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Precisie elektrochemisch machining is een 
technologie die tegenwoordig breder inzetbaar is 
dan menigeen denkt. Op de foto de machine van 
PEMTec in actie. Deze Franse machinebouwer 
met Duitse roots heeft het precisie 
elektrochemisch machining ontwikkeld door het 
gereedschap te laten oscilleren. (Foto: PEMTec) 

Machines kopen is emotie

 64 keer. Zo vaak geeft Gildemeister dit jaar acte de présence 
op een beurs of huisshow. Dat betekent meer dan één keer in de 
week. Je moet wat doen om je machines verkocht te krijgen! De 
marketinginspanningen van de machinebouwers zijn vandaag de dag 
gigantisch. De beursbudgetten zijn fors. En het verbaast mij niet als 
de marketingbudgetten nog verder gaan groeien. Want onlangs 
maakte de ceo van Bystronic, Ferdi Töngi, op EuroBlech een 
interessante opmerking. “De laser wordt een commodity. Met de 
techniek alleen kun je je nauwelijks nog onderscheiden.” Dat betekent 
volgens hem dat machines kopen nog meer op basis van soft factors 
gaat gebeuren. “70 procent van het aankoopproces is emotie.” 
Kunnen de kleinere spelers nog meedoen in dit marketinggeweld? Ik 
denk dat de rol van onafhankelijke vakmedia die buitenlandse beurzen 
bezoeken alleen maar belangrijker wordt. Om interessante 
technologieën te ontdekken en daarover te berichten, zoals in deze 
uitgave het artikel over precisie elektrochemisch machining. En in het 
volgende nummer brengen we ook zo’n bijzondere technologie. Dat 
nieuws mag niet vermorzeld worden door de marketingmachines van 
de marktleiders. 

	 Veel leesplezier.

	 Franc Coenen

	 Reageren? franc.coenen@made-in-europe.nu 
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STODT Toekomsttechniek wil bewijzen dat je 
ook enkelstuks en kleine series efficiënt kunt 

produceren in een geautomatiseerde 
multitaskingcel. Aan de Mori Seiki draaimachine 

NT 4200 DCG (met Siemensbesturing) is een 
Cellro cel gekoppeld, die grotendeels via de 
CADCAM-sofware wordt geprogrammeerd. 

Komend jaar moet de machine minstens 6.000 
spindeluren maken. 

Van de 25 medewerkers die STODT 
Toekomsttechniek in Hengelo telt, zijn er vijf 
werkzaam in de verspaningsafdeling. “We 
maken echter werk voor tien ploegen op onze 
drie machines”, zegt Bob Selker, supervisor 
verspaningscentrum. Deze machines draaien 
gemiddeld 140 uur in de week. Dat moet 
verder omhoog. Investeringen in 
hoogwaardige bewerkingscentra van 6 tot 
700.000 euro kun je namelijk alleen 
terugverdienen als je ze nagenoeg 24 uur per 
dag laat draaien. Daarvoor heb je seriewerk 
nodig, denken velen. Precies dat beeld wil 
men in Hengelo ontkrachten. Daarom is in 

Flexibel automatiseren
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het kader van het Euregionetwerk Grenzeloze 
Machine- en Apparatenbouw een 
geautomatiseerde multitaskingcel gebouwd. 
Op de nieuwe Mori Seiki NT 4200 DCG, 
voorzien van een Siemensbesturing, wordt 
straks flexibel klein seriewerk manarm 
geproduceerd. 30 procent nieuw werk, 70 
procent repeatorders uitgesmeerd over 
enkelstuks en kleinere aantallen. Het 
spilrendement moet boven de 85 procent 
uitkomen. 

Stabiel draaiproces  Een van de 
uitdagingen is voor Bob Selker vooral het 
creëren van een stabiel draaiproces. “Bij 
frezen heb je altijd een gebroken spaan, bij 
draaien niet. Er kunnen lintspanen ontstaan. 
De draaibewerking luistert veel nauwkeuriger 
dan een freesproces als je deze 
automatiseert.” Koelen met 70 bar door de 
spindel is een standaard voorwaarde, net als 
het op temperatuur houden van je koelwater. 
Waar het bij het automatiseren van 
verspaningsmachines vooral op aan komt, is 
geschikte tooling zoeken en het gebruik en 
beheer van je gereedschappen tot in details 
documenteren, zodat je weet waar de 
grenzen van het gereedschap liggen en dat er 
daardoor een voorspelbaar en betrouwbaar 
proces ontstaat.  

Klauwplaat wisselen  De Smartcell van 
Cellro, gekoppeld aan de Mori Seiki machine, 
wisselt onbemand de klauwplaten. Het 
STODT-team wil namelijk ’s nachts onbemand 
vijf verschillende producten maken, waarvoor 
tien verschillende klauwplaten nodig zijn, vijf 
voor de hoofdspil en vijf voor de subspil. Om 
het nog complexer te maken, willen ze rond 
en vierkant uitgangsmateriaal door elkaar 
verspanen. Door het wisselen van de 

klauwplaat wordt het mogelijk om een 3-
klauw voor een 2-klauw of eventueel voor 
een 6-klauw te wisselen. Je kunt dus 
meerdere soorten ruwmateriaal laden 
waardoor het werkaanbod en de flexibiliteit 
op de machine een stuk groter worden. Deze 
klauwplaat wordt mede ontwikkeld door 
Schunk. Essentieel is namelijk dat de 
klauwplaat met daarop het product op druk 
blijft. Dit zodat het product buiten de 
machine kan worden gemeten en dan 
eventueel zonder opnieuw op te spannen 
weer de machine op kan voor de laatste 
correctie. Het voordeel is ook, dat wanneer er 
overgestapt wordt op de nachtproductie, het 
product en klauwplaat er eenvoudig 
uitgehaald kunnen worden wanneer het 
instelwerk nog niet gereed is. Er gaan dus 
aanzienlijk minder productieuren verloren als 
in de oude situatie.

Programmeren vanuit CADCAM  Naast het 
zoeken naar een stabiel draaifreesproces en 
het wisselen van de klauwplaat met behoud 
van de spanning op de klemming is er nog 
een derde doel dat het STODT team samen 
met de partners voor ogen heeft. Bob Selker: 
“We willen de werkvoorbereiding sterk 
inkorten door vanuit het CAM-systeem de 
robot te programmeren. Tachtig procent van 
de parameters voor de robotprogrammering 
zit al in het CAM-programma. Dat willen we 
gebruiken.” De eerste ervaringen zijn goed. 
De smartgripper van de robot is 
gevisualiseerd en door deze in de CAM-

STODT ontwikkelt met partner 
draaifrees cel met automatische 

klauwplaatwissel en 
programmeert robot vanuit 

CADCAM-pakket
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software aan te klikken en naar je product 
te slepen, programmeer je automatisch de 
robot. Het basisconcept dat nu werkt, moet 
de komende tijd geoptimaliseerd worden. 
Bij het programmeren van de smartgripper 
dienen 66 parameters te worden gevuld. 
Door het standaardiseren van dit proces en 
de aansturing vanuit CADCAM heeft STODT 
de 66 parameters weten terug te brengen 
naar 8.

Flexibel  Het Euregioproject is behalve op 
de techniek ook op de organisatorische 
aspecten van 24/7 productie gericht. 
Hubert de Haas, directeur van STODT 
Toekomsttechniek: “24/7 produceren is 
vaak meer een organisatorische zaak dan 
een technische. Het raakt je hele 
organisatie. Wij hebben geleerd van de 
valkuilen en adviseren dus vanuit deze 
ervaring. We verkopen geen 
boekenwijsheid.” Daarom vindt hij het 
belangrijk dat STODT voor een deel 
toeleverancier blijft, met name voor 
prototypen, testproducties en kleine series. 
Dat levert input voor de adviestrajecten 
richting de maakindustrie. Die zal, zo is de 
overtuiging van Selker en Haas, in de 
komende jaren ook hoogwaardige 
enkelstuksproducten rendabel onbemand 
gaan verspanen.  

 

Van boven naar beneden: de Mori Seiki draai-freesmachine is 
voorzien van een Siemens besturing. 
De celautomatisering komt van Cellro.
De grijpers heeft STODT op basis van Schunck componenten 
zelf ontwikkeld. 

Meer informatie

STODT Toekomsttechniek

http://www.stodt.nl
http://www.stodt.nl
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STODT Toekomsttechniek heeft sinds deze 
zomer het AS 9100 Revisie C certificaat; 
daarmee is het verspaningscentrum 
gecertificeerd voor toelevering aan de 
luchtvaartindustrie. De Revisie C is de meest 
strikte versie van het certificaat. Hubert de 
Haas ziet deze certificering vooral als een 
absoluut kwaliteitskenmerk. “Dit is echt 
manufacturing excellence”, zegt Hubert de 
Haas. 

Een AS 9100 revisie C certificaat krijg je niet 
zomaar. De audits zijn behoorlijk streng en de 
normeringen zijn veel dwingender dan bij een 
ISO-certificering. Bob Selker: “In ISO zijn 
veel zaken open, hier worden zaken 
voorgeschreven. We hebben nu 21 KPI’s 
(Kritische Proces Indicatoren) om de 
processen aan te sturen.” Met deze 
certificering mag STODT bepaalde 
componenten verspanen voor de luchtvaart. 
Het manufacturingcentrum is echter 
geenszins van plan om zich nu alleen op deze 
groeimarkt te storten, ook al is het een van 
de amper 20 Nederlandse bedrijven die 
hiervoor gecertificeerd zijn. Bob Selker: “Wij 
zien dit als een middel om een stap hoger te 
komen. De beleving van het aspect kwaliteit 
is nu heel anders dan voorheen. De mindset 
is bij iedereen veranderd. We zijn meer 
bewust van waar we mee bezig zijn en dat 
een product meteen de eerste keer goed 
moet zijn.” In de kwaliteitscontrole wordt 
altijd het 4 ogen principe gehanteerd. En 

doordat de luchtvaartcertificering je dwingt 
met meer dan 20 KPI’s te werken, moet je je 
volledige proces documenteren en monitoren. 
Deze KPI’s beginnen bij de ratio tussen het 
aantal uitgebrachte offertes en de feitelijke 
gerealiseerde orders en loopt door tot 
leverbetrouwbaarheid. Hoewel menigeen 
wellicht denkt welke zin het heeft bij te 
houden waarom je niet kunt reageren op een 
bepaalde aanvraag, vinden Selker en De Haas 
dat wel een belangrijk gegeven. Na verloop 
van tijd zie je waarom je bepaalde projecten 
niet kunt aanbieden, bijvoorbeeld omdat de 
afmetingen van de gevraagde producten 
buiten het machinebereik liggen. Daar kun je 
dan bij je toekomstige investering rekening 
mee houden. Uiteindelijk, benadrukt Hubert 
de Haas, wordt de kwaliteit, in al zijn 
facetten, door de mensen gemaakt. 

STODT ziet 
luchtvaartcertificering 
vooral als absolute 
kwaliteitserkenning

Hubert de Haas (links) en Bob Selker van STODT 
Toekomsttechniek. 



Champion!
Robin van Wijngaarden, 
verspaner bij Madern 
International in Vlaardingen, 
heeft goud gewonnen op 
EuroSkills 2012 met zijn 
freeswerk. Op een Huron VX6 
bewerkingscentrum met 
Sinumerik 828D besturing liet 
hij bij CNC Techniek de hele 
Europese concurrentie achter 
zich. Richard Grootjans van 
VSS Machinebouw in 
Heinkenszand ging met de 
gouden medaille bij CAD-
tekenen naar huis. Als team 
Manufacturing wonnen beiden 
de zilveren medaille. 

Lees meer over Richards 
ervaringen op EuroSkills 2012

http://www.made-in-europe.nu/2012/10/euroskills-nederland-gouden-talenten/
http://www.made-in-europe.nu/2012/10/euroskills-nederland-gouden-talenten/
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Precisiedraaien over 2500 mm
De engineers van Monforts 

Werkzeugmaschinen hielden 
het zelf lange tijd voor 

onmogelijk: een 
hydrostatische rolgeleiding 

van 2500 mm, opgespannen 
tussen twee opspanpunten. 
Op de AMB lieten ze echter 

zien deze techniek tot in 
details te beheersen. De 

UniCen 1000 TurnMill is de 
grootste draaibank tot nog 

toe gebouwd. En die zou 
misschien wel eens 

naar Nederland kunnen 
komen.
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“Ik zie zeker potentieel in Nederland voor 
deze machine”, zegt Gerlof Vollema, sales 
engineer bij Hardinge. De Beneluxdochter 
van deze Amerikaanse machinebouwer 
vertegenwoordigt sinds kort Monforts 
Werkzeugmaschinen in België en Nederland. 
De Duitsers hebben in het verleden al 
meerdere hydrostatische draaibanken in 
Nederland en België verkocht, maar de 
meest recente machines dateren alweer van 
een jaar of vijf geleden. “Er zijn hier genoeg 
verspaners die grote, complexe delen 
draaien en die deze in één opspanning willen 
bewerken, bijvoorbeeld de 
luchtvaartindustrie. Voor hen kan deze 
machine best iets zijn.” 

2500 mm  Ze moeten wel nog even geduld 
hebben, want de UniCen 1000 TurnMill - 
geschikt voor werkstukken tot 2500 mm 
lengte - zal pas in de loop van 2013 op de 
markt komen, schat Wolfgang Müller,  area 
sales manager bij Monforts 
Werkzeugmaschinen. “We gaan eerst zelf 
ervaring opdoen.” Ze hebben in 
Mönchengladbach namelijk nooit eerder een 
machine gebouwd met een Z-slede die op 
een hydrostatisch gelagerde geleiding van 
2500 mm staat. De moeilijkheid is namelijk 
dat de slede op een vrijdragende 
hydrostatische zuil rust, die hoe nauwkeurig 
je deze ook maakt, doorbuigt in het midden. 
“Dat kunnen we nu compenseren met de 
opspanning van de zuil”, legt Müller uit. 
Hierdoor is de machine net zo nauwkeurig 
als de kleinere uitvoering van de UniCen 

(800 en 1500 mm). De markt vraagt echter 
om dit soort precisiemachines waarmee je 
grote werkstukken (draaidelen tot 1000 mm 
rond) en moeilijke materialen kunt 
bewerken. De oliefilm rond de Z-as geleiding 
zorgt voor goede dempende eigenschappen 
als je bijvoorbeeld chroomnikkel-, nikkel- of 
titaanlegeringen draait en freest. De hoge 

Hydrostatische rondgeleiding 
van 2500 mm waarborgt 

nauwkeurigheid bij compleet 
bewerken lange werkstukken

Het handelsmerk van Monforts Werkzeugmaschinen is de 
hydrostatische rondgeleiding waarop de Z-slede is 

gemonteerd. De oliedruk wordt in elke kamer afzonderlijk 
geregeld.



P R E C I S I E D R A A I E N

12 Made-in-Europe.nu digimagazine november 2012

drukkoeling van maximaal 350 bar 
voorkomt lintspanen.

Hydrostatisch  De hydrostatische 
rondgeleiding onder de Z-slede is het 
handelskenmerk van Monforts 
Werkzeugmaschinen. Dit concept past de 
fabrikant in alle machines toe, ook in de 
kleinere RNC-reeks en de bestaande UniCen 
800 en 1500. Ondanks dat het patent al 
lang is afgelopen, is Monforts nog steeds de 
enige die dit concept op deze wijze toepast. 
Het heeft alles te maken met de zeer 
complexe aansturing van de oliedruk in de 
kamers. Omdat deze kamers nooit exact 
gelijk zijn, wordt de oliedruk per kamer 
afzonderlijk geregeld, zodat de oliefilm 
tussen de kolom en de slede waarop de Z-as 
staat egaal is. Dit concept staat garant voor 
een hoge nauwkeurigheid die ook in de loop 
der jaren constant blijft. Precies deze 
nauwkeurigheid in combinatie met de 

mogelijkheid om ook zware 
freesbewerkingen op de draaibank uit te 
voeren, is voor Gerlof Vollema aanleiding om 
de hydrostatische machines goede kansen 
toe te dichten in de Benelux. “De 
Monfortsmachines vullen het programma 
van Hardinge goed aan. Waar Hardinge 
stopt qua afmetingen, gaat Monforts verder. 
Beide hebben we ervaring in het 
harddraaien en ook Hardinge bouwt 
hydrostatische machines.” De hydrostatische 
geleiding is slijtage- en onderhoudsvrij. 
Daarom geeft de fabrikant 10 jaar garantie 
op de geleiding en door de trillingdempende 
eigenschappen van de oliefilm zijn er 
besparingen op gereedschappen tot 70% te 
behalen.

Innovaties  Hoewel de UniCen 1000 
TurnMill zoals deze in Stuttgart stond nog 
niet de definitieve versie is, zullen bepaalde 
innovaties de komende tijd wel doorsijpelen 
naar andere machines, verwacht Wolfgang 
Müller. Zo zal het nieuwe 
gereedschappenmagazijn binnenkort 
leverbaar worden op de andere UniCen-
machines. Tot nog toe worden deze met 
kettingmagazijn geleverd, wat echter 
langzamer is bij de gereedschapwissel. Nu 

Gerlof Vollema van Hardinge Benelux 
(links) samen met Wolfgang Müller van 
Monforts Werkzeugmaschinen bij de 
allernieuwste UniCen 1000 TurnMill.  De 5-
assige draaifreesmachine onderscheidt 
zich niet alleen door de grote Z-beweging. 
Ook de Y-as is vernieuwd en heeft nu een 
slag van min 200 tot plus 350 mm. Verder 
heeft de machine een B-as kop. De boor- 
en freeskop (B-as) kan over +/- 95 graden 
draaien. Bij draaibewerkingen wordt de 
spindelkop mechanisch geblokkeerd.

Hardinge Machine Tools BV 
partner geworden van 
Monforts 
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Laserturn

Op de EMO liet 
Monforts 
Werkzeugmaschinen 
vorig jaar de 
Laserturn zien, een 
draaimachine met 
geïntegreerde 
laserkop in de turret. 

Hiermee draait men 
onder andere 
keramiek vanaf 
stafmateriaal. Met de 
laser wordt het 
keramiek vlak 
voordat de beitel in 
het materiaal komt, opgewarmd en zo 
zacht gemaakt. 

Keramische lagers Volgens Wolfgang 
Müller is de technologie veelbelovend en is 
een grote Europese fabrikant van 
keramische lagers zeer geïnteresseerd in 
de machine, maar moeten nog twee 
problemen opgelost worden voordat de 
machine productierijp is. Het eerste is dat 
de proceszekerheid van de laserunit 
verhoogd moet worden. De tweede 
uitdaging is te voorkomen dat het 
abrassieve stof dat bij het draaien van 
keramiek vrijkomt, overal doordringt in de 
machine waar je het liever niet hebt. 

heeft men een rekkenmagazijn ontwikkeld 
met 60 of 120 gereedschapplaatsen. In 
deze opstelling kan het volgende 
gereedschap klaar worden gezet, waardoor 
de spaan tot spaantijd aanzienlijk korter 
uitvalt. Ook komt er binnenkort een 
compleet vernieuwde RNC 500 4, met vier 
assen in plaats van twee nu. Deze machine 
komt in 3 lengten: 800, 1300 en 2000 
mm. In Duitsland zijn er al vijf van 

verkocht. Deze RNC 500 2 en 4 gaat de 
bestaande RNC 500 en 600 vervangen. 

Meer informatie:

Monforts Werkzeugmaschinen

Hardinge Machine Tools BV

Video

http://www.monforts-werkzeugmaschinen.de/
http://www.monforts-werkzeugmaschinen.de/
mailto:info@hardinge.nl?subject=informatie%20over%20Monforts%20draaibanken
mailto:info@hardinge.nl?subject=informatie%20over%20Monforts%20draaibanken
http://youtu.be/v__IbvecjIQ
http://youtu.be/v__IbvecjIQ
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Dutch Pride
Hembrug toonde op de IMTS 
in Chicago de Mikroturn 300 
Base Line, een goedkopere 
variant van de Mikroturn die 
speciaal voor de Aziatische én 
Amerikaanse markt is 
ontwikkeld, aldus 
internationaal salesmanager Huub Balm. Een heel 
andere machine dan Hembrug de week erna op de AMB 
toonde, waar men in gehard staal het draadsnijden 
toonde. De Base Line biedt minder opties, maar is 
daardoor aantrekkelijker geprijsd. En dat slaat bij de 
Amerikanen beter aan, zegt Bart Venhuis, applicatie 
engineer. “Harddraaien is gekend in de VS. En de 
aantrekkelijke prijs van de Base Line machines begint 
vruchten af te werpen.” 

http://www.hembrug.nl
http://www.hembrug.nl
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B U S I N E S S  C A S E :  D O O S A N

Kort op de bal 
spelen vereist 
uitgekiende 
investerings-
strategie

Dit soort complexe 
onderdelen zijn 
behuizingen voor filters 
die gebruikt worden bij 
het reinigen van oliën 
onder hoge druk, waarbij 
ongecontroleerde 
oliestromen kunnen 
ontstaan. De wanddikte 
van de RVS-behuizing is 
zodanig dat deze ook 
hoge drukken aan kan. 
150LBS tot en met 
20.000LBS. De 
maatvoering van de 
boring luister onderin 
heel nauw. Daarnaast zijn  
er nog in de zijwanden 
uitsparen uitgefreesd. 
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Voor Heerbaart Jongman Metaal moeten machines stabiel zijn, want de Hengelose verspaner 
draait en freest veel stukken uit materialen als SA350LF2, SA105N, RVS, duplex en 

superduplex. Daarnaast moeten ze breed inzetbaar zijn, want levertijden zijn regelmatig hooguit 
enkele dagen. Sinds een aantal jaren investeert Heerbaart met de regelmaat van de klok in 

onder andere machines van Doosan.

Drie weken. Dat is bij 
Heerbaart Jongman Metaal 
in Hengelo wel de meest 
voorkomende levertermijn. 
Maar er gaan ook wel eens 
heel snel orders de deur uit. 
Want de verspaner van 
componenten voor de olie- 
en gasindustrie is voor 
speciale materialen zoals 
SA350LF2, SA105N, duplex 
en superduplex 
stempelbevoegd, zowel 
voor Loyds als TüV 3.1. en 
3.2. “Dat is essentieel op 
momenten als de levertijd 
zeer kritiek dreigt te 
worden”, zegt Ton 
Heerbaart, directeur. Hij 
heeft dat type klant 
regelmatig aan de lijn. Hij 
weet dan dat ze ergens in 
de wereld een probleem 
hebben omdat een 
bepaalde fitting of ander 
onderdeel ontbreekt. Dure 
stilstand. “Dankzij ons 
teamwerk en de 
stempelbevoegdheid 
kunnen we als het moet de 
dag erna het product 
versturen.” Heerbaart schat 
dat slechts een handvol 
Nederlandse bedrijven dat 
kan.  

Niet vol plannen  Om 
deze unieke positie te 
kunnen benutten, plant Ton 
Heerbaart zijn machines 
nooit helemaal vol. Waar 
anderen juist zoeken naar 
een maximale 
machinebezetting, probeert 
hij één of twee machines 
vrij te houden voor 
noodscenario’s. Economisch 
niet goed, weet hij. “Maar 
afgezien van het startjaar, 
waarin we een zo goed als 
failliet bedrijf overnamen, 
hebben we elk jaar zwarte 
cijfers geschreven.” Dit 
vraagt wel een bepaalde 
investeringsstrategie. 
Heerbaart investeert in 
stabiele en vooral 
universele machines. Die 

zorgen voor flexibiliteit. 
“Een 5-assige bank heeft 
hier geen zin. Er zijn hele 
mooie gereedschap 
opspansystemen, maar 
voor ons zijn die niet zinvol. 
Het moet allemaal 
multifunctioneel inzetbaar 
blijven.” 

Doosan  Er staan veel 
jonge machines van 

Ton Heerbaart bij de nieuwe Doosan 
DNM 750 L, de meest recente 
investering. 

Heerbaart Jongman Metaal: 
extreem korte levertijden 

voor olie- en gasindustrie 
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Doosan. Dit jaar is bijvoorbeeld 
geïnvesteerd in een Doosan freesmachine 
DNM 750 L en een Puma 3100 XLM 
draaibank (de machine die op de 
TechniShow op de stand van Dormac CNC 
Solutions stond). De eerste Doosan - toen 
nog Daewoo - was een Mynx 540 
bewerkingscentrum. Ton Heerbaart: “We 
hebben toen alle middensegment machines 
bekeken en een selectie gemaakt. 
Uiteindelijk hebben we de verspaner erbij 

gehaald. De man achter de machine moet 
meebeslissen, vind ik. 
Gebruiksvriendelijkheid heeft de doorslag 
gegeven. Doosan heeft een opening aan de 
onderkant zodat je je voeten onder de 
machine kunt schuiven.” De werkhoogte en 
de toegankelijkheid, voor menigeen 
misschien een detail, maar qua ergonomie 
maakt het een wereld van verschil. Na deze 
Mynx volgde een Puma 400 C, een Mynx 
650, een Puma 700 LM en de twee 
machines van dit jaar. 

Tafelgrootte  In de sector waarin deze 
toeleverancier wereldwijd actief is, gaat het 
om snel kunnen leveren. Dat kan door de 
capaciteiten van je machines slim te 
benutten. Zo heeft hij de grote tafel van de 
Doosan DNM 750 L in segmenten 
ingedeeld. Op een deel staat vast het 
opspangereedschap voor het frezen; op 
een tweede segment het gereedschap voor 
boorbewerkingen en op het derde deel 
staat een 4e as vast op de tafel. Hierdoor 
kun je snel wisselen, met behoud van de 
mogelijkheid om lange stukken te frezen. 
Ton Heerbaart: “Om nog sneller de machine 
naar lange werkstukken om te bouwen, 
denken we nu na over een tafel die we op 
de bestaande plaatsen, zodat we deze 
alleen hoeven weg te takelen als we naar 
een ander stuk omschakelen.” 

Zwaar belast  De machines bij Heerbaart 
Jongman Metaal draaien weliswaar niet in 
een 24/7 productie, ze worden wel flink 
belast. “De vermogensmeter staat niet vaak 
onder de 80 procent.” Dat komt met name 
door de materialen die verspaand worden. 
Instabiliteit en speling zijn funest. “Dan kun 
je het nauwkeurig diep boren vergeten. Bij 

BOVEN: De Doosan Puma 700 L is een stabiele machine, 
waarmee in Hengelo zelfs moeilijke materialen tot wel 1250 
mm diep geboord worden, met een maximale diameter van 
240 mm. 
ONDER: Het speciaal ontwikkelde boorgereedschap voor 
boringen van 240 mm rond.
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trillingen gaat het materiaal namelijk 
uitharden.” De Doosan machines stellen Ton 
Heerbaart op dit vlak absoluut niet teleur. 
De machines kunnen ook de grootste 
diameter die de specificaties vermeldt, aan. 
“Soms zie je dat een machine eigenlijk een 
kind met een waterhoofd is:  ze is niet 
ontworpen voor een grotere diameter. Daar 
heb je bij Doosan geen last van. De Puma 
700 met zijn blokgeleidingen is uitermate 
stabiel.” Want hoewel de nauwkeurigheden 
die gefreesd en gedraaid worden doorgaans 
tussen de 0,05 en 0,5 mm liggen, luistert 
het bij bepaalde producten toch nauw. “Een 
pakkingsvlak moet in een vlak gedraaid 
worden. De machine mag dus absoluut niet 
trillen.” Op de Puma 700 LM draait hij 
werkstukken van RVS 1500 mm lang en 500 
mm omtrek; gaten boren tot 1250 mm diep 
en 240 mm rond doet hij als het moet 
eveneens op deze draaibank. “Zelfs als je 
zoveel kracht op de turret zet, blijft de 
machine stabiel.” 

Hoge drukkoeling  Bij lang spanige 
materialen ontstaan vaak lintspanen, wat tot 
problemen kan leiden. Om die problemen te 
voorkomen, koelt Heerbaart met hoge druk. 
Dormac heeft in de Puma 3100 XLM een 
hogedrukpomp ingebouwd. Standaard zijn 
alle afdichtingen van deze machine al 
geschikt voor hoge drukkoeling. Door de 
nieuwe pomp is op de Puma 3100 XLM tot 
maximaal 70 bar druk beschikbaar voor het 
koelsmeermedium. Ton Heerbaart verwacht 
er veel van. “Door de koude-warmte werking 
en de druk knapt de spaankrul eerder. Dat 
verhoogt zowel de betrouwbaarheid alsmede 
de standtijd van het proces.”

De grote tafel 
van de 
Doosan DNM 
750 L (2160 
bij 760 mm) is  
ingedeeld in 
drie 
segmenten, 
zodat snel 
een ander 
werkstuk kan 
worden op-
gespannen.

“Op de Doosan Puma boren 
we tot 1250 mm diep en 240 

mm rond, zonder enkele 
trilling”
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Service  Leverstiptheid en 
leverbetrouwbaarheid zijn in de markt 
waarin het Hengelose bedrijf opereert 
cruciaal. Logisch dat Ton Heerbaart deze 
betrouwbaarheid ook van de machines 
verwacht, zelfs al plant hij de capaciteit 
nooit helemaal vol. En als er een keer iets 
mis gaat, rekent hij op een snelle service. 
“Ik zal daarom nooit een machine kopen 
van iemand die vanuit zijn huiskamer 
verkoopt. Bij Dormac heb ik een goed 
gevoel. Hun denkwijze past bij de onze. We 
spreken elkaars taal. En ik merk dat hun 
serviceapparaat net zo snel groeit als hun 
verkoopapparaat.” 

 

Stempelbevoegd voor Loyds en TüV

Heerbaart 
Jongman Metaal 
in Hengelo is 
stempel-
bevoegd voor 
Loyds en TüV 
3.1 en 3.2. Dat 
betekent dat 
het bedrijf zelf nieuwe stempels in het 
materiaal mag slaan als door het afzagen het 
vorige stempel is verdwenen. Het gaat hierbij 
om de traceerbaarheid, voor opdrachtgevers uit 
de offshore en petrochemie een alsmaar 
belangrijker gegeven. “Als je niet 
stempelbevoegd bent, moet je na het afzagen 
een onafhankelijke keuringsinstantie erbij halen 
om de rest van het materiaal te mogen 
gebruiken. Daardoor verlies je veel tijd. 
Daarom stempelen wij zelf af.” Het vergt onder 
andere in de fabriek zeer strikte opvolging van 
procedures, zoals het aanbrengen van 
coderingen op producten ook als deze nog niet 
volledig afgewerkt zijn. Ton Heerbaart merkt 
dat klanten op dit vlak kritischer worden. “ Men 
wil Europese kwaliteit.” 

Dormac CNC Solutions
Dormac CNC Solutions speelt met het aanbod van 
machines, automatiseringsoplossingen en ondersteuning en 
service in op de vraag naar totaaloplossingen voor de 
productie van complexe en geavanceerde componenten. 

Doosan - multitasking draai-/freesmachines en multi-axis 
draaimachines 

Kiheung - bedfreesmachines

Dahlih - conventionele en CNC freesmachines

Pinacho - teach-in en conventionele draaibanken

L&W Tools - teach-in freesbanken

Giana - grote kop/center draaibanken

Yu-Shine - verticale draaibanken

Trimill - highspeed machining centra

Nieuw zijn de hogedrukpompsystemen, koelwaterfilters, 
oliescheiders en olie- en koelwaterkoelers van Kemtech 
Profluid. 

Dormac CNC Solutions

Breeuwhamer 25

1648 HG De Goorn

T +31 (0)229 542 485

E info@dormac.nl

I www.dormaccncsolutions.nl 

mailto:info@dormaccncsolutions.nl
mailto:info@dormaccncsolutions.nl
http://www.dormaccncsolutions.nl
http://www.dormaccncsolutions.nl
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Elektrochemisch machining kreeg dit jaar op 
de AMB in Stuttgart veel aandacht. Zowel het 

Franse (met Duitse roots) PEMTec als de 
Duitse machinebouwer EMAG toonden 

machines voor dit spaanloos 
bewerkingsproces. De markt is er, laten beide 

bedrijven weten. En dan moet je niet alleen 
aan miniaturisatie denken. 

Eerst de technologie. Elektrochemisch 
verspanen (ECM) gebruikt een anode (het 
werkstuk) en een kathode (het 
gereedschap) in een geleidend medium. 

Zinkvonken - EDM - zou je denken. Niet 
helemaal. Er bestaat een wezenlijk verschil 
tussen die technologieën. Bij ECM maakt de 
elektrode nooit contact met het werkstuk. 
Het wordt hier dichtbij gebracht, tot een 
spleet van ongeveer 80 tot 800 µm. Dat is 
voldoende om aan het oppervlak van het 
werkstuk materiaal weg te halen en de 
gereedschapvorm over te brengen op het 
werkstuk. Feitelijk dient het geleidend 
medium als ‘frees’. De voordelen zijn dus 
geen vonken, geen warmte-inbreng, geen 
gereedschapslijtage en je kunt in korte tijd 
relatief veel materiaal afnemen. Ook kun je 

Molecuul voor molecuul 
spaanloos verwijderen
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macro- en microstructuren gelijktijdig 
bewerken. In de praktijk is met name het 
voorkomen van slijtage aan de elektrode een 
essentieel voordeel, omdat je met één 
gereedschap een oneindig aantal producten 
kunt maken. Maar het levert nog een ander 
voordeel op. De materiaaleigenschappen 
worden niet aangetast, ongeacht het materiaal 
dat je bewerkt. Hardheid, taaiheid en 
magnetische eigenschappen blijven intact. Er 
vormt zich geen witte laag aan het oppervlak 
en je kunt een zeer hoge oppervlakteruwheid 
bereiken van Ra 0,05.

Precisie  PEMTec gaat nog een stap verder. 
Precise Electrochemical Machining  (of P-ECM 
zoals ook wordt gezegd) is een 
doorontwikkeling van ECM. Bij dit proces is de 
spleet tussen het werkstuk en de elektrode 
slechts 10 µm. Op dat moment wordt de 
stroomimpuls gegeven. Maar nog voordat de 
ionen die hierbij vrijkomen zich aan het 
gereedschap kunnen hechten, opent het geheel 
zich en stroomt er vers elektrolyt tussen 
gereedschap en werkstuk. De elektrode 
oscilleert met een frequentie tot 100 Hz. Dit 
proces herhaalt zich net zolang totdat het 
werkstuk de exacte vorm heeft. Afhankelijk van 
het materiaal kun je met dit proces korte 
bewerkingstijden realiseren. Voedingen van 0,1 
tot 2 mm per minuut zijn realistisch. De 
bewerking is zo nauwkeurig dat nabewerken 
(bijvoorbeeld polijsten) niet nodig is. Ook 
materialen als Inconel, Titanium Grid 5 en 
Hastelloy kun je in één bewerking ruwen en 
finishen. Het stroomverbruik van deze machines 
bedraagt niet veel meer dan die van een 
gemiddelde gereedschapmachine, ondanks dat 
bij polijsten piekspanningen tot enkele 
duizenden Amp worden bereikt. Bovendien 
kunnen de machines uitgevoerd worden met 
een automatiseringssysteem.

“ECM en PECM zijn nog een kleine markt ten 
opzichte van de andere activiteiten van EMAG. 
Maar dit is de toekomstmarkt. We zien hier veel 

potentieel in”, zegt Richard Keller, salesdirecteur 
bij EMAG ECM.

Deze Duitse machinebouwer is enkele jaren 
geleden in deze markt gestapt door een ander 
bedrijf over te nemen. Keller denkt dat de 
technologie nu al concurrerend is met andere als 
het gaat om het bewerken van nozzles en 
injectoren. “Daar biedt deze techniek 
besparingsmogelijkheden omdat we zonder 
nabewerken heel nauwkeurig zijn en snel.” 

Blisks  Bij EMAG ziet men echter ook nog een 
heel andere toepassing: schoepen voor 
turbineschijven. Zelfs de blisks, de turbinewielen 
voor vliegtuigmotoren en energiecentrales die 
uit een blok vol materiaal worden verspaand. 
Veel fabrikanten van 5-assige freesmachines 
richten zich op deze toepassing. “Maar de 5-
assige machines komen aan hun grenzen, nu de 
blisks qua geometrie alsmaar complexer worden 
en de nikkelbasislegeringen moeilijker en 
moeilijker verspaanbaar zijn”, zegt Keller. 
Precies daar biedt het (precise) elektrochemisch 
verspanen dus de oplossing. Inconel, titaan, 
hasteloy: ze zijn allemaal geschikt voor de 
technologie. 

Twee stappen  EMAG bewerkt de 
titaanschoepen in twee stappen. Allereerst 

EMAG: 
technologie met 
potentieel
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wordt er geruwd. Dat gebeurt met 5 mm 
materiaal per minuut dat in de hoogte wordt 
weggehaald. Om snel te zijn, schakelt EMAG 
de machine in de ECM-modus. De bewerking 
gebeurt zo dat ongeveer 1 mm overmaat 
blijft staan. Bij de tweede bewerking 
schakelt men over op PECM: door aan beide 
kanten van de schoep tegelijk te verspanen 
– dus met twee gereedschappen – voorkomt 
men dat er teveel zijwaartse druk op de 
schoepen ontstaat én verhoogt de fabrikant 
de snelheid waarmee bewerkt wordt. Per 
minuut haalt men zo tussen de 0,1 en 0,5 
mm materiaal weg, met een Ra waarde van 
0,05 en een Rz van 0,2. In acht tot tien 
minuten is een turbineschijf klaar. Andere 
toepassingen die Keller ziet zijn het 
braamvrij boren of het bewerken van 
binnencontouren van complexe stukken. 

Profiel EMAG

EMAG bouwt 
meerdere 
ECM-
systemen, 
beginnend 
met de BI 
smart voor 
het met de 
hand 
beladen van de machine. De CS/CI lijn 
zijn de machines voor automatisering. 
Met deze twee machinereeksen kun je 
alleen elektrochemisch verspanen. Wil je 
ook de pulserende technologie benutten 
(Precise Electrochemical Milling) dan kom 
je bij de PECM PT Smart serie uit. Deze is 
eventueel leverbaar met een extra C-as in 
de tafel. In de PT-versie beschikt de 
machine over een grotere tafel (800 bij 
450 mm vergeleken met 250 bij 250 mm 
voor de smart serie). De allergrootste 
machine die EMAG bouwt is de PO 900 
BF.

Meer informatie

EMAG

Oude Reimer

Bekijk hier een video 
van EMAG op de AMB 
over deze technologie

http://www.emag.com/de/unternehmen/marken/emag-ecm.html
http://www.emag.com/de/unternehmen/marken/emag-ecm.html
http://www.oudereimer.nl/index.html
http://www.oudereimer.nl/index.html
http://youtu.be/cYr8mG0Aj-4
http://youtu.be/cYr8mG0Aj-4
http://youtu.be/cYr8mG0Aj-4
http://youtu.be/cYr8mG0Aj-4
http://youtu.be/cYr8mG0Aj-4
http://youtu.be/cYr8mG0Aj-4
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PEMTec maakt 
precisie 
elektrochemisch 
machining 
serierijp

“Wat PEMTec onderscheidt, is dat we onze 
eigen machine hebben doorontwikkeld tot een 
standaard modulair opgebouwd serieproduct”, 

zegt Anna-Maria Hantsch van PEMTec. Je moet 
bij deze technologie vanuit een solide 

machineframe starten. Want stabiliteit en 
stijfheid van de machine is een absolute 

vereiste om de voordelen van de precisie 
bewerkingstechniek maximaal te benutten.

PEMTec is van oorsprong een Duits bedrijf. 
Een ingenieursbureau liep in 1995 tegen het 
probleem aan dat een complexe sensor Mu-
metaal bewerkt moest worden zonder dat het 
zijn magnetische eigenschappen verliest. Zo 
is men bij de van oorsprong Russische 
technologie uitgekomen. Bijzonder aan het 
elektrochemisch verspanen is namelijk dat 
(magnetische) eigenschappen in tact blijven. 
De Russische ECM-machine die de Duitse 
ingenieurs kochten was echter niet 
nauwkeurig genoeg. Daarom hebben ze zelf 
een nieuwe ontwikkeld. Daarna is men de 
technologie gaan doorontwikkelen om nog 
hogere nauwkeurigheden te verkrijgen. Het 
granieten frame van de machine heeft nu 
voldoende eigen stijfheid om de krachten op 

te vangen van de pulserende beweging die 
het gereedschap in de Z-as maakt. De 
werkruimte is in dit granieten frame 
geïntegreerd. Dit natuurmateriaal is weinig 
gevoelig voor temperatuurstijging, dempt 
goed en is ongevoelig voor het zoutwater dat 
als elektrolyt wordt gebruikt. Voor het 
oscillerend gereedschap is een gepatenteerde 
constructie ontwikkeld.

Toepassingen  Hoewel de technologie bij 
menigeen wellicht onbekend is, zijn er zeker 
al toepassingen te vinden. Ook in Nederland, 
waar PEMTec vertegenwoordigd wordt door 
Encoma in Weert. Toepassingen zijn zeer 
breed en met name te vinden bij precisie 
werkstukken die nu via het draadvonken, 
zinkvonken, maar ook wel het frezen en 
slijpen gemaakt worden. Denk onder andere 
aan de gereedschappenindustrie, waar je met 
deze technologie hele filigraine structuren op 
het oppervlak kunt aanbrengen, met een 
hoge vorm- en plaatsnauwkeurigheid. Een 
voorbeeld is een stempel voor een 
spuitgietmatrijs. Met 4 messing elektrodes 
wordt de structuur (2 tot 5 mm diep) binnen 
6 minuten aangebracht in roestvaststaal, met 
een Ra waarde van 0,2. Of het verspanen van 
moeilijk verspaanbare materialen en vormen 
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die je met conventionele technieken 
nauwelijks of niet productief kunt maken. Een 
ander voorbeeld is een axiale turbineschijf, 
met 56 schoepen van 7 mm hoog en tussen 
de 0,16 en 0,79 mm dik. Met een messing 
elektrode wordt dit werkstuk van 
roestvaststaal in achtvoud binnen 42 minuten 
geproduceerd, met een Ra waarde < 0,2 
mm. Of men 1 werkstuk of meerdere 
werkstukken spaanloos bewerkt, de 
bewerkingstijd blijft identiek!

DAP applicatiecentra  Belangrijk is echter, 
benadrukt Anna-Maria Hantsch, dat je het 
juiste product voor deze technologie hebt. 
Daarom heeft PEMTec geïnvesteerd in eigen 
applicatiecentra binnen Europa, de 
zogenaamde DAP centra, waar niet alleen 
proces engineering voor de klant wordt 
gedaan maar ook middelgrote testseries 
worden gemaakt om te ontdekken of de P-
ECM technologie geschikt is voor het product. 
PEMTec werkt daarnaast nog aan de 
doorontwikkeling van nieuwe machines en 
technologieën. “Dit proces is nog lang niet uit 
ontwikkeld.” 

Profiel PEMTec

PEMTec heeft twee standaard machines in 
hun verkoopprogramma met verschillende 
PEMpower installaties tot 9600 Ampère. De 
kleinste machine heeft een opspantafel van 
450 bij 400 mm. De machinebouwer past 
een gepatenteerde constructie toe voor het 
oscillerend gereedschap, die in de Z-as 
geïntegreerd is. Dankzij deze oplossing is 
deze as slijt- en onderhoudsvrij en kun je 
heel goed de zijcontouren van het 
werkstuk verspanen. PEMTec levert 
complete systemen, bestaande uit: een P-
ECMmachine, PEM-Aqua dat voor de 
elektrolyttoevoer en reiniging zorgt, PEM-
Power voor de spanning en PEM-Control 
voor de besturing van het proces. De R&D-
afdeling bij de machinebouwer wordt geleid 
door de Nederlander ir. Maarten Brussee. 

Meer informatie:

PEMTec  SNC 

Encoma BV 

Video

http://www.pemtec.de
http://www.pemtec.de
http://www.encoma.nl
http://www.encoma.nl
http://youtu.be/ESUHdfpklv8
http://youtu.be/ESUHdfpklv8
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Het roer moet om. Als we in Europa hoge 
lonen betalen, moeten we nadenken over 

nieuwe oplossingen om producten te maken. 
Dat moeten we ook doen vanuit het 

duurzaamheidsoogpunt. Want de verspilling 
van grondstoffen en energie is veel te groot. 

Voor wie niet meegaat in deze verandering, is 
het over een poos over en uit. 

In een notendop is dat de boodschap van 
professor Fritz Klocke (foto), van het 
Werkzeugmaschinenlabor Aachen en hoofd 
Fraunhofer IPT, en professor Bert Lauwers 
van de KU Leuven. Klocke presenteerde hun 
visie tijdens de MIT Europe conferentie 
Innovations in Manufacturing, georganiseerd 
door Agoria. 

Multipurpose platforms  Wat betekent het 
nieuwe oplossingen voor de productie 
bedenken? Klocke en Lauwers gaan ervan 
uit dat er “multipurpose technologie 

Hoge lonen en duurzaamheid 
vragen om nieuwe machines, 
nieuwe productieconcepten 
en nieuwe producten

Méér met minder maken
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platforms” komen. Eén machine die 
meerdere technologieën aan boord heeft. 
Zoals Monforts Werkzeugmaschinen een 
machine heeft ontwikkeld waarmee je zowel 
kunt draaien, frezen, laserharden, laser 
cladden en zelfs harddraaien en frezen. Of 
de ontwikkeling van een lasercladmachine 
gecombineerd met 5-assige 
freescapaciteiten, aangestuurd vanuit een 
besturing. Het WZL en Chiron ontwikkelen 
momenteel zo’n concept. Ook zullen de 
virtuele en de reële wereld van de industrie 
meer samenvloeien. Fritz Klocke: “Daarmee 
kunnen we de productiviteit verhogen.” 

Minder verspilling  In de toekomst zullen 
producten met minder materiaalverspilling 
gemaakt moeten gaan worden. “We 
gebruiken teveel grondstoffen; we verspillen 
teveel”, aldus de Akense hoogleraar. Twee 
voorbeelden. In het productieproces van een 
chassis voor een auto wordt 50 procent van 
het totale materiaalverbruik verspild, blijkt 
uit een studie van het WZL. Voorbeeld twee: 
een dieptrekpers van 40 ton bewegen kost 
veel energie. Is het wel nodig het 
gereedschap zo zwaar te maken? Als je de 
massa reduceert, volstaat wellicht een pers 
van 25 ton. Reken uit hoeveel energie dat 
scheelt. Klocke: “Als we duurzaam willen 
produceren, moeten we meer maken met 
minder resources.” 

Redesignen  Dat kan 
door producten te 
redesignen. Neem de 
windturbine. Onmisbaar, 
volgens sommigen, voor 
de toekomstige 
energievoorziening. Maar 
de productie van al die 
tandwielen kost energie 
en materiaal en levert 

een flinke milieubelasting op alleen al 
vanwege de koeling tijdens de verspaning. 
De tandwielloze aandrijving van de 
windmolen is daarom het alternatief. De 
onderzoekers hebben ook eens uitgerekend 
wat je bespaart als je de globale 
windmolenproductie van zo’n nieuw 
aandrijfconcept voorziet: 1,15 Mwh energie, 
1052 m3 koelsmeermedium en 45 ton 
filters. Klocke: “De potentie zit in het 
bekijken van de totale keten.” 

Meedoen  Is windenergie onder aan de 
streep wel zo goed voor het klimaat? Fritz 
Klocke: “De politiek wil de uitstoot van 
broeikassen verminderen. Daarvoor moeten 
we dus nieuwe energiebronnen vinden en 
windenergie hebben we nodig om de 
doelstellingen te halen.” Dit zijn feiten die je 
beter kunt accepteren. Want er zijn slechts 
twee strategieën denkt hij. “Ofwel je 
strategie is wachten en hopen. Die kost 
weinig maar je krijgt waarschijnlijk niet 
meer dan dat je niet meteen van de markt 
verdwijnt. Je mag nog een bepaalde tijd 
meespelen.” Fritz Klocke denkt dat strategie 
nummer 2 kansrijker is: “Ga voor de 
verandering. Misschien mag je dan de 
toekomst mee vormgeven.”

Tandwielproductie voor windmolens 
kost 1,15 mWh energie. Dus 
tandwielloos concept is beter
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De maakindustrie zit in een transitieproces. 
Nieuwe materialen, nieuwe technologieën, 

nieuwe bedrijfsmodellen, zelfs nieuwe 
financieringsmodellen zullen er komen. 

Fabrieken van de toekomst 
gaan er heel anders uitzien. 

Precies op deze transitie richt 
de nieuwe vakbeurs MTMS 
(Materials Transformation & 

Machining Show) zich. In maart 
2013 vindt de eerste editie in de 

Benelux plaats. 

MTMS 2013 wordt door de 
organisatoren als een nieuw 
event voor de maakindustrie 
in de markt gezet, dat in 
weinig meer lijkt op de 
vroegere Metapro. Het moet 
vooral een technologiebeurs 
worden, waar zowel de 
aanbieders van de technologie 
(van machines tot opslag en 
software) en de gebruikers 
staan. Ze zullen vooral laten 
zien hoe ze nu al inspelen op 
de komende verandering en 
hoe ze daar succesvol mee 
zijn. 

Toekomsttechnologie  De bezoekers 
vinden op de beurs een Additive and 
Alternative Manufacturing Village. Hier tonen 
een dertigtal exposanten 
productietechnologieën van de toekomst. 
Dat is zeker 3D printen, maar ook 
innovatieve verbindingstechnieken om 
uiteenlopende materialen te verbinden; 
verspaningsoplossingen voor het frezen van 
composieten; of de hybride machines die 
meerdere bewerkingstechnieken 
combineren. In de twee paleizen van de 
Brusselse Expo, zijn de machinezones 
ingericht waar bezoekers de 
metaalmachines en andere systemen 
werkend kunnen zien. Hier laten exposanten 
hun technologieaanbod van vandaag zien en 
hoe ze deze technologie inzetten. MTMS 
wordt namelijk een beurs voor zowel 
leveranciers van machines, gereedschappen, 
software en andere tools alsook voor de 
gebruikers, de toeleveranciers, ervan. 

Uniek evenement  MTMS wordt, zegt 
organisator Karl D’haveloose van 
InventMedia, een uniek evenement in de 
Benelux. “We promoten nieuwe technieken 
en nieuwe materialen waarmee MTMS 
evolueert richting een 
materiaalbewerkingstechnologiebeurs, veel 
breder dan de vroegere metaal-
bewerkingsbeurs.” Inhoudelijk wordt het 
programma ondersteund door HoWest, de 
Hogeschool West-Vlaanderen die onder 
andere op 20 maart  een congres rond het 
thema additive & alternative manufacturing 
organiseert. 

Meer informatie

MTMS 2013

MTMS 2013: 
vakbeurs voor 
veranderende 
maakindustrie 

http://www.mtms.eu
http://www.mtms.eu
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Okuma’s kleinste 
De Millac 33TU is Okuma’s kleinste 5-assige 
machine: precies 1 meter breed, iets meer dan 
3 meter diep, geschikt voor fijnmechanische 
componenten. In de X-, Y-, en Z-richting heeft 
de Millac 33TU een bereik van 350, 450 en 340 
mm. Benieuwd naar de grootste 5-asser van 
Okuma, kijk op de volgende bladzijde >>>
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Bigger
In Amerika is alles een maatje 
groter. Dus was er op de IMTS-
stand van Okuma plaats genoeg 
voor de grootste 5-assige 
machine die het Japanse merk 
ooit heeft gebouwd, de MU 
10000H. De machine heeft een 
trunnion tafel (maximaal 
werkstukgewicht 2500 kg) waarop 
een pallet van één vierkante 
meter past. Standaard wordt de 
machine met een 2-
palletwisselaar gebouwd. 
Verplaatsingen in X-, Y- en Z-
richting zijn respectievelijk 1550, 
1600 en 1600 mm.



I M T S  2 0 1 2

Made-in-Europe.nu digimagazine november 2012 	 31



C H I N E S E  E X P A N S I E

32  Made-in-Europe.nu digimagazine november 2012  

De Chinese machinefabrikant Shenyang 
Machine Tool Group Co. wil voor reuring in de 
machinemarkt zorgen. Het roer moet om, zegt 

topman Xiou Guan. Niet de hardware moet 
voorop staan, maar de totaaloplossing die de 

klant nodig heeft. Over twee jaar, zo belooft hij, 
komen de Chinezen met een concept dat deze 

markt nog nooit heeft gezien. Daarmee willen 
ze flink marktaandeel winnen buiten China.

Xiou Guan, CEO van de Chinese 
machinegroep SYMG, grijpt halverwege zijn 
betoog naar zijn iPhone. Apple’s 
succesverhaal en de aanpak van het bedrijf 
uit Cupertino zijn z’n inspiratiebron. “De R&D 

van Apple zit in de VS, de productie gebeurt 
in China. Als machine-industrie moeten we 
het Apple-model volgen. Globalisering is 
noodzakelijk.” De echte globalisering moet in 
deze sector nog op gang komen, gelooft hij. 
Dat moment is nu aangebroken. De 
technologie is de laatste tien jaar 
gestandaardiseerd. In het middensegment 
van de markt, waar SYMG sterk wil gaan 
groeien, zijn de verschillen tussen de 
machinemerken niet meer zo groot. Eigenlijk 
is de harde techniek niet meer het 
verkoopargument. “De machine is slechts het 
begin. Wat de klant nodig heeft, is een 
totaaloplossing. Ik geloof sterk in het service 
georiënteerd businessmodel”, zegt Xiou 
Guan. “Als industrie moeten we veel meer 

Succes 
van de 
klant 
voorop, 
niet de 
machine

Topman grootste machinefabrikant SYMG 
wil het over een andere boeg gooien
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kijken naar wat de klant vraagt. Ik zie hier 
op de beurs (IMTS) mooie techniek, maar 
slechts weinig techniek die de klant echt 
nodig heeft.” 

Innovatief concept  Van copy paste 
gedrag kun je deze Chinese bestuurder niet 
betichten. Hij wil, net als Apple met de 
iPhone in de telefoonmarkt heeft gedaan, 
met het nieuwe I5 concept waarmee SYMG 
in 2014 op de markt komt, de sector op zijn 
kop zetten. “De toekomst van deze industrie 
is niet wat wij kunnen maken, maar hoe we 
als fabrikanten met onze klanten 
samenwerken zodat de klant succesvol is.” 
Daarvoor heb je betaalbare, makkelijk te 
onderhouden, betrouwbare en tijdig 
leverbare machines nodig. “Smart 
producten.” Dat beoogt SYMG met het 
nieuwe I5 concept over enkele jaren te 
bieden. Volgens Guan wordt dit een totaal 
nieuw concept, waarin automatisering 
geïntegreerd wordt, dat standaard 
koppelingen heeft met smartphones en 
waarin naast de machine ook de technologie 
om producten concurrerend te maken, 
wordt meegeleverd. En waarbij de gebruiker 
naast de machine de ondersteuning 
geleverd krijgt om met de machine de 
producten te maken. “Ook de klant met 
slechts één machine van ons moet deze 
ondersteuning krijgen.” 

Groeiambities  Voor de Chinese 
machinebouwer is het I5 project cruciaal 
voor het realiseren van de lange termijn 
doelen. Momenteel is het concern met een 
omzet van 2,78 miljard US$ weliswaar qua 
omzet de grootste machinebouwer ter 
wereld, nog voor Mazak, Trumpf en 
Gildemeister. Tien jaar geleden stond het 

bedrijf nog op de jaarlijkse lijst van 
machinebouwers van Gartner op de 36e 
plaats. Maar van de omzet wordt slechts 5 
procent buiten China behaald. De rest wordt 
op de binnenlandse markt gerealiseerd. Dat 
moet anders worden. Over vijf jaar wil men 
30 procent van de omzet buiten China 
boeken, zonder dat de omzet in het Chinese 
binnenland daalt. In totaliteit willen de 
Chinezen hun omzet tegen 2015 met de 
helft vergroten. Met andere woorden: SYMG 
gaat zich de komende jaren op de 

Chinese fabrikant wil fors 
groeien buiten China

Wie is SYMG?

De basis van de Shenyang Machine Tool Group 
gaat terug tot in de jaren vijftig toen de eerste 
gereedschapmachines werden gebouwd. Het 
concern in de huidige vorm dateert uit 1995 
toen een aantal Chinese fabrikanten is 
samengegaan in de Shenyang Machine Tool 
Group Co. De Chinese staat heeft alle aandelen 
van het concern in handen. 
Dochteronderneming SMTCL is wel aan de 
Chinese beurs genoteerd: 49 procent van de 
aandelen is vrij verhandelbaar, de rest zit vast 
bij SYMG. Volgens Xiou Guan opereert de 
onderneming echter als een bedrijf dat winst 
moet maken om de toekomst veilig te stellen. 
“Wij moeten winst maken.” Enkele jaren geleden 
heeft het Chinese concern het Duitse Schiess 
overgenomen. Momenteel heeft men 
vestigingen in Frankfurt, Turkije, Los Angeles en 
Toronto. Sinds kort is er een ontwikkelcentrum 
nabij Berlijn. Dat werkt nauw samen met onder 
andere de universiteit van Berlijn.  

Shenyang Machine Tool Co. LTD

http://www.smtclchina.com/
http://www.smtclchina.com/
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exportmarkten roeren. “Dat kunnen we niet 
alleen. Daarom zoeken we naar partners om 
onze strategie mee te realiseren”, zegt Xiou 
Guan. Daarmee hint hij niet per se op 
overnames. Allianties, dat is het beeld dat 
hij voor ogen heeft.

Drie-eenheid  De nieuwe machinelijn, die 
het concern over twee jaar op de IMTS in 
Chicago wil lanceren, speelt in deze plannen 
een belangrijke rol. De vroegere producten 
waren, zegt Guan, kwalitatief niet goed 
genoeg om de Westerse exportmarkten mee 
te betreden. “We gaan niet met Chinese 
producten de exportmarkten op.” Vandaar 

dat het ontwikkelcentrum sinds kort in 
Berlijn zit, nadat SYMG enkele jaren geleden 
het Duitse Schiess heeft overgenomen. 
“Onze droom is om Chinese productie te 
combineren met Duitse technologie en 
Amerikaanse marktbenadering. Ons I5 
concept zal dit alles waar gaan maken.” 

Droomcombinatie: Duitse 
technologie, Chinese 
productie, Amerikaanse 
marktbenadering

Video 5-assige 
machine op IMTS

http://youtu.be/Ciuge7TqJJQ
http://youtu.be/Ciuge7TqJJQ
http://youtu.be/Ciuge7TqJJQ
http://youtu.be/Ciuge7TqJJQ
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Ook bij Gildemeister gelooft men dat je in de 
toekomst meer moet leveren dan alleen de 
hardware. “We zien dat elektronica alsmaar 
belangrijker wordt. Een andere trend is de 

integratie van andere machines en ook 
‘vreemde’ componenten in één totaal 

concept”, zegt Gildemeister topman Rüdiger 
Kapitza. 

Hij kondigde onlangs aan dat op de EMO 
2013, in september komend jaar in 
Hannover, DMG en Mori Seiki op dit punt 
grote stappen gaan zetten. Kapitza ziet 
daarnaast de trend dat DMG steeds meer 
betrokken wordt bij het samen met de klant 
optimaliseren van het productieproces. 
Alsmaar vaker levert de fabrikant naast de 
hardware ook de technology cyclus. 

Lokaal bouwen  Rüdiger Kapitza ziet de 
globalisering in de machinebouwindustrie 

eveneens op gang komen. Gildemeister 
bouwt momenteel in alle werelddelen 
nieuwe fabrieken om zowel de machines van 
DMG als Mori Seiki veel meer dan tot nog 
toe lokaal te produceren. Het heeft volgens 
hem geen zin om een machine de halve 
wereld over te slepen van fabriek naar 
eindklant. Transport- en verzekeringskosten 
om een in Azië gebouwde machine naar 
Europa te brengen, lopen volgens Kapitza al 
snel op tot 15 procent van de machineprijs. 
Daarom opent Gildemeister dit najaar een 
ultramoderne fabriek in de VS. Een kopie 
daarvan wordt momenteel in China 
gebouwd en om machines te gaan maken 
voor de Russische markt, is recent de bouw 
van een fabriek in Rusland begonnen.

DMG: nieuw 
geïntegreerd 
concept op    
EMO 2013
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3D printen: de 
ultieme optimalisatie
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In een fabriek waar spanen 
maken het hoofddoel is, 

werk je nooit optimaal, zegt 
David Burns, president en 

COO van ExOne. Hij ziet 3D 
printen als de ultieme 

optimalisatiedroom. Lean 
manufacturing en six sigma 

in optima forma, omdat 
verspilling tot vrijwel nul 

gereduceerd wordt. Hij is 
overtuigd van het potentieel 

van de markt voor het 3D 
printen van metalen 

componenten. 

Met het M-Flex 3D 
printsysteem komt ExOne 
Company (de naam die 
sinds begin dit jaar voor 
alle vroegere merken zoals 
ProMetal, ProMetal RCT, 
Luxelis en Metaltec wordt 
gevoerd) weer een stap 
dichterbij het industrieel 
printen van metalen 
componenten in plaats van 
ze te verspanen of met 
andere technieken te 
maken. Het nieuwe 
platform zorgt namelijk 
voor een tot zeven keer 
snellere opbouw. Daarmee 
komt de Amerikaanse 
fabrikant tegemoet aan de 
veelgehoorde kritiek als 
het om 3D printen - 

oftewel additive 
manufacturing - gaat: de 
snelheid is te laag. Binnen 
30 seconden bouwt men 
met de M-Flex machine 
een laag van maximaal 
400 bij 250 mm op. Als 
materiaal zijn nu RVS, 
brons en wolfraam 
beschikbaar. Binnenkort 
worden hier glas en 
keramiek aan toegevoegd. 

Massaproductie  Dringt 
ExOne met dit nieuwe 
platform door in de 
serieproductie? David 
Burns gelooft niet dat 
additive manufacturing de 
massaproductie gaat 
vervangen. Hij ziet de 
technologie vooral 
toegepast worden bij 
complexe onderdelen, die 
je met 
traditionele 
technieken 
niet kunt 
maken. Of 

voor het customizen van 
producten. Ook real parts, 
zoals hij het uitdrukt. “Die 
printen we nu al voor 
bijvoorbeeld de olie- en 
gasindustrie. Delen waar 
geen tekeningen van zijn, 
waarvan we via reverse 
engineering een CAD-file 
maken en het onderdeel 
dan printen.” Bedrijven als 
Ford, Caterpillar en John 
Deere maken daarvoor ook 
al gebruik van de ExOne 
printers. 

Kosten blijven dalen  
Momenteel haalt ExOne 
wereldwijd nog de meeste 
omzet uit het printen van 
zandvormen en kernen 
voor gieterijen en de 
productie van machines 
hiervoor. Dat zal snel 

“Voor het eerst is er een technologie 
waarmee je complexe delen goedkoper 

maakt dan eenvoudige onderdelen”
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veranderen, denkt David Burns. Over drie 
jaar zal het printen van metalen delen 
meer gaan opleveren dan de 
gieterijbusiness, ondanks dat hij rekening 
houdt met verdere prijsdalingen per 
geprint onderdeel. Naarmate de machines 
sneller worden, dalen de kosten. “We zitten 
nog lang niet aan het eind van de 
ontwikkeling. Een verdubbeling van de 
huidige snelheid binnen de komende drie 
jaar is haalbaar.” De industrie zal vooral 
aan de snelheid werken. De vraag naar een 
hogere resolutie is er namelijk nauwelijks. 
“De resolutie van vandaag is acceptabel. Ik 
geloof niet dat er commerciële argumenten 

zijn voor een hogere resolutie. Wel kunnen 
we de oppervlaktekwaliteit nog verder 
verbeteren. Dat is een ander verhaal.” 

Lean-droom  Het afgelopen jaar is 3D 
printen in een stroomversnelling geraakt. 
“Tien maanden geleden moesten wij nog 
aan elk project trekken. Nu willen de grote 
concerns met ons praten over hoe 3D 
printen onderdeel wordt van hetgeen zij 
doen.” General Electric wil in de VS 
bijvoorbeeld een additive manufacturing 
fabriek oprichten. Vliegtuigbouwers 
broeden op plannen om de technologie in 
te zetten. 3D printen is de game changer, 
is Burns overtuiging. “Na meer dan 30 jaar 
realiseren we nu de optimalisatiedroom 
van lean manufacturing en six sigma. In 
een spanenfabriek ben je nooit helemaal 
optimaal. Additive manufacturing is dat 
wel. Voor het eerst is er een technologie 
waarmee je complexe onderdelen 
goedkoper maakt dan eenvoudige.” 

Koffiedrinken  Wat de trigger is geweest 
die de interesse voor 3D printen heeft 
aangewakkerd? Voor een deel komt het 
door de forse prijsdaling van de machines. 
Hierdoor is additive manufacturing niet 
langer alleen weggelegd voor de grote 
concerns. “We hebben ook klanten uit het 
midden- en kleinbedrijf.” In de VS heeft 
ExOne een gieterij in Houston als klant. 
Enkele keren in de maand bestelt de 
gieterij een gietvorm. ’s Nachts wordt deze 
geprint, in de loop van de volgende dag 
komt de truckdriver langs om de mal op te 
halen. David Burns: “Onderweg stopt de 
chauffeur bij een truckerscafé, drinkt een 
kop koffie en belt de gieterij. Dan weten ze 
dat hij er over twee uur is. Ze verwarmen 
de oven alvast. En 48 uur nadat ze bij ons 

M-Flex metaalprinter op 
EuroMold

Eind november neemt ExOne deel aan 
EuroMold in Frankfurt. Daar wordt de nieuwe 
M-Flex 3D printer voor metalen delen voor het 
eerst aan het Europese publiek getoond. De 
machine heeft een werkruimte van 400 bij 250 
bij 250 mm en is met name bedoeld voor het 
3D printen van real parts voor de mijnbouw, 
automotive en energie-industrie. Zo print 
ExOne voor klanten al gietdelen voor 
helikopters en vervangingsdelen voor zware 
industriële pompen in de oliewinning. Omdat 
het metaalcomponenten betreft, moeten deze 
na het printen gesinterd worden. Een 
sinteroven maakt onderdeel uit van het M-Flex  
concept dat ExOne aanbiedt. 
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de order hebben geplaatst, gieten ze hun 
onderdelen.” Dat is de nieuwe realiteit van 
3D printen. Met als volgende stap het 
direct printen van de metalen delen. Het 
verbaast de Amerikaanse 3D print pionier 
dan ook niet dat The Economist recent 
heeft voorspeld dat de fabrieken van de 
toekomst 3D printers hebben staan naast 
hun freesmachines, persen en 
spuitgietmachines. David Burns: “3D 
printing is the next big thing, na de digitale 
wereld.” 

Meer informatie

ExOne

3D printen helpt industrie 
terughalen naar de VS

Het hoofdkwartier van ExOne is gevestigd in Irwin 
in Pennsylvania. Er zijn nog nevenvestigingen in 
de VS,  Japan en Duitsland (Augsburg). Europa is 
namelijk goed voor zo’n 60 procent van de omzet. 
Dave Burns denkt dat additive manuacturing mee 
kan helpen de maakindustrie terug te brengen 
naar de VS. “Additive manufacturing is een lokale 
oplossing, omdat je daar gaat produceren waar 
de producten nodig zijn.” Recent is op initiatief 
van de regering Obama een onderzoeksinstituut 
naar additive manufacturing opgericht, waarvoor 
de overheid 30 miljoen dollar beschikbaar stelt en 
het bedrijfsleven nog eens 40 miljoen. ExOne is 
een van de participanten. Dave Burns is blij dat 
het instituut er komt. Met name op het vlak van 
materialen kan het instituut veel onderzoek doen. 
“We hadden zo’n instituut eerder moeten hebben, 
maar het is zeker niet te laat.”

Wohlers Conferentie op EuroMold over 
AM voor metalen delen

De additive 
manufacturing 
conferentie die 
Terry Wohlers 
elk jaar 
organiseert op 
EuroMold, staat 
dit jaar in het teken van de vooruitgang 
in additive manufacturing van metalen 
componenten. De conferentie vindt 
plaats op 29 november. 

De laatste jaren heeft juist dit segment van 3D 
printen een snelle ontwikkeling doorgemaakt, 
sneller dan het 3D printen van kunststofdelen. 
Naast Terry Wohlers zelf, die een overzicht van 
de markt zal schetsen, zijn er sprekers van 
Fraunhofer ILT over high speed laser additive 
manufacturing; Aerosud over toepassingen in de  
luchtvaartindustrie en Morris Technologies over 
met name het voor- en natraject van additive 
manufacturing en de kosten die daarmee 
gemoeid zijn. ‘s Middags komen onder andere 
toepassingen aan bod, zoals medische 
implantaten, elektronenstraal smelten voor 
implantaten en een lezing over het lasersinteren 
en smelten van kostbare materialen, voor onder 
andere de juwelenindustrie. Ook is er een 
presentatie over het nieuwe Amerikaanse 
onderzoeksinstituut dat opgericht wordt.

Klik hier voor het volledige programma

Meer informatie

Wohlers Associates

http://www.exone.com/
http://www.exone.com/
http://www.euromold.com/index.php?id=115&l=1
http://www.euromold.com/index.php?id=115&l=1
http://wohlersassociates.com/index.html
http://wohlersassociates.com/index.html
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“Klagen en zagen zijn niet productief. De 
industrie moet juist zeggen dat het wel 

gaat. Dat in Vlaanderen industrie kan 
bestaan. We hebben onmiskenbare troeven, 

zoals de ligging, goed opgeleide mensen, 
koopkrachtige regio’s om ons heen.” 

Stijn Bijnens
algemeen directeur LRM, aandeelhouder Punch 

Powertrain tijdens netwerkevent Flander’s DRIVE

Het laatste woord

Niet klagen en zagen


