Wel om inzicht te krijgen in het spindelrende-
ment. “In de verspaning verdien je alleen geld 
als de spindel draait. Dat moet je dan wel we-
ten.” Nog maar weinig bedrijven doen dit. Frank 
Schaefer zegt het niet meer weg te kunnen den-
ken. Het helpt verspillingen tegen te gaan, om-
dat bijvoorbeeld inzichtelijk wordt waar je tijd ver-
liest met instellen. “Je ziet dan waar het pro-
bleem ligt en kunt dat oppakken.” Het helpt ook 
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Lezing op Nationaal Metaal Congres

Frank Schaefer is een van de sprekers op het Nationaal Metaal Con-
gres in Den Bosch, dat samen met Metaalexpo plaatsvindt. Hij spreekt 
op woensdag 6 maart.
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beter calculeren, iets dat nogal 
eens onderschat wordt. “Tien jaar 
geleden hadden wij het gevoel dat 
we meer uit onze machines moes-
ten kunnen halen en dat is gelukt.” 
Alle verspanende machines bij     
Lidu, ook die buiten de robotcel, 
zijn voorzien van een MDE-bedie-
ningspaneel.

Rol van het management

Juist omdat automatisering op de-
ze manier alle facetten van de be-
drijfsvoering raakt, noemt Frank 
Schaefer het essentieel dat, als eer-
ste stap in een automatiseringstraject, het ma-
nagement dit tot hoofddoel stelt. “Automatise-
ring moet prioriteit hebben bij het management. 
Het is niet iets dat je er bij doet. Het is iets an-
ders dan een machine kopen.” Daarnaast moet 
je vanaf het prille begin je medewerkers bij het 
traject betrekken. Alleen op die manier kun je 
hen motiveren mee te doen. Want ook voor hen 
verandert er veel. De CNC-operator wordt ei-
genlijk een manager van een klein fabriekje, 
waar hij verantwoordelijk voor is. 

Flexibiliteit gewonnen

Door te automatiseren, verlaag je de kostprijs 
per product. Toch vindt Frank Schaefer dat niet 
de belangrijkste drijfveer. Als hij wil concurreren 
met China, heeft hij vooral flexibiliteit nodig. Kor-
te doorlooptijden zodat hij snel kan reageren 
op de vraag van de klant, die daardoor kleinere 
voorraden hoeft aan te houden. “Doordat we 

met deze cel meer uren kunnen maken, zijn we 
flexibeler. Ons doel is draaiwerk binnen twee 
weken na bestelling uit te leveren.” Daar zit 
voor Lidu winst in. Want daar kan geen enkele 
Chinese concurrent tegenop. Door te automati-
seren, maak je je organisatie lean. Op termijn 
kun je tussenlagen in je organisatie weghalen 
omdat deze overbodig worden. 

 

Meer informatie

Maschienenbau Lienienbrügger 
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80 PROCENT SPILRENDEMENT BELOOFDE AUTO-CELL DE 
DUITSE TOELEVERANCIER LIDU. DE ROBOTCEL DIE NIET AL-
LEEN WERKSTUKKEN WISSELT MAAR OOK DE KLAUWEN 
EN GEREEDSCHAPPEN, DRAAIT NU ENKELE MAANDEN. BIJ 
65 PROCENT REPEATORDERS EN 35 PROCENT NIEUWE 
PRODUCTEN HAALT DE SPIL NA DRIE MAANDEN EEN REN-
DEMENT VAN DIK 80 PROCENT, BIJ EEN GEMIDDELDE SE-
RIEGROOTTE VAN 24 STUKS. 

DUITSE 
TOELEVERANCIER 
AUTOMATISEERT 
DRAAIWERK MET 
NEDERLANDSE 
CEL
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SERIEGROOTTE: 24 STUKS 
SPILRENDEMENT: 80% 
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Precies op het moment dat Auto-Cell in het Duit-
se Dülmen de productiecel opleverde, liet een 
van de klanten van Lidu weten een poosje geen 
bestellingen meer af te nemen. Uitgerekend dat 
product had de toeleverancier als eerste in de 
productiecel willen gaan maken. “Toen hebben 
we snel een schijfgrijper ontwikkeld om een an-
dere order in de cel af te kunnen werken”, legt 
Jan van der Linden van Auto-Cell uit. Met deze 
grijper kunnen schijven van 60 tot 350 mm rond 
zowel binnen als buiten geklemd worden. “In zes 
weken hadden we het systeem werkend, inclu-
sief een keerstation zodat beide zijden van de 
schijf bewerkt kunnen worden.” 

Flexibel blijven

Het verhaal van Jan van der Linden illustreert dat 
automatisering flexibel kan zijn. “Flexibel en laag-

drempelig”, benadrukt hij nog eens. Momenteel 
bewerkt de toeleverancier uit Dülmen meer dan 
60 verschillende producten in de cel, met een ge-
middelde seriegrootte van 24 stuks. Dat aantal 
groeit wekelijks. Cyclustijden schommelen door-
gaans rond de 9 minuten. Spilrendement, geme-
ten door de MDE software die deel uitmaakt van 
het concept: ruim 80 procent, gemeten over 24/
7. De cel kan tot 50 uur autonoom werken. Nu 
nog met één draaibank; in de loop van het jaar  
komt er nog een tweede draaibank. Jan van der 
Linden van Auto-Cell vindt het unieke van het 
concept dat je een relatief eenvoudige draaibank 
als de Gildemeister CTX 1250 Bѐta zodanig kunt 
automatiseren, dat deze maximaal 2 FTE kleine 
series 24/7 kan draaien. De sjablonen waarop 
het ruwe materiaal ligt en ook de afgewerkte pro-
ducten worden gelegd, zijn simpel geconstru-
eerd. Daardoor kun je ze dus snel aanpassen 
aan een ander product. Geen complexe en kost-
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bare klauwplaatwissel, maar alléén de klauwen 
wisselen. Met 90 klauwen in dit magazijn kan 
dus niet alleen automatisch naar 30 verschillen-
de diameters omgebouwd worden, maar ook de 
repeteernauwkeurigheid van het wisselen blijft 
op deze wijze binnen de specificaties. In de prak-
tijk lopen bedrijven die onbemand gaan werken 
vaak tegen het probleem aan dat machines te 
weinig gereedschapposities in het magazijn heb-
ben. Doordat de pallets van Auto-Cell met daar-
op de gereedschappen dezelfde afmetingen 
hebben als die voor de producten, ben je flexibel 
in het aantal gereedschapposities, zonder aan 
kostbare gereedschapmagazijnen en -wisselaars 
gebonden te zijn. Een palletplaats in het maga-
zijn kan zowel voor producten als tooling worden 
gebruikt. Lidu beschikt bijvoorbeeld over 4 pal-
lets met in totaal 360 gereedschappen. De opera-
tor die de gereedschappen voorinstelt, geeft op 
het scherm de positie aan waar hij het gereed-
schap plaatst. De robot controleert het gereed-
schap in de cel nog eens. 

Praktische zaken

Om lang onbemand te kunnen draaien, moet je 
aan een aantal zaken denken. Bijvoorbeeld de 
berg spanen die je maakt. In Dülmen staat een 
spanencarrousel met ruimte voor vijf keer 1 ton 
spanen. In het programma wordt aangegeven 

welk materiaal het is. De juiste bak wordt automa-
tisch gepositioneerd om materialen te scheiden. 
Ook je koelsmeersystemen moet je aanpassen. 
Met name doordat Lidu in de eerste opspanning 
zwaar verspaant, gaat er in 24 uur zo’n 200 tot 
250 liter koelsmeeremulsie in rook op. Mistafzui-
ging is dan ook noodzakelijk. 

Digitale werkomgeving

Overdag is er in elke dienst één operator voor de 
cel. De fabrieksmanager, zo bestempelt Jan van 
der Linden de operator. Deze belaadt het maga-
zijn, doet de voorinstelling van de gereedschap-
pen en programmeert nieuwe producten. De fei-
telijke aansturing gebeurt vanuit het ERP-sys-
teem van Lidu. Daar worden de orders aange-
maakt. CAM-programma’s worden hieraan ge-
koppeld, evenals de order voor de zaagafdeling. 
De operator hoeft slechts de barcode van het ge-
zaagde ruwe materiaal in te lezen en de bestu-
ring van de cel weet welke tooling nodig is, wel-
ke klauwen, welk programma voor de robot en 
wanneer de stukken klaar moeten zijn. Toch blijf 
je hier een vakman nodig houden vindt Jan van 
der Linden: “Je hebt iemand nodig met gevoel 
voor de snelheid waarmee de cel werkt. Je kunt 
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Meten is weten, alles wordt digitaal geregistreerd 
aan alle machines. 



niet zonder draaier. Maar de kennis zit nu wel in 
het systeem, we zijn niet meer afhankelijk van 
één man.” Jan van der Linden heeft enkele jaren 
samengewerkt met Lidu om tot dit concept te ko-
men. Je moet de tijd nemen voor automatisering, 
zegt hij. “Je moet dit stap voor stap doen, niet je 
fabriek in een dag willen ombouwen.” 
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Meten en traceability

Auto-Cell werkt al aan de uitbreiding van de ro-
botcel. Zodra de tweede draaibank er komt, 
wordt het meten in de machine geïntegreerd 
om de meetkamer te ontlasten. Hierdoor ont-
staat er een sluitende kwaliteitscontrole, omdat 
je eventueel bij elk werkstuk een meetrapport 
kunt bijvoegen en je door de integratie van de 
cel in de digitale werkomgeving, altijd kunt na-
gaan met welke gereedschappen en parame-
ters een stuk is verspaand. De gereedschapbe-
waking wordt ook anders dan normaal aange-
pakt. Het verschil in de vermogensafname van 
de spindel wordt gemeten en initieert een tijdi-
ge maar ook niet te vroege gereedschapwis-
sel. De kwaliteit wordt zo geborgd en breuk 
wordt voorkomen. Hiermee toont Auto-Cell de 
kansen aan die digitalisering van de productie-
omgeving biedt. 

Meer informatie

Auto-Cell

Boven: het magazijn met een capaciteit van 40 ton, zowel ruw materiaal, afgewerkte delen als 
gereedschappen samen.

Onder: de tray voor de gereedschappen heeft dezelfde afmetingen als die voor de werkstukken 
zodat je flexibel bent. 
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NOG STEEDS PROGRAMMEREN VEEL VERSPA-
NERS AAN DE MACHINE. ALS JE HET OVER EFFI-
CIENCYVERBETERING HEBT, KUN JE WINST BOE-
KEN DOOR OFFLINE DE MACHINE TE PROGRAM-
MEREN. MET EEN CAM-PAKKET VERHOOG JE 
HET AANTAL SPINDELUREN VAN EEN MACHINE 
DOORDAT DEZE DRAAIT ALS JIJ HET VOLGEND 
PRODUCT PROGRAMMEERT. OOK ALS JE PRO-
TOTYPES OF KLEINERE SERIES FREEST. JE VER-
HOOGT BOVENDIEN DE KWALITEIT VAN JE PRO-
CES. 
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TIJDWINST 
DANKZIJ 
CAM
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CAM-programma’s zijn duur en moeilijk. Dat is 
de kritiek die je vaak hoort van verspaners die 
geen ervaring met deze pakketten hebben. René 
Arling van Crest Dutch Machinery en Paul Ste-
venhagen van Kühne Industrie herkennen deze 
opmerking wel. Onterechte kritiek, vinden bei-
den. Sinds enige tijd programmeren ze praktisch 
uitsluitend nog offline. Via SharpCam, het instap 
CAM-pakket waarmee het Verspanersforum ver-
spanend Nederland een betaalbare kennisma-
king biedt met CAM-programmeren. “Het scheelt 
me anderhalf uur programmeren per complex 
product”, zegt Paul Stevenhagen. 

Halve dag training

Crest Dutch Machinery is een machinebouwer 
uit Raalte, met een eigen verspaningsafdeling 
waar ook prototypeachtige producten worden 
vervaardigd. Pas toen er een gebruikte Bridge-
port freesmachine met Heidenhainbesturing 
kwam, is René Arling op zoek gegaan naar een 
CAM-pakket. “Ik kwam SharpCam tegen. Je 
moet verstand van computers hebben, dan leer 
je het snel. Een halve dag training was voldoen-
de, de rest leer je in de praktijk.” Sindsdien pro-
grammeert René Arling amper nog aan de machi-
ne. “Alles gebeurt nu offline, terwijl de machine 
loopt.” Het CAM-programmeren levert hem per 
saldo tijdwinst op, tijd die hij goed kan gebruiken 
omdat hij drie machines bedient. De bewerkings-
volgorde veranderen is bijvoorbeeld een kwestie 
van regels slepen naar de plek in het program-
ma waar je ze wilt hebben. Moet je meerdere ge-
lijke blokken frezen, dan kun je met kopiëren je 
programma snel uitbreiden. Hij gebruikt vaak de 
functie om aantekeningen bij het programma te 
zetten, bijvoorbeeld waar hij bij de opspanning 

op moet letten. “Die informatie heb ik dan de vol-
gende keer direct paraat bij het programma.” 

Anders programmeren

Ook Paul Stevenhagen, chef werkplaats bij Küh-
ne Industrie, programmeert nauwelijks meer aan 
de machines. De verspaningsafdeling van dit be-
drijf uit Hoevelaken verwerkt voornamelijk kunst-
stoffen en composieten, zowel voor de eigen pro-
ductie als voor toelevering. “Het management 
vond de investering in CAM software aanvanke-
lijk te duur. Men zag het nut er niet van in. Sharp-
Cam is met 600 euro voor een licentie heel goed-
koop en een mooie opstap naar een hoger ni-
veau”, zegt Stevenhagen. Ook hij roemt het ge-
bruiksgemak, wat zeker voor iemand die met 
CAM-programmeren begint, belangrijk is. “Er zit-
ten niet teveel knoppen op het scherm, niet te-
veel features, voor een beginner is het goed te 
behappen. Met een beetje interesse heb je het 
binnen een paar uurtjes geleerd.” Hij gebruikt 
het in principe voor elk deel dat gefreesd moet 
worden. Paul Stevenhagen merkt dat hij anders 
gaat programmeren, omdat je snel en eenvoudig 
de software optimale freesbanen kunt laten bere-
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Paul Stevenhagen van Kühne Industrie: anders 
programmeren dankzij CAM



kenen. “Circulair inlopen programmeer je met de 
hand alleen als het nodig is, nu bereken je de ba-
nen met twee muisklikken.” De kortere bewer-
kingstijd is pure winst in de productie. Daarnaast 
is de programmeertijd korter. Hij schat dat het 
per product al snel één tot anderhalf uur scheelt.

Hogere kwaliteit

Offline programmeren levert niet alleen tijdwinst 
op. Zowel bij Kühne Industrie als bij Crest Dutch 
Machinery wijzen de verspaners op het kwaliteits-
aspect. “Je hebt minder kans op fouten als je 
offline programmeert, dus een hogere kwaliteit”, 
zegt Paul Stevenhagen. Hij gebruikt de software 
bijvoorbeeld om de tekeningen digitaal na te me-
ten als een klant bij bepaalde gaten vergeten is 

de maten erbij te zetten. Ook zie je op het 
scherm wat je doet. “Je krijgt meer inzicht in je 
freesprogramma, bijvoorbeeld doordat Sharp-
Cam je de wisseltijden aangeeft. Je kunt gaan 
zoeken hoe je je freesprogramma optimaliseert”, 
voegt René Arling toe. Hij merkt bovendien dat 
hij nu minder verschillende gereedschappen ge-
bruikt. Dat kost misschien iets meer tijd, maar 
omdat zijn gereedschapwisselaar van de machi-
ne slechts 20 plaatsen heeft, kan dat van pas ko-
men. 

Beperkingen

Zowel Arling als Stevenhagen zijn zich bewust 
van de beperkingen van SharpCam. Het is een 
CAM-pakket voor 2.5 D. Vormfrezen kan dus 
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LAAGDREMPELIG 
KENNISMAKEN

SharpCam 2.5 D is een basis CAM-pakket. Het 
biedt tal van functies, zoals het eenvoudig 
schrijven van NC-programma’s voor het uitka-
meren van willekeurige kamers met eilanden 
(pocketingfunctie); uitgebreide boorcycli; een 
toolmanager en een 2D CAD tekenmogelijk-
heid en het importeren van dxf en dwg forma-
ten. De pocketingstrategie is een freesstrategie 
die voorkomt dat de frees onnodig vaak uit het 
materiaal loopt. Het programma legt de frees-
banen zodanig dat de frees zoveel mogelijk in 
het materiaal is en er alleen uitloopt als het niet 
anders kan. Naast tijdwinst bij het programme-
ren levert dit ook tijdwinst in het freesproces 
op. Het pakket wordt geleverd inclusief de be-

nodigde postprocessor, om het programma ge-
schikt te maken voor de machinebesturing. Dit 
kan zowel een Siemens, Heidenhain, Fanuc, 
Fadal of Haas besturing zijn. 

Stichting Het Verspanersforum biedt dit pakket 
voor een lage prijs aan, om zoveel mogelijk ver-
spanende bedrijven kennis te laten maken met 
CAM-programmering. Wie later behoefte heeft 
aan meer geavanceerde pakketten, heeft er 
dan zonder al te hoge investeringen kennis 
mee kunnen maken.

Het Verspanersforum

Klik hier voor trainingsinfo over SharpCam 
(pdf)

Made-in-Europe.nu digimagazine - maart 2013

file://localhost/Users/franccoenen/Dropbox/3-Artikelen/2%20-%20MIE%20Magazine/2013%20-%20februari/CAM/Rene%20Arling
http://www.verspanersforum.nl/
http://www.verspanersforum.nl/
http://www.sharpcam.co.uk/Training-Centre-Files/Gear-Housing-Tutorial-Metric-nl.pdf
http://www.sharpcam.co.uk/Training-Centre-Files/Gear-Housing-Tutorial-Metric-nl.pdf


niet. Het programma onthoudt niet de parame-
ters die je met andere CAM-pakketten aan materi-
alen en gereedschappen kunt koppelen. Die 
moet je dus telkens opnieuw ingeven. “Dat heeft 
wel het voordeel dat je betrokken blijft bij je mate-
rialen, anders heb je er helemaal geen gevoel 
meer bij”, maakt René Arling van dit nadeel een 
voordeel. Beiden vinden dat CAM-programme-
ren zelfs loont voor bedrijven met slechts één ma-
chinebediener of slechts enkele verspanende 
machines. “Het maakt techniek weer leuker, ze-
ker als je jongeren ervoor wilt interesseren omdat 
ze nu aan de computer kunnen werken”, zegt 
Paul Stevenhagen. “Het is een goed startpakket 
voor wie een uitgebreid pakket te kostbaar vindt. 
En als er straks nieuwe medewerkers komen, la-
ten we ze eerst aan SharpCam wennen voordat 
we ze in het diepe gooien met een duurder pak-
ket.” Wil je later meer, dan heb je al ervaring op-

gedaan en zal het beoordelen van de duurdere 
pakketten en het daarmee leren werken, gemak-
kelijker verlopen. 

Meer informatie

Kühne Industrie 

Crest Dutch Machinery
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René Arling: tijdwinst. 

http://www.kuhne-industrie.nl/
http://www.kuhne-industrie.nl/
http://www.crest.nl/
http://www.crest.nl/
http://www.cad2m.nl/over-cad2m/beurzen/392-metaalexpo-den-bosch-5-tm-7-maart


24/7 PRODUCEREN STELT HOGE EISEN AAN 
DE PROCES- EN MACHINEBEWAKING. DE MA-
CHINES VERSPANEN IMMERS ZONDER OPE-
RATOR ERBIJ. DAN WIL JE GEREEDSCHAP-
BREUK EN ZEKER EEN CRASH ABSOLUUT 
VERMIJDEN. GEREEDSCHAPBEWAKING- EN 
BOTSINGDETECTIESYSTEMEN KUN JE ECH-
TER OOK INZETTEN OM JE VERSPANINGS-
PROCES TE OPTIMALISEREN. 

In de motorenfabriek van Volkswagen in het Duit-
se Salzgitter worden jaarlijks zo’n 1,6 miljoen mo-
toren gebouwd. Dergelijke aantallen haal je en-
kel met 24/7 productie. Voor de Duitse autofabri-
kant is machine monitoring essentieel. Bijvoor-
beeld om vroegtijdig gereedschapslijtage te her-
kennen. Volkswagen heeft hiervoor enkele jaren 
geleden Montronix in de arm genomen. Naast 
krachtsensoren, die bijvoorbeeld ingezet worden 
voor botsingdetectie, bouwt het bedrijf sensorlo-
ze bewakingssystemen. Deze gebruiken digitale 
data uit de machine zelf. 

Veiligheid en optimalisatie

“Het gaat om de veiligheid van de machine én 
het optimaliseren van het proces”, zegt Jürgen 
Schernstein, marketing manager van Montronix. 
Dat kan bijvoorbeeld met het gereedschap- en 
procesbewakingssysteem, zoals Volkswagen dit 
gebruikt. Een van de voordelen van het Montro-
nixsysteem is de flexibiliteit. Je kunt zowel sen-
sorloos werken alsook krachtsensoren in de ma-
chine of spindel inbouwen. Bij een sensorloos 
systeem leest Montronix de digitale signalen uit 
de machinebesturing. Intelligente algoritmen ver-
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talen deze in bruikbare bewakingssignalen. Wie 
zeer hoge eisen stelt, zoals Volkswagen, kan dit 
aanvullen met krachtsensoren die in de machine 
worden gebouwd. Daarmee kun je niet alleen 
een botsing vroegtijdig detecteren, maar ook mi-
croscheuren in het gereedschap detecteren. 
Montronix heeft zelfs een speciale sensor voor 
freesgereedschappen kleiner dan 3 mm doorsne-
de. Hiermee voorkom je schade aan het werk-
stuk door een afgebroken frees. Die is dan al 
lang vervangen.

Flexibel

Door deze twee meettechnieken te combineren, 
kun je een compleet bewakingssysteem voor je 
machine inrichten. Jürgen Brückner, projectlei-
der bij de motorenfabriek in Salzgitter, vindt deze 
flexibiliteit essentieel. Er zijn namelijk veel ver-
schillende factoren van invloed op de afloop van 
het verspaningsproces en daar zul je bij de be-

waking rekening 
mee moeten hou-
den. “Zelfs als je 
twee machines 
van dezelfde fabrikant naast elkaar zet, kan ik 
niet zeggen dat hetgeen op de ene machine 
werkt, ook functioneert op de andere.” In de 
Volkswagenfabriek zijn meer dan 25 systemen 
van Montronix dagelijks in gebruik. 

Snel reageren

De kracht van het Montronix botsingbewakings-
systeem is, zegt Jürgen Schernstein, de ultrasnel-
le reactie op het overschrijden van een bepaalde 
grenswaarde. De botsingsdetectie van Montro-
nix, die de Pulsesensor gebruikt, detecteert de 
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Botsingbewaking: 
de airbag voor de 

machine

Deze grafiek laat het verschil zien die 100 tot 
500 milliseconden kunnen betekenen.

Made-in-Europe.nu digimagazine - maart 2013



crash binnen 1 milleseconde. Binnen 10 millise-
conden wordt de machine gestopt. “Daarmee 
voorkomen we 90 tot 95 procent van alle scha-
des aan spindel en machine”, zegt Schernstein. 
Machines zonder botsingbewaking zijn afhanke-
lijk van de eigen besturing, maar die reageert 
doorgaans pas na 100 milliseconden en daarna 
heeft de besturing nog 400 milliseconden nodig 
om de machine te stoppen. Het verschil tussen 
10 en 500 milliseconden kan forse schade aan 
de spindel en de machine zijn. “Maar denk ook 
aan de gevolgschade door de machinestil-
stand.” De gebruiker kan overigens zelf de grens-
waarden bepalen. De Pulsesensor van Montronix 
is zo gevoelig, dat deze ook wat Schernstein 
noemt ‘soft collisions’ registreert. “Bij het instellen 
van de machine kan de spindel zachtjes tegen 
het werkstuk botsen, wat niet direct tot zichtbare 
schade leidt, maar wel voor onnauwkeurigheden 
kan zorgen. Dat maken wij zichtbaar.” De trillin-
gen die de sensor registreert, worden namelijk in 
een logboek bijgehouden en kun je naderhand 
analyseren.

12 signalen bewaken

De door het bedrijf ont-
wikkelde Spectra-hmi 
kan in totaal 12 verschil-
lende dataregistraties 
registreren, tonen en op-
slaan. Je kunt het sys-
teem ook koppelen aan 
het bedrijfsnetwerk en 
op een PC de data uitle-
zen en analyseren. Via 
een aantal kleuren heeft 
de gebruiker direct inzicht in hoe het proces ver-
loopt. Sommige klanten van Montronix gaan zo-
ver, dat ze de data van de krachtsensoren ge-
bruiken om te onderzoeken of een spantangop-
name een stabielere oplossing is dan een krimp-
houder. Ze gebruiken hiervoor de signalen van 
de Pulsesensor die gebruikt wordt om trillingen 
in de machine te meten. Op die manier kun je 
het systeem niet alleen inzetten om de procesvei-
ligheid te verhogen en schade aan machine en 
gereedschap te voorkomen, maar zelfs om je ver-
spaningsproces te optimaliseren. 
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Montronix combineert 
sensor- en sensorloze 
meting in één systeem 

Montronix: spin off van Kennametal

Oorspronkelijk komt Montronix voort uit gereedschappenproducent Kennametal. Oprichter Q. McKenna 
ontwikkelde al in 1981 het eerste elektronische bewakingssysteem voor gereedschappen (Vision). In 1990 
is Montronix officieel als onderneming gestart met de productie van gereedschapbewakingsystemen. In 
2001 heeft Kennametal de onderneming verkocht aan een Zwitserse investeerder, die daarna het hoofdkan-
toor heeft verplaatst naar Duitsland. Tegenwoordig staat dit in Oberstenfeld, vlakbij Stuttgart. Hier vinden 
onder andere R&D en ondersteuning van de klanten plaats. Wereldwijd zijn meer dan 5000 systemen dage-
lijks in gebruik. 

Montronix 

Meer informatie over case bij Volkswagen (mav-online)
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Jürgen Schernstein: 
90-95 procent van 
machineschades 
voorkomen. 

http://www.montronix.com/de/home.html
http://www.montronix.com/de/home.html
http://www.mav-online.de/home/-/article/32571331/37473826/Werkzeug%C3%BCberwachung-braucht-kompetente-Betreuung/art_co_INSTANCE_0000/maximized/
http://www.mav-online.de/home/-/article/32571331/37473826/Werkzeug%C3%BCberwachung-braucht-kompetente-Betreuung/art_co_INSTANCE_0000/maximized/
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IS MIJN 
MACHINE 
NOG 
GEZOND?

Als je de Spectra Pulse-
sensor van Montronix op 
je machine hebt, kun je de-
ze data eventuele draad-
loos uitlezen met de Net-
Box, een diagnose systeem voor werktuigmachi-
nes. Een klein kastje, met een accu die tot 6 
uur continu data registreert, meet continu 3D 
trillingen. De 3D trillingsmeting wordt in het on-
derhoud gebruikt om bijvoorbeeld schade aan 
spindellagers, kogelomloopspillen, lineaire aan-
drijvingen et cetera snel te detecteren. 

Doe je zo’n meting direct na de levering van de 
machine, dan maak je zo een vingerafdruk van 
de machine. Ook bekende machinebouwers 
doen dat bijvoorbeeld. Niet alleen door een tril-
lingsmeting uit te voeren, maar ook door een 
aantal geometrietesten. Door de meting nader-
hand met hetzelfde werkstuk en dezelfde snij-
parameters te herhalen, zie je of er afwijkingen 
in de machine ontstaan.

Foutdiagnose

Met de bijbehorende software kun je de metin-
gen analyseren. Behalve dat je zo kunt zien of 
je machine onnauwkeuriger wordt, kun je ook 
testen uitvoeren om bijvoorbeeld opspannin-
gen te vergelijken en andere factoren die het 
proces beïnvloeden. Door het trillingsgedrag te 
verbeteren, kun je tot langere standtijden van

je gereedschappen komen. Dat is met name 
bij onbemande verspaning belangrijk. De Spec-
tra Pulsesensor mag zonder meer in de natte 
zone van de machine worden ingezet. 

Rechts: 
beginnende 
slijtage in de Y-
as.

Onder: alles OK. 
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GA 24/7 ONBEMAND VERSPANEN, DAN MOET JE AANDACHT 
SCHENKEN AAN JE KOELSMEERMIDDELMANAGEMENT. 
WAT IS ER DAN HANDIGER ALS JE JE EMULSIE NAAST DE 
MACHINE KUNT REINIGEN EN RECYCLEN VOOR HERGE-
BRUIK, ZODAT JE OOK NOG DE TEMPERATUUR VAN JE 
EMULSIE STABIEL HOUDT?

Met de SumpDoc biedt het Amerikaanse Eriez deze mogelijkheid 
nu aan. Op de IMTS in Chicago lanceerde het bedrijf deze mo-
biele reinigingsunit voor koelsmeeremulsie. De ontwikkeling van 
de compacte unit is volgens Dan Zimmerman, ceo van Eriez, mo-
gelijk door de eerdere acquisitie van Hydroflow, dat de technolo-
gie voor deze innovatie levert. De aanleiding is de vraag van een 
klant uit de turbineproductie die de productie niet meer wilde 
stop zetten voor het reinigen van de koelsmeeremulsie. 

Automatisch reinigen

Wat doet de SumpDoc? De koelsmeeremulsie wordt direct uit de 
machine of uit een tank gezogen, inclusief de spanenverontreini-

KOELSMEER-
EMULSIE 
RECYCLEN
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Eriez ontwikkelt recyclingunit 
voor naast de freesmachine
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ging. In de eerste stap zuivert het apparaat deel-
tjes vanaf 50 micron uit de emulsie. Dankzij een 
speciaal filter worden daarna de verontreinigin-
gen tot 25 micron uit de emulsie gehaald. En wil 
je nog verder dan kan een high speed centrifuge 
aan het systeem worden gekoppeld, waarna je 
alle verontreinigingen vanaf 5 micron groot uit de 
emulsie filtert. Standaard haalt de SumpDoc ook 
de bacteriën uit het koelwater, wat de uiteindelij-
ke standtijd van het bad ten goede komt. De ope-
rator kan op het bedieningspaneel zelf aangeven 
hoe goed hij de emulsie wil reinigen. In de laat-
ste fase wordt automatisch de concentratie van 
het bad gecontroleerd en afhankelijk van de in-
stellingen – arm, standaard of rijk – wordt de con-
centratie aangepast. De SumpDoc reinigt onge-
veer 8 liter emulsie per minuut. Het apparaat zelf 
staat op een verrijdbaar platform zodat het inzet-
baar is voor meerdere machines. Met een hef-
truck kun je de SumpDoc verplaatsen. In de VS 
is de kostprijs 67.000 US$. 

Meer informatie

Eriez SumpDoc
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DORMATEC TREKT EUROPA IN 

Dormatec trekt Europa in. Het zusterbedrijf van 
Dormac CNC Solutions uit De Goorn presen-
teert zich op de MTMS in Brussel voor het 
eerst buiten Nederland met de Kemtech 
Profluid systemen voor hogedrukkoeling, filters 
en oliescheiders. 

Zowel bij het verspanen van exotische materia-
len als in de onbemande productie, met name 
het draaien, is koelen met hoge druk een goe-
de oplossing om spanen te breken en te voor-
komen dat deze het productieproces versto-
ren. Je verlengt hiermee tevens de standtijd. 
De Koreaanse systemen die Dormatec naar 
Europa haalt, maken hoge drukkoeling moge-
lijk op zowel nieuwe maar ook bestaande ma-
chines die standaard deze technologie nog 
niet hebben. Hiermee kun je het koelwater met 
hoge druk exact op de snijzone richten, spa-
nen en wamte afvoeren, koelwater op een con-
stante temperatuur houden en het koelwater 
schoon van metaaldeeltjes en olie houden. 
Dat voorkomt bijvoorbeeld lintspanen bij het 
draaien maar ook overmatige gereedschapslij-
tage. Ook verbetert de oppervlaktekwaliteit. 
Lees hier een eerder artikel over hoge drukkoe-
ling in de verspaning. Dormatec gaat deze sys-
temen naast Nederland nu ook in Duitsland, 
België en Zwitserland verkopen.

Meer informatie

Dormatec

http://en-us.eriez.com/Products/Index/Eriezfluidrecyclingequipment
http://en-us.eriez.com/Products/Index/Eriezfluidrecyclingequipment
http://issuu.com/Made-in-Europe.Nu/docs/mie-magazineseptember2012/13
http://issuu.com/Made-in-Europe.Nu/docs/mie-magazineseptember2012/13
http://www.dormatec.eu
http://www.dormatec.eu
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NIET ALLEEN EEN 
STRADIVARIUS BOUWEN



“WE WILLEN GEEN STRADIVARIUS BOUWEN 
MAAR ZELF OP DE VIOOL KUNNEN SPELEN”, 
ZEGT THOMAS WARNATSCH, DIRECTEUR 
VAN DE DUITSE MACHINEBOUWER MIKRO-
MAT. EEN SUPERNAUWKEURIGE MACHINE 
MOET OOK SUPERNAUWKEURIG ZIJN IN DE 
PRODUCTIEOMGEVING. EN MOET ‘WIRT-
SCHAFTLICHE’ STUKSPRIJZEN OPLEVEREN. 
MENIGE KLANT VAN MIKROMAT BEGINT DAN 
OOK MET EERST ZIJN WERKSTUKKEN IN DE 
FABRIEK IN DRESDEN TE (LATEN) FREZEN. 

Dit jaar bestaat Mikromat 150 jaar. Dat wordt uit-
gebreid gevierd tijdens het Open Huis op 13 
juni. De machinebouwer uit Dresden heeft een 
bewogen geschiedenis achter de rug: een relatie 
met Hille uit de 19e eeuw; de tweede grootste 
machinebouwer van voormalig Oost-Europa in 
de jaren zeventig en tachtig; in 1996 de eerste 
precisie portaalmachine in de markt gezet; hal-
verwege het eerste decennium van deze eeuw 
een herstart en anderhalf jaar geleden op de 
EMO de lancering van de Mikromat JIG portaal-
machines, een machine waarin de technologie 
van horizontaal en verticaal boren en frezen geïn-
tegreerd is met het coördinatenslijpen. De rode 
draad door deze geschiedenis: de µ-nauwkeurig-
heid, ondanks dat het doorgaans om grote ma-
chines gaat. Met een portaaldoorlaat van 1.000 
mm en opspanvlakken tot 1.000 bij 1.500 mm 
haalt de Mikromat 8V (5-assige machine) een po-
sitioneernauwkeurigheid van 2 µm in alle richtin-
gen. Zelfs bij de grootste portaalmachines, de 
Mikromat 40 V (opspanvlak 3.800 bij 7.000 mm, 
X-as 16.800 mm en Y-as van 5.400 mm) haalt de 
fabrikant een positioneernauwkeurigheid  van 
0.014 mm in de X-richting 0.008 mm in de Y-rich-
ting en de Z-richting 0.005 mm. “Je kunt de ma-
chine maximaal benutten in alle vrijheidsgraden. 

Het gaat om de volumetrische precisie in de tota-
le werkruimte”, zegt Thomas Warnatsch. 

Details

Deze nauwkeurigheid zit in de voorliefde voor 
het detail. Van het schrapen van de geleidingen 
tot het speciaal fundament onder de portaalma-
chines, dat minimale bewegingen uitvlakt. Zelfs 
de temperatuur van het fundament wordt gere-
geld door hierin een thermisch systeem onder te 
brengen, dat ervoor zorgt dat de fundering bij 
eventueel opwarmen gelijk in alle richtingen uit-
zet. Mikromat gebruikt eigen, gepatenteerde fixa-
ties om de machines in de fundering te veranke-
ren. Dit gebeurt zodanig, dat een servicemon-
teur deze snel kan uitrichten, zonder dat je de to-
tale machine opnieuw moet gaan nameten. Door 
een slimme constructie kan men via de besturing 
de assen uitrichten, zonder dat de machine daar-
voor gedemonteerd hoeft te worden. De klant 
kan dat zelf doen als hij wil. In de machine zelf 
zijn bewakingssystemen voor de thermische sta-
biliteit ingebouwd, evenals tal van koelsystemen, 
die gerelateerd worden aan een door de machi-
ne aangegeven referentietemperatuur van 20-24 
graden Celsius. Daarnaast worden componen-
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ten die kritisch zijn voor de nauwkeurigheid, ther-
misch symmetrisch opgebouwd. 

Frezen, boren en slijpen

De meest recente ontwikkeling uit Dresden is de 
Mikromat JIG, een portaalfreesmachine voor 5-
assig bewerken die zo nauwkeurig is dat je met 
een van de wisselkoppen ook coördinaten slijp-
bewerkingen kunt uitvoeren. Vaak kun je, aldus 
Warnatsch, het slijpen vervangen door bijvoor-
beeld het hardfrezen, maar als een slijpbewer-
king dan echt nodig is (optische structuur) kan 
dat op dezelfde machine. Dit concept is op de 
EMO 2011 voor het eerst op een beurs gepresen-
teerd. Daarmee laat Mikromat niet alleen zien dat 
je ook bij grote werkstukken door minder om-
spannen hogere nauwkeurigheden kunt halen. 
Het zorgt tegelijkertijd voor kortere doorlooptij-
den en lagere werkstukkosten als je het stuk com-
pleet kunt afwerken in een opspanning. Mikromat 

blijft daarnaast ook hoog nauwkeuri-
ge rondslijpmachines bouwen, tot een 
maximale lengte van 6.000 mm en 
een maximale buitendiameter die ge-
slepen kan worden van 400 mm. 

Afzetmarkten

Zo’n 40 procent van de machines 
komt uiteindelijk in de lucht- en ruimte-
vaartindustrie terecht, zowel in de mo-
torenproductie als voor het frezen van 
structuurdelen. Zo’n 30 procent gaat 
naar fabrikanten van lagers en de rest 

komt vooral bij machinebouwers en matrijzenma-
kers terecht. Thomas Warnatsch zegt dat de 
ruimtevaartindustrie vaak weinig keuzemogelijk-
heden heeft. “Men wil op één machine bewerken 
en men zoekt de hoogste nauwkeurigheid; dan 
heb je weinig alternatieven meer. Hier is de 
vraag dan ook groot.” Maar ook de machine-
bouw zelf doet het als afzetmarkt in Europa zeer 
goed. 

Benelux

John Snijders van Encoma bv in Weert, die Mikro-
mat in de Benelux vertegenwoordigt, ziet hier 
kansen voor deze precisiemachines, onder ande-
re in toelevering voor pomphuizen, aandrijfkas-
ten, frames en lagerhuizen voor windmolens, mo-
toren en landingsgestel vliegtuigindustrie, frames 
voor de machinebouw en de high tech industrie. 
“Bedrijven proberen bij het bewerken  van grote 
werkstukken de hoogste nauwkeurigheid te berei-
ken, maar ze moeten blijvend investeren, veel 
moeite doen en kennis op een zeer hoog niveau 
houden zodat ze kunnen concurreren in deze in-
teressante high tech groeimarkt. Dat kan abso-
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het speciale fundament onder de 
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luut met deze machines. Kritische nauwkeurige 
werkstukken uit onder andere de machinebouw, 
kun je op een Mikromat economisch en produc-
tief bewerken. In één keer, direct goed, zonder 
telkens de bewerkingsvlakken te moeten meten 
en dan weer na te bewerken en nog eens en nog 
eens... Dat is een interessante groeimarkt, omdat 
het hier gaat om ‘specialisatie’ en niet om de laat-
ste eurocent. Je onderscheidt je met nauwkeurig-
heid en flexibiliteit.” 

Mikromat GmbH houdt op 13 juni een Open Huis 
in Dresden.

Meer informatie 

Mikromat

Encoma
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EERST IN DRESDEN FREZEN, DAN 
PAS MACHINE BESTELLEN

In de Mikromatfabriek in Dresden staan veel ei-
gen machines, die niet alleen gebruikt worden 
voor eigen onderdelen te vervaardigen, maar 
ook voor en zelfs door klanten worden gebruikt. 
Als geen ander realiseert Thomas Warnatsch, 
die in 2005 met Mikromat een doorstart maakte, 
welke risico’s er kleven aan dergelijke investerin-
gen. “Voor kleinere klanten kunnen deze investe-
ringen dodelijk zijn. Het zijn altijd miljoenen pro-
jecten, het duurt geruime tijd voordat het proces 
stabiel is en de productie optimaal loopt. Daar-
om bouwen we de machines altijd eerst zelf op.” 
Klanten kunnen daar gebruik van maken. Ze kun-
nen gezamenlijk met Mikromat de technologie 
ontwikkelen en testen op de machines in Dres-
den. Regelmatig starten klanten daar zelfs met 
eigen medewerkers de eerste serieproductie 
op. “Doe je dat niet, dan glipt de tijd je uit de vin-
gers als de machine is opgeleverd omdat je dan 
nog de technologie moet gaan ontwikkelen.” Nu 
kan de investering direct na de ingebruikname 
van de machine renderen. Thomas Warnatsch 
schat dat momenteel zo’n 60 procent van de pro-
ductie die in Dresden wordt gemaakt, werk voor 
klanten is. Alleen met dat model kun je µm-nauw-
keurigheid combineren met ‘Wirtschaflichkeit’. 
Precies wat hij bedoelt met zijn opmerking over 
de Stradivarius. Mikromat wil niet alleen violen 
bouwen, maar ook het vioolconcert van Johann 
Sebastian Bach kunnen spelen.
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OM NAUWKEURIGE SLIJPMACHINES TE BOUWEN, MOET JE 
DE SPINDELBEHUIZING PRECIES BEWERKEN. DAT BESEFT 
FRITZ STUDER AG ALS GEEN ANDER. DAAROM VONDEN DE 
ZWITSERS DE POSITIONEER NAUWKEURIGHEID VAN DE 
DIXI DHP 80 II (2 ΜICROMETER OVER 1400 MM) ONVOL-
DOENDE. 

Samen hebben ze het bewerkingscentrum verbeterd zodat nu 
een positioneer nauwkeurigheid van 1,4 µm in de XYZ-assen en 
1,2 µm in de B-as wordt behaald. Dat is 30 procent nauwkeuriger 
en volgens Gerd König van de slijpmachinefabrikant de meest 
nauwkeurige DIXI ooit gebouwd. De herhaalnauwkeurigheid be-
draagt 1 µm in de XYZ-assen. Om deze nauwkeurigheden te be-
halen, is behalve 3 miljoen Zwitserse Franken die de machine 
(1400 mm X- en 1200 mm Y-bereik, SK50 BIG Plus gereedscha-
popname en 205 gereedschapplaatsen) kostte (met Fastem cel) 
ook nog eens een flink bedrag geïnvesteerd in klimaatbeheer-
sing. Een speciale folie voorkomt dat via lichtkoepels warmte van 
zonnestralen binnenkomt en een extra muur in de fabriek zorgt 
voor een andere luchtstroom. De temperatuur in de hal fluctueert 
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koopt meest 
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hierdoor maximaal met 2 graden Kelvin per 24 
uur. In de werkruimte in de machine blijft de tem-
peratuur zelfs tot +/- 1 graad Kelvin constant. Stu-
der gebruikt de DIXI om de spindelbehuizing pre-
cies te boren en de vlakken na te bewerken. De 
boring met een doorsnede van 180 mm wordt 
met een tolerantie van 6 micron bewerkt en een 
rondheid van 5 µm. Waarom investeert Studer 
hierin? Niet alleen omdat de spindelbehuizing 
van de S41 deze nauwkeurigheid vereist. Die 
haalt men nu namelijk ook al, maar dat kost veel 
inspanningen omdat er heel wat manuele bewer-
kingen bij komt kijken. Studer beseft dat je dat 

niet langer kunt volhouden in een globale compe-
titie. De machinebouwer wil met de DIXI en de 
cel van Fastem deze nauwkeurigheid op een 
eenvoudigere manier bereiken. Met minder ‘Auf-
wand’. Bovendien kan men zo kennis die nu bij 
een select groepje vakmensen zit, borgen in de 
programma’s voor de machine. Kwaliteit wordt 
meer afhankelijk van het proces en minder van 
de individuele medewerker. 
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“Ik vraag me wel eens af waarom er 14.000 meis-
jes in de rij staan voor Germany’s Next Model en 
we geen wedstrijd hebben voor de beste vakman 
of ingenieur”

 

Johannes Remmel,

Minister voor o.a. Klimaschutz en Umwelt van Nordrhein-Westfalen tijdens de pers-
conferentie van AdaM, het nieuwe innovatiecluster in Aken rond turbineproductie
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