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Méér waardering voor banenmotor

 De Techni-Show was een mooie beurs, waar de maakindustrie 
zich van de beste kant heeft laten zien. Jammer genoeg bleef het een 
feestje van de sector vóór de sector. Waarom kan in Nederland nooit 
eens een minister zo’n beurs openen? Deze week was ik op de 
Hannover Messe. In Hannover struikel je bijna over de politici van 
wereldformaat. Angela Merkel offert er graag de zondagmiddag voor 
op. WEN Jiabao, de Chinese minister-president was er. Maandag 
namen ze samen een kijkje op de beurs. Een paar dagen eerder was 
ik op Materialise World Conference in Leuven. Het additive 
manufacturing bedrijf wist niet alleen een keur aan sprekers en 600 
bezoekers naar de conferentie te halen, maar ook Herman van 
Rompuy, de ‘president’ van de EU. Zijn betoog had prikkelender 
mogen zijn; zijn woorden nog meer bedoeld om de maakindustrie een 
hart onder de riem te steken. Maar hij was er! Waarom lukt dat dan in 
Nederland niet, terwijl het besef groeit dat er zonder maakindustrie 
geen welvaart kan zijn. De Nederlandse machine-industrie mag dan 
klein zijn, bedrijven als Cellro, BMO, RFA, Robojob, Robomotive en 
TEQQ weten wel hoe we die moderne machines concurrerend kunnen 
inzetten dankzij automatisering. Daarmee zorgen zij mede ervoor dat 
de maakindustrie hier kan blijven. Elke dag komen er in de Duitse 
industrie 500 nieuwe banen bij. Een dagje op zo’n beurs met mensen 
uit de industrie praten, had de Nederlandse politiek waarschijnlijk 
meer opgeleverd dan zeven weken Catshuis. 

	 Veel leesplezier.

	 Franc Coenen

Mark Camps haalt als startend ondernemer in de 
metaal meteen een bijzondere machine naar de 
Benelux: de Accuracer van het Spaanse GMTK. 
Met een miljoenenbudget afkomstig van het 
moederconcern en met kennis van Tekniker 
hebben de ingenieurs van scratch af een nieuw 
machineconcept ontwikkeld. 
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Multitasking machines in de ware zin van het 
woord: dat belooft het Spaanse GMTK met de 

Accuracer, een reeks horizontale en verticale 
machines voor bewerkingen als frezen, draaien, 

slijpen, honen en zelfs vertandingen maken in één 
opspanning. Bijzonder is dat de machines 

constructief niet afgestemd zijn op een gemiddelde 
belasting bij al deze bewerkingen, maar zodanig 
zijn ontworpen dat je daadwerkelijk alle grenzen 

kunt opzoeken. 

GMTK is een jonge Spaanse machinebouwer, 
gevestigd vlakbij het Baskische Bilbao. De 
wortels van het bedrijf liggen in de traditionele 
machinebouw. GMTK maakt namelijk deel uit van 
Grupo Maherholding, waarin ook merken als 
Lagun, Shuton en Goratu zitten. In totaliteit telt 
de groep 337 medewerkers. De andere founding 
father van GMTK is Tekniker, een kennisinstituut 
voor de Spaanse machinebouw met 250 hoog 
opgeleide medewerkers. Beide organisaties 
hebben de nieuwe machinebouwer opgericht, 
nadat het management van Grupo Maherholding 
enkele jaren geleden een budget van 3 miljoen 
euro had vrij gemaakt om een machine te 

Spaanse alleskunner
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ontwikkelen die de andere merken nog niet 
hadden. “Ze misten een machine om complexe 
delen voor de luchtvaart-, olie- en 
autoindustrie in één opspanning te bewerken. 
Eén machine die alles pakt”, vat Mark Camps 
de opdracht samen die de engineers kregen. 
Hij vertegenwoordigt sinds begin dit jaar met 
zijn handelsbedrijf Pinno het merk in de 
Benelux. 

Nieuw concept  De beslissing van het 
management om de ontwikkeling van de 
nieuwe machine niet bij een van de bestaande 
machinebouwers maar bij een apart team neer 
te leggen, blijkt tot verrassende resultaten te 
leiden. Hierdoor hebben de engineers zich op 
een volledig nieuw concept kunnen werpen, 
zonder gebonden te zijn aan bestaande ideeën 
en concepten. “De machine is geen 
gemiddelde voor alle bewerkingen”, legt Mark 
Camps uit. “Elke verspanende bewerking heeft 
zijn eigen strategie en kent ook zijn eigen 

krachten op de constructie. De Accuracer is zodanig 
geconstrueerd dat de machine al die krachten aankan.” Om 
de grotere krachten op te vangen, past GMTK grotere 
geleidingen toe, is alles met twee motoren gezekerd die 
zowel bij volle snelheid alsook bij het exact positioneren altijd 
gelijktijdig draaien. 

Robot geïntegreerd  Ook qua automatisering hebben de 
Spaanse ingenieurs ervoor gekozen om nieuwe wegen te 
bewandelen. Zo wisselt een Kuka-robot de koppen voor de 
verschillende bewerkingen, net als de gereedschappen. “Het 
voordeel van de robot is dat je flexibel bent. Je kunt 
makkelijk je plekken in het magazijn uitbreiden en hoeft dan 
alleen de robotprogrammering aan te passen, wat 
gemakkelijk gaat via een teach-in module”, zo verduidelijkt 
Mark Camps deze beslissing. De robot kan eveneens gebruikt 

GMTK wil de machine voor meerdere bewerkingen inzetten, 
zonder compromissen te moeten doen. Daarvoor heeft men een 
aantal on-conventionele oplossingen bedacht. 
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worden om werkstukken te wisselen. Deze 
flexibiliteit is nodig, denkt men bij GMTK, 
omdat de machine vooral is ontwikkeld voor 
toeleveranciers die vandaag niet weten welke 
stukken ze over twee jaar op de machine 
bewerken. “Door de kop te wisselen, creëer je 
voor jezelf een ander bewerkingscentrum.” Nog 
zo’n slimme oplossing die de engineers hebben 
bedacht: bij de verticale machine kun je het 
gereedschapmagazijn zowel links als rechts 
plaatsen. Hierdoor kun je het zelfs tussen twee 
machines in zetten. 

Vertandingen  De Accuracer toont zijn ware 
talenten doordat je niet alleen kunt frezen op 
de horizontale draaibank, of draaien op het 
verticale bewerkingscentrum, maar dat door de 
vele opties wat betreft koppen je er net zo 
goed hoge snelheidsbewerkingen mee kunt 
uitvoeren, honen, slijpen en vertandingen 
aanbrengen, zowel binnen- als 
buitenvertandingen. Een test door een 
Amerikaanse klant van GMTK heeft onlangs 
uitgewezen dat het maken van een binnen- en 
buitenvertanding op een ring van 1200 mm 
doorsnede in twee opspanningen mogelijk is op 
deze machine, met een 
nauwkeurigheidsklassering van 4-6, waarmee 
de vertanding binnen de slijpkwaliteit valt. 
Mark Camps: “Omdat wij de vertandingen in 
twee opspanningen maken, waar de klant 
vroeger zeven opspanningen nodig had, zijn we 
tien keer zo snel.” De snelheid en de hoge 
nauwkeurigheid komt mede doordat GMTK in 
alle assen hydrostatische geleidingen toepast.  

Bewerkingsstrategieën  In de ram van het 
verticaal bewerkingscentrum zijn standaard 
alle aansluitingen voor de verschillende 
bewerkingskoppen aanwezig. De standaard 
freeskoppen lopen qua kracht uiteen van 37 
kW tot 51 kW. De horizontale Accuracer 
onderscheidt zich door ver uit elkaar geplaatste 

geleidingen voor de Y-as, wat een zwaardere 
verspaning mogelijk maakt vanwege de extra 
stabiliteit, inclusief het 5-assig frezen op deze 
multitasking machine. De freeskoppen voor de 
Accuracer HR multitasking machine lopen qua 
vermogen uiteen van 30 tot 52 kW en qua 
koppel van 405 Nm tot 750 Nm. Standaard 
beschikt de machine over een tegencenter. Er 
kan een Zx-kop van Cogsdill (ook 
vertegenwoordigd in Nederland door Pinno) 
geleverd worden voor vormfrezen. GMTK levert 

Drie jaar praktijkervaring

De eerste Accuracer draait al enkele jaren bij een 
Spaanse klant van GMTK, die componenten voor 
windturbines op de machine bewerkt. De tweede 
machine is uitgeleverd aan een Duitse klant. Drie 
machines zijn momenteel in opbouw. Voor de 
service in West-Europa heeft GMTK in Oostenrijk 
een vestiging geopend. Volgens Mark Camps 
onderscheiden de Spaanse machines zich ook qua 
service van wat standaard in de sector is. “Ook 
service engineers zijn bij de ontwikkeling betrokken 
geweest, omdat men een snelle en eenvoudige 
service wilde.” Klanten van GMTK krijgen de kans 
om gedurende de laatste weken aanwezig te zijn 
bij de productie van hun machine in Spanje, zodat 
de bedieners en service engineers deze grondig 
leren kennen.

Meerdere types  De Accuracer HR wordt in vier 
uitvoeringen gebouwd: van 850 mm diameter 
(3500 kg werkstuk gewicht) tot 1550 mm (15.000 
kilo werkstukgewicht). Lengtes variëren van 2000 
mm tussen de centers voor de kleinste HR 850 tot 
10.000 mm bij de HR 1550. De B-as heeft telkens 
een slag van -110 / + 90 graden, de Y-as slag 
varieert per machinetype tussen de 400 en 830 
mm. De verticale Accuracer VR is zowel in een 
monoblock als een dubbele kolomsuitvoering 
leverbaar. De monoblockmachines hebben een 
geïntegreerde draaitafel met diameters 
uiteenlopend van 1600 tot 2800 mm; bij de 
machines met de dubbele kolom variëren de 
draaitafels van 3200 tot 6300 mm.
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daarnaast beide machines met een 
groot aantal bewerkingsstrategieën 
die men speciaal voor de Accuracer 
heeft ontwikkeld. Op de Accuracer HR 
multitasking machine zit een Siemens 
840D SL besturing; de verticale 
machine kan ook met een Fanuc CNC 
FS31i-A besturing worden geleverd. 

Beneluxmarkt  Mark Camps gelooft 
dat de GMTK Accuracer meerwaarde 
biedt aan de Nederlandse en 
Belgische markt. Hij ziet vooral 
toepassingen in de vliegtuigindustrie, bijvoorbeeld de 
productie van landinggears; componenten voor 
windturbines, grote scheeps- en treinassen, 
stroomturbines, krukassen, pompen et cetera. “Nederland 
heeft veel verspanende bedrijven waar grotere 
componenten gedraaid, gefreesd, gehoond en geslepen 
worden, wat nu allemaal op meerdere machines gebeurt. 
Door al deze bewerkingen op één machine uit te voeren, 
bespaar je tijd en kosten.” De kracht van de Spaanse 
machinebouwer is volgens hem dat men uitgaat van het 
product van de klant en daar de machine optimaal op 
afstemt. Het basisconcept van de beide machines is 
weliswaar telkens gelijk en men probeert zoveel mogelijk 
dezelfde componenten in te zetten, in de uitvoering wordt 
telkens maatwerk geleverd. “We vertalen elke oplossing 
naar wat het oplevert voor het product dat de klant op de 
machine gaat maken. Daar gaat het uiteindelijk om.”

Mark Camps. 

Pinno nieuwe speler
Mark Camps is onlangs Pinno 
gestart. Naast de vertegenwoor-
diging van GMTK heeft hij ook het 
dealerschap voor TRIAG-
spangereedschappen en REVEN-
nevelafzuigingen verworven. Verder 
levert hij de speciaalgereedschappen 
van Cogsdill. “Er wordt in deze 
industrie teveel naar de machine 
gekeken en niet naar het totale 
systeem, terwijl dat wel uiteindelijk 
het resultaat bepaalt. Wat telt, is dat 
wij een product aanbieden waar 
onze klanten geld mee verdienen”, 
legt Mark het idee achter Pinno uit. 
Deze visie sluit naadloos aan op die 
van het Spaanse GMTK, dat 
eveneens het werkstuk van de klant 
als vertrekpunt neemt. Door deze 
merken in de Benelux aan te bieden, 
denkt Mark ruimte te kunnen 
creëren in deze verzadigde markt. 

Meer informatie:

Pinno 

GMTK 

VIDEO Accuracer

http://www.pinnotech.nl/
http://www.pinnotech.nl/
http://www.gmtk.es/web/
http://www.gmtk.es/web/
http://youtu.be/Xn7tsNG6pyo
http://youtu.be/Xn7tsNG6pyo
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Simulatie van het freesproces is onmisbaar wil je 
de grenzen in de verspaning verleggen. Hoe goed 

simuleer je het verspaningsproces echter? De 
dynamiek van de machine en gereedschappen 

kun je met de huidige pakketten redelijk goed in 
beeld brengen. Maar hoe zit het met het 

werkstuk? Het Institut für Spanende Fertigung 
heeft geprobeerd ook dit in een model te vatten.

Chatter. Een trillingsprobleem dat niet alleen de 
productiviteit negatief beïnvloedt, maar ook de 
kwaliteit van het verspaningsproces. Chatter 
tekent zich af aan het oppervlak van het 
werkstuk. De oorzaak ligt in de proceskrachten 
die vrijkomen zodra het gereedschap in het 
materiaal komt. “Met simulatie kun je dit 
vooraf aanpakken”, zegt Petra Kersting, junior 
professor aan het ISF van de universiteit van 

Dortmund. Sinds verleden jaar houdt ze zich 
aan het verspaningsinstituut in Dortmund bezig 
met simulatie van de effecten die ontstaan als 
je dunwandige producten, bijvoorbeeld 
turbineschoepen, gaat frezen. Met het model, 
NCChip, willen de onderzoekers aantonen dat 
je de effecten kunt voorspellen in een 
simulatie, zodat je vooraf weet welke 
parameters aangepast moeten worden om het 
ontstaan van chatter te voorkomen. 

Dynamiek verandert  De moeilijkheid als je 
dergelijke freesprocessen simuleert, is dat de 
dynamische eigenschappen van het werkstuk 
tijdens het freesproces voortdurend veranderen 
na elke laag die is weg gefreesd. De eigen 
frequentie, waarbij chatter ontstaat, verandert 
dus voortdurend. Ga je dat met de traditionele 
technieken, zoals de Eindige Elementen 
Methode, berekenen, dan duurt de simulatie 

Simulatie van 
freesproces 
tot in het 
werkstuk

Hiernaast is duidelijk zichtbaar hoe de 
eigenfrequentie van het werkstuk verandert 
doordat materiaal wordt weggefreesd. (Foto: ISF, 
Dortmund)
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veel te lang vanwege het hoge aantal 
berekeningen dat nodig is. “Het vergt teveel 
rekencapaciteit. Daarom hebben we een ander 
model ontwikkeld dat sneller gaat”, aldus Petra 
Kersting. Dit NCChip is een oscillator 
gebaseerde modellering, waarbij de parameters 
direct aan de NC-freesbaan positie worden 
gekoppeld. Het ISF noemt dit het hybride 
simulatiemodel. 

Verfijning  Testen die de universiteit hiermee 
heeft gedaan, zijn hoopvol. “In principe is het 
mogelijk om het dynamisch gedrag van het 
werkstuk te analyseren”, zegt Petra Kersting. 
Maar tijdens de experimenten bleek wel dat het 
instabiele deel dat tijdens de simulatie werd 
aangeduid, veel groter was dan het in 
werkelijkheid bleek te zijn. Op dit punt moet 
het simulatiemodel dus verder verbeterd 
worden. Daaraan werken de onderzoekers in 
Dortmund nu. 

Virtual tool design  In een andere lezing 
tijdens het ISF-
congres werd het 
onderwerp 
Virtual Tool 
Design 
behandeld. Dat 
gebeurde door 
Karl 
Marschalkowski 
van ISBE, een 
Duits bedrijf dat 
software heeft 
ontwikkeld voor 
zowel het 
simuleren van 
het freesproces 
als voor het 
virtueel 
ontwerpen van 
het 

In de besturing simuleren

Tijdens het verspaningscongres in Dortmund hield 
Marc Stautner van het Duitse bedrijf ModuleWorks 
een inleiding. ModuleWorks is een softwarebedrijf dat 
onderdelen van CADCAM-programma’s ontwikkelt. 
“Net als de automobielindustrie, kopen ook de 
aanbieders van dergelijke pakketten extern 
onderdelen in voor optimalisatie van hun pakket en 
tijdwinst”, legt hij uit. Tot de klanten van het bedrijf 
behoren onder andere Mastercam, Solidcam, 
Edgecam, GIBBS, Cimaron en nog een aantal die niet 
hardop genoemd mogen worden. ModuleWorks 
ontwikkelt ook simulatiemodules voor de 
programma’s. Een van de ambities van ModuleWorks 
is om de simulatie in de machinebesturing te laten 
plaatsvinden. “Want dan kunnen we alle effecten van 
de machine meenemen”, aldus Stautner. De 
moeilijkheid hierbij is dat de hardware waarop de 
machinebesturingen draaien niet homogeen en 
dikwijls verouderd is omdat de machine al een aantal 
jaartjes meegaat. 
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freesgereedschap. Virtual Tool Design (VTD), zo is de 
overtuiging bij ISBE, kan namelijk een grote bijdrage 
leveren aan het optimaliseren van de verspaning. Door 
minder trial and error en meer vooraf virtueel te 
verspanen, kun je kosten besparen. Je hebt immers minder 
materiaal nodig en minder machinecapaciteit. De kern van 
de aanpak waar ISBE voor staat is dat het gereedschap, 
een volhard metalen frees, zodanig wordt geconstrueerd 
dat je de optimale combinatie krijgt van productiviteit en 
kwaliteit van het freeswerkstuk. 

Meer informatie: Institut für Spanende Fertigung

0229 54 24 85 - info@dormac.nl 
www.dormac.nl

Altijd een passende oplossing voor uw verspanende productie

met hoge stabiliteit en hoog vermogen

Een breed 
programma  

bedfreesmachines

Met de bedfreesmachines van de Koreaanse fabrikant Kiheung levert Dormac kwaliteitsmachines met een  

ongeëvenaarde stabiliteit en hoog verspanend vermogen. Met mogelijkheden voor een vaste tafel, indexeer- 

tafel, vaste kolom of traveling column, biedt het programma een ruime keuze, die met opties optimaal  

afgestemd kan worden aan uw specifieke wensen. Laat u eens uitgebreid adviseren door Dormac!

bekijk de  

filmpjes op:

Petra Kersting: dynamisch gedrag analyseren. 

http://www.isf.de/de/index.html
http://www.isf.de/de/index.html
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OneCNC Benelux maakt dit 
jaar het eerste lustrum vol. 
Toeval of niet, begin dit jaar 
heeft de Australische 
softwareontwikkelaar de 
vijfde release van de XR-serie 
van dit CADCAM-pakket vrij 
gegeven, XR5. Neil Day en 
zijn team hebben het in de 
Benelux op de Techni-Show 

geïntroduceerd, hoewel het 
eerste pakket vlak voor de 
beurs al werd uitgeleverd aan 
een klant. In deze nieuwe 
versie zijn de 
draaifunctionaliteiten sterk 
verbeterd. “We kunnen nu in 
de Mill Turn versie tot 5 
assen op de draaibank 
programmeren, met 

zwenkkop en 
subspilfunctionaliteit. Ook de 
freesbanen die het pakket 
berekent, zijn verbeterd”, zo 
somt hij enkele van de 
verbeteringen op. Ook is het 
gemakkelijker geworden om 
een andere baanstrategie te 
kiezen voor een efficiëntere 
bewerking. 

Draaibanken met aangedreven gereedschappen zijn populair. Liefst 
in combinatie met een Y-as. Toch gebruikt slechts een klein deel van 

de draaiers voor het programmeren van deze machines een 
CADCAM-pakket, schat Neil Day in, general manager van OneCNC 

Benelux. Dat is een groot verschil met de bedieners van de 
freesbanken, waar deze pakketten veel gangbaarder zijn. Hierdoor 
worden de mogelijkheden van de moderne generatie draaibanken 

niet optimaal benut. 

CADCAM 
op moderne 

draaibank 
onmisbaar
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CADCAM nodig  Het verbaast hem dat 
CADCAM-pakketten bij de freesmachines veel 
dieper zijn doorgedrongen dan bij 
draaibanken. Ook op de Techni-Show, zo schat 
hij in, stond tegenover elke twee frezers die 
de stand van OneCNC bezochten, één draaier. 
“De moderne geavanceerde draaibanken met 
Y-as en aangedreven gereedschappen van 
vandaag hebben de freescapaciteit van 
menige freesbank, maar zonder CADCAM kun 
je deze functionaliteiten niet goed benutten. 
Met zo’n pakket kun je een 3D 
freesfunctionaliteit aan de draaibank geven.” 
Bijvoorbeeld met de aangedreven 
gereedschappen (en Y-
as) een zeskant frezen op 
de draaibank. Of 3D 
oppervlakken frezen met 
een draaibank. Dergelijke 
bewerkingen zijn niet 
langer voorbehouden aan 
de high end draaibanken, 
zoals de Integrex van 
Mazak of de Nakamura’s, 
maar ook de standaard draaibanken kunnen 
dit tegenwoordig aan, mits de bediener bereid 
is niet langer via de dialoogbesturing te 
programmeren. Dat scheelt omspannen op 
een andere machines, dus doorlooptijd. Neil 
Day: “Zeker nu tekeningen vrijwel altijd 
digitaal beschikbaar zijn, is het programmeren 
met de muis betrouwbaarder en sneller omdat 
je gebruik maakt van de intelligentie die in het 
pakket is geïntegreerd.” 

Lage instapdrempel  Hij denkt dat OneCNC, 
afgezien van de nieuwe functionaliteiten in 
release XR5, twee belangrijke pluspunten 
heeft voor de draaiers die deze stap willen 
maken. Het belangrijkste is de intuïtieve 
bediening. “Technisch is de instapdrempel 
laag. Draaiers zijn minder gewend met 

computers te werken dan frezers. Dan 
verloopt de overstap sneller als het CADCAM-
pakket gemakkelijker te bedienen is.” Het 
tweede voordeel is de prijs. Doordat OneCNC 
alle modules zelf ontwikkelt en geen modules 
van derden integreert, hoeven er geen 
licentierechten te worden afgedragen. “Moet 
je voor elk pakket een deel van je 

OneCNC variaties

OneCNC levert in de verspaning zowel een 
CADCAM-pakket voor freesbanken als voor 
draaibanken en draadvonkmachines. OneCNC Mill 
is bedoeld voor de standaard freesmachines maar 
biedt al de mogelijkheid om 5-assig te bewerken. 
Hierin zitten al functionaliteiten zoals het hoge 
snelheidsfrezen met een constante 
gereedschapsbelasting. Ook een optie als 
automatisch restmateriaal wegfrezen zit standaard 
in deze versie. OneCNC Multi Axis is een 
uitbreidingsmodule voor het 5-assig simultaan 
frezen inclusief simulatie voor botsingdetectie. De 
4e en 5e as kunnen volledig gepositioneerd 
worden. 

Voor draaibewerkingen zijn er 
OneCNC Lathe voor de standaard 
2-assige draaibanken. Voor 
draaibanken met aangedreven 
gereedschappen en Y- en 
eventueel B-assen is er OneCNC 
Mill Turn, met volledige center-, 
boor-, tap- en frees-
functionaliteiten. Meer-assig 
programmeren vergt niet meer 
dan enkele muisklikken. 

De andere pakketten zijn OneCNC Wire EDM voor 
de draadvonkmachine en Profiler voor het 
programmeren van plasma-, laser- en 
waterstraalsnijmachines. SolidCreator is het CAD-
pakket van het Australische bedrijf. Voor alle 
pakketten hanteert OneCNC het beleid dat alle 
releases ondersteund blijven worden, ook als een 
klant niet overstapt op de nieuwe versie. 

Video OneCNC en MoriSeiki NCL 2500

Zonder CADCAM kun je de 
functionaliteiten van de 
moderne draaibank niet 

optimaal benutten

http://www.youtube.com/watch?v=4YR8vktENbw
http://www.youtube.com/watch?v=4YR8vktENbw
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licentierechten afstaan, dan gaat de prijs 
omhoog”, legt de directeur van de Benelux-
vestiging uit. Zelfs de modules die de 
gereedschapbanen programmeren en de 
simulatie maken, worden door de eigen 
software-engineers ontwikkeld, waar andere 
aanbieders dergelijke modules vaak inkopen 
bij derden. Het feit dat het ontwikkelteam 
van OneCNC in Australië de ontwikkeling 
van het volledige CADCAM-systeem in eigen 
huis houdt, zorgt volgens Neil Day 
bovendien ervoor dat de verschillende 
onderdelen naadloos op elkaar aansluiten. 
Deze ontwikkelaars kiezen ervoor om het 

pakket lean te houden. Daardoor zijn de 
basisspecificaties voor de PC waarop het 
pakket draait laag. Een PC van een jaar of 
drie oud met Windows XP is in principe al 
geschikt, alhoewel hij zich afvraagt of je dan 
de ideale oplossing kiest. “Soms snap ik niet 
waarom aan de balie een modernere PC 
staat dan in de werkplaats.” 

CADCAM bij elke machine  Het 
ideaalplaatje van een modern 
verspaningsbedrijf is in zijn ogen een PC 
met een CADCAM-pakket naast elke 
machine, via het netwerk gekoppeld aan 
een centrale server. “Dan kan elke 
machinebediener aanpassingen maken aan 
het programma zonder de tekenafdeling 
daarmee lastig te hoeven vallen. Dat spaart 
tijd aan beide kanten.” Hij ziet de 
werkvoorbereiding bij veel klanten 
verschuiven richting de werkplaats doordat 
organisaties platter worden en CADCAM-
technologie beter toegankelijk wordt, zodat 
je daadwerkelijk aan de machine een PC 
kunt plaatsen met zo’n pakket. “De praktijk 
in het moderne verspaningsbedrijf is dat de 
verspaners in de werkplaats de 
functionaliteiten nodig hebben. De PC met 
CADCAM-pakket in de werkplaats is de 
technologie voor de vakman.” Neil Day is 
geen voorstander van CADCAM-
functionaliteit in de machine zelf, zoals 
sommige merken aanbieden. Dat remt je 
namelijk af om up to date te blijven. “Een 
machine koop je voor een periode van een 
jaar of tien tot vijftien, maar na drie jaar is 
de computer achterhaald.”

Meer informatie:

OneCNC Benelux

 

Neil Day, directeur van OneCNC Benelux: wil je 
maximaal gebruik maken van de moderne 
draaibanken, dan is CADCAM voor het 
programmeren onmisbaar. 

http://www.onecnc.nl/
http://www.onecnc.nl/
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Op de METAV toonde Amada 
onder andere als basismodel de 
optische profielslijpmachine 
GLS5T. Wim Zinger, 
applicatiespecialist bij Amada: 
“De GLS5T combineert 
superhoge nauwkeurigheid met 
een eenvoudige programmering, 

omdat je niet met G-codes hoeft 
te werken. De hoge 
nauwkeurigheid komt onder 
andere doordat de slijtage aan 
de slijpschijf geëlimineerd 
wordt. De eerste stap daartoe is 
om via je dxf-file het profiel op 
een speciale folie te plotten, die 

vervolgens over het 
vergrootglas van de machine 
wordt geplaatst. De projector 
zorgt voor een vergroting met 
een factor 100. De bediener kan 
kiezen uit een CNC-gestuurde 
bediening, NC-ondersteund of 
een manuele. Bij deze laatste 

Amada Machine Tools Europe (AMTE) heeft drie optische profielslijpmachines in haar programma. 
De slijptechnologie is gebaseerd op een ingenieuze samensmelting van Japanse en Europese 

technologie, die sinds enkele jaren onder één dak is gebracht bij Amada in het Duitse Haan. 

Optisch slijpen binnen 1 µm 
nauwkeurig, ongeacht 
slijtage aan slijpschijf 
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optie kun je de slijtage en dus 
vormonnauwkeurigheid van de slijpschijf 
elimineren doordat je met een soort teach-in 
functie een kopie van de radius van de schijf 
maakt en die kopie ‘teacht’ dan als het ware 
langs de te slijpen contour.” 

Positie schijf   Wim Zinger: “De kracht van 
deze machine is dat de positie van de schijf niets 
uitmaakt voor het eindresultaat. Het enige dat je 
doet, is een kopie van de radius van de schijf in 
je testplaat maken. Vervolgens wordt een lijn 
bepaald door twee punten, een radius door drie 
punten. Als je de schijf op de lijn zet, heb je een 
maximale afwijking in het werkstuk van 1 µm, 
ongeacht eventuele slijtage.” De oppervlakte 
ruwheid die je kunt bereiken met deze optische 
profielslijpmachine ligt afhankelijk van de 
slijpschijfkeuze onder de Ra 0.08. 

Volautomatisch  Amada heeft de optische 
profielslijptechnologie van de overgenomen 
merken (Doebeli en PeTeWe) doorontwikkeld en 
volledig uitgerijpt samengebracht in de DV-1, 
een volautomatisch profielslijpcentrum, 
gebaseerd op de principes van optisch slijpen. 
Wat bij de GLS5T de bediener doet, gebeurt hier 
automatisch. Een CCD-camera controleert zowel 
de slijpschijf als het werkstuk in de machine 
waarna de besturing automatisch corrigeert voor 

Slijpen beter voor 

standtijd snijstempels

Draadvonken heeft het laatste decennium werk 
weggehaald bij de profielslijpmachines, aldus Wim 
Zinger. Hij komt uit de wereld van het optisch 
slijpen en ontwikkelt en impleteert nu voor Amada 
wereldwijd applicaties. Zinger ziet voor een aantal 
toepassingen liever profielslijpen toegepast 
worden dan draadvonken. “Het vonken heeft als 
nadeel dat er in het hardmetaal de zogenaamde 
witte zone ontstaat. Dat heeft bijvoorbeeld voor 
snijstempels een nadelig effect op de standtijd. 
Geslepen stempels gaan tot wel vijf keer langer 
mee”, zegt Wim Zinger, pratend uit zijn eigen 
ervaring. Hier ligt dus een kans voor de 
slijpmachines van Amada. 
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eventuele parallelliteitsverschillen. Via de 
baancorrectie wordt ook eventuele slijtage aan 
de slijpschijven gecorrigeerd. “Voor de tweede 
snijgang laat de machine een toegift aan alle 
zijden over, zodat we in de tweede gang 
binnen 1 µm nauwkeurig kunnen slijpen”, legt 
Wim Zinger uit. Voor de belading van 
werkstukken en slijpschijven maakt Amada in 
deze machine gebruik van Erowa-pallets en 
een Fanuc-robot. De DV-1 koppelt zo hoge 
productiviteit aan de hoge nauwkeurigheid van 
de optische slijpmachines. 

Continu innoveren  De laatste innovatie uit 
Haan is de DV 7M. Deze optische 
profielslijpmachine is deels gebaseerd op de 
technologie van het vroegere Zwitserse Doebeli 
(zie kader). Zo kan de slijpkop tijdens de 
bewerking +/- 45 graden gekanteld worden. In 
de slijpkop zijn een A- en B-as ingebouwd, die 
samen met een extra C-as voor optimale 
profielmogelijkheden zorgen. De DV 7M is 
voorzien van een gegoten mineraalbed, 

hydrostatische geleidingen en lineaire 
aandrijvingen. Ook in deze machine wordt via 
een CCD-camera het profiel gemeten en aan 
de hand van de uitgangsmaten gecorrigeerd. 

Amada en De Ridder

De RidderTHO uit Best vertegenwoordigt in de 
Benelux de optische profielslijpmachines van 
Amada. Dit komt voort uit de overname in 2009 
van Profiltec door Amada Machine Tools Europe 
(AMTE). Profiltec zelf was de combinatie van de 
Duitse machinebouwer PeTeWe en het Zwitserse 
Doebeli, twee merken die eerder al door          
De Ridder in de Benelux werden 
vertegenwoordigd. Bij Amada/AMTE in Haan 
werken circa 80 medewerkers, daarnaast zijn er 
vestigingen in Italië en Frankrijk. 

Meer informatie:

Amada slijptechnologie

Ridder THO

Wim Zinger bij de Amada optische slijpmachine: ongeacht 
eventuele slijtage slijp je binnen 1 µm nauwkeurig. 

http://www.amada-mt.de/index.php?option=com_content&view=article&id=9&Itemid=7&lang=en
http://www.amada-mt.de/index.php?option=com_content&view=article&id=9&Itemid=7&lang=en
http://www.ridder.net/slijpen/3-1-1-1-4-1-0/
http://www.ridder.net/slijpen/3-1-1-1-4-1-0/
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In de verspanende 
industrie worden 
begrippen nogal 
eens door elkaar 
gebruikt. 
Opspanmiddelen 
zijn al gauw 
nauwkeurig. Maar er is een 
groot verschil tussen 
herhaalnauwkeurigheid en 
wisselnauwkeurigheid als je 
over nulpunt spansystemen 

spreekt. Standaard kennen 
deze systemen een 
herhaalnauwkeurigheid van 
gemiddeld 2 µm. Dit geeft de 
nauwkeurigheid aan waarmee 

dezelfde pallet op 
hetzelfde 
spansysteem wordt 
geplaatst. Anders 
wordt het wanneer je 
een pallet op een 
ander systeem - 

bijvoorbeeld op een andere 
machine - plaatst. Deze 
wisselnauwkeurigheid 
schommelt volgens de Duitse 
fabrikant van nulpunt 

Vergelijk de autotelefoons van begin jaren negentig 
met de smartphones anno 2012 en een van de 
belangrijkste trends in de industrie wordt direct 
zichtbaar: miniaturisatie. Maar hoe span je al die 
kleine componenten efficiënt op, zodat je ze ook 
nog snel kunt wisselen van machine tot machine? 
Kan dat nog met een nulpunt spansysteem?

Microcomponenten µm precies 
van machine tot machine
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spansystemen Hirschmann vaak al gauw 
tussen de 8 en 15 µm. En dat is een 
veel te hoge onnauwkeurigheid als je 
microcomponenten gaat bewerken. Dan 
zijn toleranties zoals deze op de 
werktekening staan, niet zelden kleiner 
dan 10 µm. Heeft je nulpunt 
spansysteem een wisselnauwkeurigheid 
van 8 µm, dan heb je al 80 procent van 
de tolerantie die je werkstuk uiteindelijk 
mag hebben, verbruikt. En dan is nog 
geen rekening gehouden met fouten in 
je gereedschap, de machine of 
simpelweg bij het meten. 

Nulpunt spansysteem  Hirschmann heeft 
daarom het µ-PrisFix nulpunt spansysteem 
ontwikkeld, dat bij het wisselen van de pallet 
van het ene systeem naar het andere een 
maximale onnauwkeurigheid kent van 1 µm. 
Van machine tot machine belooft de fabrikant 
een maximale onnauwkeurigheid van 1 µm. 
Daardoor behoud je 90 procent van de 
maximale tolerantie die op de tekening staat 
aangegeven, in het geval van het werkstuk dat 
maximaal 10 µm mag afwijken. Hirschmann 
vindt dat je dergelijke waarden absoluut nodig 
hebt wanneer je microcomponenten meerdere 

De bovenste grafiek geeft de nauwkeurigheidsverschillen 
weer; daaronder een tekening van de spanelementen.

Renishaw Benelux BV Nikkelstraat 3, 4823 AE, Breda, Nederland
T +31 76 543 11 00 F +31 76 543 11 09 E benelux@renishaw.com 

www.renishaw.nl

Vandaag ontworpen,
morgen gemaakt

Additief vervaardigen geeft ontwerpers meer vrijheid om structuren en vormen te maken die anders beperkt zouden worden door de conventionele 
productieprocessen of door de toolingvereisten van volumeproductie. Daarnaast draagt het bij aan het verkorten van levertijden en het verminderen 
van gereedschapskosten en materiaalafval. Voor meer informatie kijk op www.renishaw.com/additive
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keren op andere machines of meetstations moet 
plaatsen. 

Alle bewerkingen  De inzet hiervan beperkt 
zich niet alleen tot vonkerodeermachines. Het 
µ-PrisFix systeem wordt inmiddels ook gebruikt 
voor frees-, draai- en slijpbewerkingen en zelfs 
al bij laserbewerken van microcomponenten. 
Het micro nulpunt spansysteem van 
Hirschmann heeft een diameter van 50 mm en 
een totale hoogte van 42 mm. Er zijn standaard 
pallets met vier M4 schroefdraadboringen 
beschikbaar. Recent heeft Hirschmann het 
systeem uitgebreid met een Center Clamp pallet 
met een geïntegreerde miniatuur bankschroef 
voor ronde delen (maximaal 8 mm) en kubische 
werkstukken (maximaal 22 mm). Het µ-PrisFix 
opspansysteem werkt pneumatisch en beschikt 
over een geïntegreerd controlesysteem en een 
reinigingssysteem voor de centreerassen. 
Hirschmann gebruikt hiervoor het Center Clean 
systeem dat met lucht reinigt. 

De metingen zijn uitgevoerd door het PBT, het 
nationale Metrologie-Institut Deutschland op twee 
spansystemen en drie pallets met een meetsysteem 
van Zeiss.

Meer informatie: Hirschmann Spanntechnik

Zeker in Nederland, maar ook in Vlaanderen, is 
de robot in de verspaning geen vreemde eend 

meer in de bijt. Soms lijkt het zelfs alsof hier de 
toon wordt gezet. Meerdere onafhankelijke 

spelers zijn actief in het ontwikkelen van 
automatiseringsconcepten voor zowel frees- als 

draaimachines. Dat was duidelijk te zien op de 
Techni-Show, waar voor het eerst de meeste 
automatiseringsoplossingen bij elkaar waren 
gegroepeerd. De beursbezoeker zag in één 

oogopslag wat de stand der techniek is als het 
om het automatisch beladen van machines gaat. 

Cellro toonde de werkende Smartcell, het 
concept waarmee je straks enkelstuks 
productie kunt automatiseren. “Tegen het einde 
van dit jaar draait de cel in onze eigen 
productie”, zegt Bert den Ouden, salesmanager 
bij Cellro, dat dit concept ontwikkelt samen 
met Fanuc, Siemens, Schunck, Renishaw, 
Sandvik en Grob. Op dit moment slaagt men er 
al in om de robot volledig manloos binnen tien 
minuten een bekken te laten wisselen. Samen 
met STODT Toekomsttechniek gaat Cellro nu 
ook de robotcel doorontwikkelen voor het 
manloos draaien van componenten. In Hengelo 

Nederland 
robotland

Veel automatisering uit de 
Benelux op Techni-Show 

http://www.hirschmanngmbh.com/index.php?id=68
http://www.hirschmanngmbh.com/index.php?id=68
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wordt de robotcel gekoppeld aan een Mori 
Seiki NT draaibank en wisselt de robot zelfs de 
klauwplaat als dat nodig is voor het draaien 
van een product. De lange termijn visie van 
het Cellroteam reikt veel verder. Bert den 
Ouden: “Programmeren is een kantelpunt. Wij 
denken dat het extra programmeerwerk in de 
toekomst gaat verdwijnen doordat je het 
robotprogramma vanuit je CAM-programma 
aanmaakt.” Dit idee wordt meegenomen in 
het project dat Cellro en STODT starten rond 
de Mori Seiki draaibank. De robotbewegingen 
worden in het CAM-programma vastgelegd en 
tegelijk met de postprocessor voor de 
machine wordt ook het robotprogramma 
gemaakt. Deze ontwikkeling ga je ook bij de 
freesmachines zien, verwacht Bert den Ouden. 
“We gaan het programmeren automatiseren”, 
zegt hij. “We willen er zelfs naar toe dat het 
systeem zonder dat je ooit een product hebt 
gemaakt, in staat is zichzelf te programmeren 
middels featureherkenning.” Zoals een CAM-
pakket nu pockets en andere zaken in een 
werkstuk herkent en automatisch 
programmeert, moet dat straks ook met de 
robot gaan. Zelfs de kracht waarmee de 
vingers het product vastpakken, moet 

automatisch geprogrammeerd worden op 
basis van featureherkenning. Dit vraagt wel 
een bepaalde standaardisatie van zowel de 
freesgereedschappen als de strategieën die 
gebruikt worden. Standaardiseren gaat 
eigenlijk als stap vooraf aan het 
automatiseren, waarmee Cellro ervoor zorgt 
dat de kennis van de bediener aan de 
machine verschuift richting de software 
waarmee de werkvoorbereider aan de slag 
gaat. 

BMO: flexibele robotcellen  BMO 
Automation pakte op de Techni-Show met 
twee systemen uit: de ultracompacte µC5 
robotcel die je eenvoudig aan een machine 
kunt koppelen en weer ontkoppelen; en de 
robotcel die automatisch de bekkens 
verwisselt. Deze laatste ontwikkeling doet 
men samen met Roemheld, de Duitse 
fabrikant van spanmiddelen die dit al op de 
METAV liet zien. BMO gebruikt de 
programmeerbare machineklem AS 125 van 
Roemheld. Deze klem heeft een 
wisselbeksysteem en is programmeerbaar via 
een aparte hydraulische unit. De besturing 

Cellro toonde live de 
Smartcell in Utrecht. 
Eind dit jaar wordt de 
cel in de eigen 
productie in gebruik 
genomen. 
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hiervan gebeurt echter via de besturing van de 
BMO-cel, die als master dient. Frank Biemans 
van BMO Automation: “In het programma sla 
je op welk type bekken je nodig hebt, hoog, 
laag, zacht enzovoort.  Ook de positie geef je 
in. De robot wisselt deze en de 
programmeerbare machineklem zorgt voor de 
juiste positionering.” De klem staat op een 
nulpuntspansysteem van Roemheld, zodat de 
positionering altijd nauwkeurig blijft en de 
robot eenvoudig een andere klem voor een 
ander product kan pakken. Op deze manier 
hebben BMO Automation en Roemheld een 
systeem gebouwd dat automatisering flexibel 
maakt. Deze toepassing is straks te vinden in 
het Proloader systeem. 

Robojob heeft rond de Fanuc-robot een heel 
eigen automatiseringssysteem voor 
draaibanken ontwikkeld, het IRS-CW. Vooral de 
simpele programmering is kenmerkend, zegt 
Helmut De Roovere van het Vlaamse bedrijf. 
Deze zomer komt er een soortgelijke oplossing 
voor freesmachines. Een van de bezwaren die 
sommigen tegen robotisering hebben, is dat de 
machine minder goed toegankelijk wordt voor 
enkelstuks productie of als je complexe 
stukken moet maken. Met name bij 
draaibanken speelt dit, omdat deze van de 
voorkant beladen worden. Robojob uit Heist-
op-den-Berg plaatst daarom de Fanuc robot 
weliswaar aan de voorkant van de machine, 
maar zodanig dat deze geen sta-in-de-weg is. 
De nieuwe Europese regelgeving rond 
robotsafety maakt het mogelijk het hekwerk 
dat tot nog toe om de draaibank met robot 
moest staan, te vervangen door een 
laserscanner aan de voet van de robot. Zodra 
de scanner iemand in de buurt detecteert, 
schakelt de robot over op een langzame 
beweging. Is de persoon weg, dan schakelt de 
robot vanzelf weer over op de snelle beweging. 
“Hierdoor hebben we geen hekwerk met deur 
meer nodig en is de machine nog beter 
toegankelijk geworden.” In België staan 

inmiddels 15 systemen van 
Robojob.

De flexibele grijper, een ontwikkeling van BMO 
samen met Roemheld. 

De Robojob, nu met laserscanner als 
alternatief voor het veiligheidsscherm. 
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RFA: bin picking RFA liet op de Techni-Show 
de bin picking cel zien, gebaseerd op een 
Kawasaki-robot voorzien van een 
visionsysteem voor herkenning van de 
producten. In deze cel worden meerdere 
grijpersystemen ingezet, onder andere een 
magneetgrijper, enkele grijpers en dubbele 
grijpers. De cel wordt geprogrammeerd via 
een tablet pc met daarop de eigen software 
van RFA. 

AutoWell: proceszekerheid  Dat robotisering 
voor de bediener eenvoudig moet zijn, beseft 
inmiddels iedereen die iets met automatisering 
doet. AutoWell bouwt bijvoorbeeld zelf de 
beladingscellen met robot voor de Trident 
boortapcentra en compacte freesmachines. Op 
de beurs in Utrecht werd een complete 
opstelling getoond van het GI1300 
boortapcentrum met robotbelader. “Insteltijden 
mogen maximaal enkele minuten kosten”, 
aldus Erik Kennis van deze machineleverancier 
annex automatiseerder. AutoWell gebruikt een 
combinatie van een aantal zaken die je moet 
ingeven en de teach-in functie van de robot. 
De ervaringen leren, aldus Erik Kennis, dat 
vooral de proceszekerheid van zo’n cel 
belangrijk is. “Men hoeft niet het snelste 
systeem te hebben, als het maar zeker is.” De 
robot pakt de producten van de ene 
aanvoerband en legt ze na de bewerking in de 
machine weg op de afvoerband. 

Gibas Automation lost de robotbelading van 
draaibanken en kleine freescentra op met de 
compacte robotarmen van Universal Robots. 
Het bijzondere hieraan is, naast hun compacte 
afmetingen, dat deze robots zonder 
afscherming gebruikt mogen worden. Daardoor 
blijven de machines goed toegankelijk voor 
manuele bediening. Universal Robots is een 
Deens bedrijf.

Robomotive was dit jaar genomineerd voor 
de Techni-Show Innovatie Award, met een 
complete bin picking cel, gebouwd rond de 
twee-armige Yaskawa Motomann robot met 3D 

Van boven naar beneden: RFA, AutoWell en Gibas Automation. 
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vision. Deze cel moet ook in de productie van 
kleine series concurrerend zijn ten opzichte 
van handjes. Twee robotarmen, adaptieve 
grijpers die zich aanpassen aan het product en 
een 3D-vision systeem, dat als de ogen van de 
robot functioneert. Dat is een notendop de 
robotcel waarmee Robomotive de nominatie in 
de wacht heeft gesleept. Michael Vermeer van 
Robomotive: “Onze toegevoegde waarde is dat 
we het geheel in één pakket samenvoegen en 
erin geslaagd zijn om het vision systeem goed 
te laten communiceren met de adaptieve 
grijpers en met de twee robotarmen. We 
hebben de belemmeringen die er vroeger 
waren, weggenomen. Het 3D-scannen van een 
product gebeurt nu heel snel. En nauwkeurig, 
tot op enkele tiendes van een mm. Kalibreren 
gaat eenvoudiger, zodat je de skid met daarop 
de robot ook echt kunt verplaatsen naar een 
andere machine en daar direct verder kunt 
gaan. Uniek is ook dat we dit turn key gaan 
opleveren bij de klant.” 

TEQQ automatiseert niet met een robot, maar 
gebruikt de spindel als gereedschap om de 
producten te verplaatsen. Het systeem bestaat 
uit een instelbare draadloze grijper, een 
productmagazijn, een instelbare hydraulische 
klem en een eigen besturing, die via de M-code 

van de machinebesturing de spil aanstuurt. De 
Integrated Product handler is geschikt voor het 
automatiseren van zowel nieuwe als ook 
oudere machines. TEQQ, genomineerd voor de 
Made-in-Holland Award, benadrukt het 
laagdrempelige karakter van hun 
automatisering. Bovendien blijft de machine 
vrij toegankelijk. Het aantal spiluren kan, zegt 
Alfred van Meegen van TEQQ, omhoog gaan 
van 110 naar 400 uur in de maand. 

Meer over automatisering?

Monitoring van machines bij onbemand 
verspanen en schade door een crash 
voorkomen

Onderschat de betekenis van smeervet niet 
als je 24/7 gaat verspanen

Links: de cel van Robomotive, hieronder het 
systeem van TEQQ.

http://www.made-in-europe.nu/2012/04/online-machinebewaking-helpt-schade-beperken/
http://www.made-in-europe.nu/2012/04/online-machinebewaking-helpt-schade-beperken/
http://www.made-in-europe.nu/2012/04/online-machinebewaking-helpt-schade-beperken/
http://www.made-in-europe.nu/2012/04/online-machinebewaking-helpt-schade-beperken/
http://www.made-in-europe.nu/2012/04/online-machinebewaking-helpt-schade-beperken/
http://www.made-in-europe.nu/2012/04/online-machinebewaking-helpt-schade-beperken/
http://www.made-in-europe.nu/2012/01/smeervet-spindels-verdient-meer-aandacht/
http://www.made-in-europe.nu/2012/01/smeervet-spindels-verdient-meer-aandacht/
http://www.made-in-europe.nu/2012/01/smeervet-spindels-verdient-meer-aandacht/
http://www.made-in-europe.nu/2012/01/smeervet-spindels-verdient-meer-aandacht/
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Lage druk technologie bij het hydraulisch 
opspannen wordt tot nog toe vooral in Azië 

toegepast. Als het aan het Japanse Kosmek ligt, 
gaat dit veranderen. Vanuit Oostenrijk rolt KOS-

MECH, de Europese partner van de Japanse 
producent, een dealernetwerk in Europa uit. In 

de Benelux brengt Produtec het Japanse 
opspansysteem op de markt.

Alle opspanmiddelen, behalve voor de 
gereedschappen en voor draaiproducten, biedt 
Kosmek aan. Van werkstukken voor de 
verspaning tot spuitgietmachines; voor persen 
tot en met hoge drukgietmachines. Het meest 
in het oog springend zijn de lage 
druksystemen. “In Europa zijn de hydraulische 
spanners met 170 tot 220 bar werkdruk 
standaard. In Azië wordt vooral met lage druk 
het werkstuk opgespannen”, zegt Patrick 
Plamenig, sales manager bij KOSMECH in het 
Oostenrijkse Klagenfurt. Hoe standaard de 
hoge druk technologie hier ook is, logisch 
vindt hij het niet. Immers veel CNC-machines 

werken met hydraulische 
bedrijfsdrukken tot 
maximaal 40 à 50 bar; 
high end machines zoals 
die van Makino en Mori 
Seiki hebben standaard 
hydraulische pompen 
aan boord die met 70 
bar druk werken. Dat is 
precies de druk waarmee 
Kosmek spant. “Het 
voordeel is dus dat je 
geen extern 
hydrauliekaggregaat 
nodig hebt, noch een 
booster. En bij 70 bar 
zijn afdichtingen beter 
dicht te houden dan bij 
220 bar”, aldus 
Plamenig. Werk je met 

Spannen met lage druk en 
hoge kracht
Kosmek introduceert het lage druk opspannen in Europa

In deze grafiek vergelijkt Kosmek de spankracht van het eigen 
lage druksysteem met de hogedruksystemen van twee 
concurrenten. 
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een palletwisselsysteem, dan kun je 
zonder meer pallets wisselen zonder 
bang te zijn voor lekkages. 

Compact  Er kleven dus praktische 
nadelen aan het spannen met hoge 
hydraulische drukken. Dat deze 
technologie toch zo breed geaccepteerd 
is, komt vooral doordat fabrikanten bij 
dergelijke hoge werkdrukken hun 
opspaninrichtingen heel compact weten 
te bouwen. En dat wil de verspanende 
industrie, want je wilt zoveel mogelijk 
ruimte vrijhouden voor de freesspindel. 
Kosmek heeft eind jaren tachtig al een 
alternatief bedacht zodat men met lage druk 
toch gelijke of zelfs hogere spankrachten 
realiseert dan hoge druk systemen van 
concurrenten. Met het gepatenteerd systeem 
slaagt Kosmek erin om met een kleinere cilinder, 
70 bar hydraulische druk, met 
dezelfde spankracht te klemmen 
als anderen met 220 bar 
bedrijfsdruk doen. Patrick 
Plamenig: “Kosmek werkt met 
eigen materialen, met dunnere 
wanddikten in de cilinder en bouwt 
wrijvingsgeoptimaliseerd. 
Daardoor slaagt men erin met 
slechts 70 bar toch hoge 
klemkrachten op te wekken.” 

Hogere klemkrachten  In de praktijk, zo zegt 
hij, is de klemkracht zelfs hoger dan bij de 
systemen van de concurrenten, omdat de 
waarden die zij in de catalogus aangeven in de 
praktijk nooit worden gehaald. “Europese 
producenten zeggen met een bedrijfsdruk van 
maximaal 500 bar een klemkracht van maximaal 
10 kN op te wekken. Maar wie heeft 500 bar aan 
de machine? Niemand, meestal kom je tot 
maximaal 220 bar. Dat betekent dus een 

klemkracht in de praktijk van 4 kN.” Kosmek 
heeft het eigen systeem vergeleken met die van 
Europese A-merken. Met een 75 cm grote 

cilinder bereikt men een 
spankracht van 4 ton bij 
70 bar. De andere 
fabrikanten komen bij 
een 73 mm grote 
cilinder tot maximaal 3,3 
ton spankracht of bij een 
76 mm grote cilinder tot 
5,6 ton spankracht. Ze 
hebben hiervoor wel 350 

bar druk voor nodig. Ga je er vanuit dat de 
machine over maximaal 220 bar bedrijfsdruk 
beschikt, dan blijft bij beide merken de 
spankracht steken bij 2 en iets meer dan 3  ton. 
“Terwijl wij met 70 bar 4000 kilo klemkracht ter 
beschikking hebben”, aldus Patrick Plamenig. Dat 
scheelt niet alleen energie, maar ook 
investeringen in drukversterkers en extra 
afdichtingen aan de machines. 

Pneumatisch  Deze maand lanceert Kosmek 
een nieuwe lijn, namelijk een pneumatische 

“Wij klemmen bij 70 bar 
bedrijfsdruk met 4000 
kilo. Anderen hebben 

daar 220 bar voor nodig” 

De schematische weergave van de spaninrichting die de pallet 
vasthoudt.
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spanner waarmee je dezelfde klemkracht kunt 
realiseren als een hydraulische. Met slechts 5 
bar perslucht realiseert Kosmek een 
klemkracht van 2000 N over de volledige 
lengte van 120 mm. Dit is een 
verdrievoudiging van de klemkracht die tot nog 
toe met pneumatiek gerealiseerd kon worden. 
Patrick Plamenig: “Dit lukt omdat we in het 
systeem een mechanische vergrendeling 
inbouwen. Normaal heb je bij pneumatische 
klemmen last van de schommelingen in de 
druk van de persluchtleiding. Door de 
mechanische vergrendeling houden wij de 
2000 N klemkracht lange tijd vast.” De sales 
manager van KOSMECH verwacht dat deze 
innovatie het gebruik van pneumatisch 
spannen op termijn zal doen toenemen, zowel 
bij de gewone machineklemmen als in de 
toepassing op nulpunt spansystemen. “Het is 
een groene technologie: je bespaart er energie 
en olie mee. Qua investeringen hoef je geen 
speciale hogedrukleidingen te gebruiken maar 
kun je volstaan met een eenvoudige 
luchtslang, omdat de druk maximaal 5 bar is.”

Machine en meetkamer  In de praktijk ziet 
Patrick Plamenig nog een ander essentieel 
voordeel van de mechanische vergrendeling. 
“Daardoor kunnen we in ons nulpunt 
spansysteem garanderen dat het werkstuk 
absoluut op z’n plaats blijft als we de pallet 
van de machine nemen. We wisselen deze met 

3 µm nauwkeurigheid, zodat we 
dus snel kunnen wisselen van 
machine naar meettafel en 
omgekeerd. Door de mechanische 
vergrendeling blijft de opspanning 
gegarandeerd.” De Japanse 
fabrikant bouwt het nulpunt 
spansysteem zo dat het zelfs 
verwisselbaar is met een 
hydraulisch systeem.  
“Pneumatische systemen gaan 
groeien dankzij deze mechanische 

vergrendeling. Ze hebben dezelfde 
betrouwbaarheid, dezelfde bouwgrootte en als 
je geen hele hoge klemkrachten nodig hebt, 
waarom zou je dan hydraulisch klemmen?” 
Zelfs als een hoge klemkracht gevraagd wordt: 
met vier pneumatische klemmen die elk met 
2000 N klemmen, beschik je ook al over de 
nodige klemkracht in totaliteit. 

Produtec en Kosmek 

André Verburg van Produtec, dat begin dit jaar de 
vertegenwoordiging van Kosmek in de Benelux 
heeft gekregen, ziet de trend in opspannen gaan 
richting het boutvrij spannen van producten. Dat is  
in zijn ogen het enige juiste spansysteem als je 
echt manarm wil verspanen. “De robot hangt het 
ruwe materiaal in de spaninrichting en plaatst het 
bewerkte werkstuk in het magazijn. Dat is 
efficiënter dan pallets. Dan moet je toch vooraf alle 
werkstukken opspannen en naderhand weer alle 
producten er vanaf halen.” Hij ziet de producten 
van Kosmek zich ook in deze richting ontwikkelen 
en beschouwt het dealerschap voor de Benelux als 
een goede aanvulling op onder andere de 
vertegenwoordiging van Makino. “De klant wil één 
aanspreekpunt, wij leveren nu een totaalpakket 
van hoogwaardige machines en opspanmiddelen.”

Meer informatie

Kosmek

Produtec

http://www.kosmek.eu/en
http://www.kosmek.eu/en
http://www.produtec.nl
http://www.produtec.nl
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Niet alleen de opspanning van microcomponenten 
vraagt speciale aandacht, ook het spannen van 
dunwandige producten kan van grote invloed zijn op 
de nauwkeurigheid van het eindproduct. Stijfheid is 
hier de belangrijkste eis aan het opspansysteem, 
zegt Andreas Lotz, unitmanager opspanmiddelen bij 
het Duitse Roemheld Spanntechnik. 10 kN 
verspaningskracht op een aluminium rib zorgt al 
voor een vervorming van 0,04 mm. Belangrijk is 
eveneens dat je rekening houdt met de krachten van 
de opspanning zelf. Andreas Lotz: “3N spankracht 
kan al tot vervormingen van 0,02 mm leiden. 
Daarom moet je de spankrachten in het 
opspanelement zelf houden.” Roemheld heeft dat 

opgelost door systemen te bouwen waarin krachten 
in de tegenovergestelde richting worden opgewekt, 
die de spankracht neutraliseren. Deze systemen 
spannen en ondersteunen het werkstuk gelijktijdig. 

Hydraulisch  Hoe vreemd het ook lijkt, nauwkeurig 
opspannen van kleine onderdelen zal volgens Lotz 
nog een poosje het domein blijven van de 

Tijdens het Technologie Forum op de METAV ging 
Andreas Lotz van Roemheld Spanntechnik in op 

enkele trends in de opspantechnologie. Elektrische 
systemen kunnen niet altijd hydraulische vervangen. 
En het opspannen van dunwandige producten vergt 

veel aandacht omdat kleine krachten al tot grote 
vervormingen leiden. 

Méér 
elektrisch 
spannen, 
maar 
hydrauliek 
blijft

Roemheld: compacte bouw 
hydraulische spaninrichting         
vooralsnog onklopbaar

10 kN kracht vervormt 
aluminium met 0,04 mm
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hydraulische opspansystemen. Hij denkt 
wel dat de elektrische spansystemen 
sneller gangbaar worden dan de 
elektrische auto dat in het straatbeeld 
zal zijn, maar hydrauliek blijft 
onmisbaar. “Qua kracht is hydrauliek 
echt niet onverslaanbaar, maar voor een 
aantal toepassingen kun je de hydrauliek 
niet vervangen door een elektrisch 
systeem omdat we elektrisch nooit de 
compactheid van een hydraulisch 
systeem kunnen bereiken”, zegt Lotz. 
Hoewel het elektrisch opspannen zeker 
doorontwikkeld gaat worden, zullen voor 
bepaalde toepassingen hydraulische 
systemen nog lange tijd de boventoon 
blijven voeren. 

Energie besparen  Dit punt bracht 
Andreas Lotz ook op de discussie over 
energiebesparing in de verspaning. Hij 
ziet daartoe mogelijkheden door voor de 
opspansystemen een eigen 
hydraulieksysteem in te zetten, omdat je 
vaak kunt volstaan met een kleine 
aggregaat. “Die kun je dan 
gemakkelijker uitschakelen als het niet 
nodig is om druk op te bouwen.” Roemheld 
heeft hiervoor een nieuw aggregaat 
ontwikkeld met als bijzonderheid dat de 
besturing ervoor zorgt dat zodra het kan, 
het aggregaat dat voor de hydraulische 
spanning zorgt, wordt uitgeschakeld. Dat 
kan vaker dan je denkt. Het systeem heeft 
11 liter hydrauliek-olie aan boord (maximale 
druk 500 bar). Bij 640 keer spannen per 
dag (spantijd 2 seconden, tijd om druk op 
te bouwen 0,1 seconden), verbruikt dit 
systeem 0,08 kWh elektriciteit per dag. “Op 
jaarbasis kost dat 2 euro aan elektriciteit, 
zeer weinig. Het loont dus wel de moeite 
over dergelijke kleine aggregaten na te 
denken.” 

Andreas Lotz van Roemheld Spanntechnik ziet hydraulisch 
spannen nog niet snel verdwijnen. 

Meer informatie

Roemheld

Laagland (Nederlandse dealer)

Goodtool (Belgische dealer)

http://www.roemheld.de/de/roemheld.aspx?cmd=home
http://www.roemheld.de/de/roemheld.aspx?cmd=home
http://www.laagland.nl/?page=203&cat=59
http://www.laagland.nl/?page=203&cat=59
http://www.goodtool.be/documents/opspantechniek.xml?lang=nl
http://www.goodtool.be/documents/opspantechniek.xml?lang=nl
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De Techni-Show trok ruim 
41.000 bezoekers, die natuurlijk 
vooral geïnteresseerd waren in 
nieuws maar eveneens over de 
beurs liepen om te ervaren hoe 

de metaalsector in Nederland 
ervoor staat. Onder de 

bezoekers ook de 
bestuursleden van de stichting 

Verspanersforum. 

“De Techni-Show laat de indruk 
achter van een positieve 
happening”, zegt Peter 
Schuurbiers, secretaris van de 
stichting Verspanersforum. En dat 
verrast hem en de andere 
bestuursleden van de stichting 
enigszins. Dat de exposanten in 
een tijd waarin al maandenlang 
sombere berichten het nieuws 
domineren, niet beknibbelen op 
hun presentatie op de beursvloer, 
verdient waardering. “Ze geloven 

dus dat ze hiermee de markt een 
boost kunnen geven.” Gerrit van 
der Linde: “Het lijkt alsof de 
recessie alleen in Den Haag 
speelt en niet in de 
metaalindustrie. Deze beurs laat 
zien dat de metaal nog steeds 
leeft.” 

Automatisering  Wat de 
bestuursleden van het 
Verspanersforum opviel op de 

De metaalindustrie is springlevend 
Bestuursleden Verspanersforum: Techni-Show positieve happening
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beurs, is de aandacht voor automatisering en 
CADCAM-systemen. Met name deze laatste sector 
was sterk vertegenwoordigd; het bewijs dat de 
intelligentie verschuift van de machine naar de 
CADCAM-afdeling. “Het vakmanschap zit 
tegenwoordig op een andere plek dan vroeger. Het 
programmeren aan de PC en niet aan de machine 
biedt de oplossing voor een hoger spilrendement,” 
meent Ton van de Roer, bestuurslid. “De machine 
moet uren maken. CADCAM maakt een rendabele 
productie van enkelstuks mogelijk.” Harm Kort, 
voorzitter, denkt dat deze ontwikkeling het 
verspanersvak aantrekkelijker kan maken voor 
jongeren, want de signalen die hij krijgt, duiden op 
een groeiend personeelsprobleem in de 
verspanende industrie. De vraag is echter of je wel 
achter de PC kunt 
programmeren zonder ervaring 
aan de machine? “De productie 
hangt in veel bedrijven van een 
paar mensen af. Bedrijven 
zoeken weer naar 
bedrijfsscholen om de mensen 
op te leiden”, vult Peter 
Schuurbiers aan. 

Lage instap  Gerrit van der Linde vindt het 
interessante aspect aan CADCAM-programmering 
dat dit ook kleinere bedrijven kansen biedt. “Een 
bedrijf met een paar mensen in dienst kan ermee 
aan de slag.” Om de drempel voor bedrijven te 
verlagen, biedt het Verspanerforum zelf sinds 
verleden jaar het pakket SharpCAM aan, dat 
standaard wordt geleverd met postprocessors voor 
de meest gangbare machinebesturingen. Gerrit van 
der Linde: “Een reden voor bedrijven om nog niet 
met CAM-programma’s te werken, kan het 
kostenplaatje zijn. Misschien vinden ze zo’n 
systeem te duur. Daarom zoeken wij naarstig naar 
betaalbare oplossingen die als opstap naar andere 
systemen kunnen dienen.”

Totaalplaatje  Iets anders dat de bestuursleden 
van de stichting is opgevallen, is dat het meer en 
meer gaat om het totaalplaatje en niet langer 
alleen om de machine. Daar speelden de 
exposanten op in door naast machines ook 
bijvoorbeeld automatiseringsoplossingen te 
leveren; of naast gereedschappen freestechnologie. 

“Leveranciers moeten de stap 
naar een hoger kennisniveau 
maken. Niet alleen naar de 
machine kijken, maar naar het 
totaalpakket als je 24/7 gaat 
produceren”, zegt Peter 
Schuurbiers. 

Financiering  Zijn nog andere 
zaken opgevallen? Gerrit van 
der Linde noemt het 3D 

printen, dat dit jaar voor het eerst aanwezig was 
op de Techni-Show. Een techniek die nog in 
ontwikkeling is, maar wel de moeite waard is om te 
volgen. Harm Kort wijst nog op het 
financieringsprobleem, dat volgens hem duidelijker 
voelbaar wordt. Zelfs al hebben de ondernemers 
een extra order, toch krijgen ze moeilijker een 
financiering voor een nieuwe machine. “Dat wordt 
het probleem de komende tijd.” 

Meer informatie: 

Verspanersforum 

Op de foto links: de bestuursleden van de stichting 
Verspanersforum op de Techni-Show: van links naar rechts Ton 
van de Roer, Harm Kort, Gerrit van der Linde en Peter 
Schuurbiers. 

“Leveranciers moeten de 
stap naar een hoger 

kennisniveau maken. Niet 
alleen naar de machine 
kijken, maar naar het 

totaalpakket”

http://www.verspanersforum.nl/
http://www.verspanersforum.nl/
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Direct digital manufacturing, of 
3D printen van metalen 

componenten, levert op alle 
fronten winst op, vindt de 

Belgische gereedschapmaker 
Mario Fleurinck. Hij wil met 
Innocrowd een wereldwijd 

netwerk van digitale fabrieken 
bouwen. 

Toegevoegde waarde moet je 
zoveel mogelijk dichtbij huis 
creëren, is de boodschap van 
Mario Fleurinck. Met 
gereedschapmakerij Melotte 
is hij daarmee een heel eind 
op weg. In enkele jaren tijd 
heeft hij Melotte omgebouwd 
tot een bedrijf dat het 

merendeel van de omzet 
haalt uit een product, dat 
anderen vooral in Azië laten 
produceren vanwege de lage 
loonkosten. Het gaat om 
tandprothesen. Verleden jaar 
heeft Melotte er 31.000 
geproduceerd, op basis van 
de 3D data die digitaal 
aangeleverd worden. Na de 
verdere bewerking van de 
data worden de prothesen 
met lasersmelten 
vervaardigd. Binnen 48 uur 
zijn de prothesen in het 
tandlaboratorium dat ze 
besteld heeft. Tegen een 
lagere kostprijs dan wat 
alleen al het transport vanuit 
Azië kost. Dit jaar verwacht 
hij 46.000 prothesen in de 

fabriek in Zonhoven (nabij 
Hasselt) te produceren.

De redenen  Mario Fleurinck 
voert in België bijna een 
kruistocht om het direct 
digital manufacturing op de 
kaart te zetten. Hij sprak 
onder meer op het Metapro 
Network Event en op het 
Materialise World Congres. 
Hij heeft vijf redenen om te 
zeggen dat deze technologie 
van levensbelang is voor de 
maakindustrie in West-
Europa. 

Reden nummer 1:  het 
klimaat. “De klimaatimpact 

argumenten vóór 
direct digital 
manufacturing

5
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verplicht ons naar onze 
bedrijfsprocessen te kijken.” 
We zijn namelijk niet altijd 
goed bezig met het verslepen 
van grondstoffen en 
halffabrikaten over de hele 
wereld. 

Reden nummer 2:  China 
heeft met investeringen in 
Afrikaanse mijnen een sterke 
positie in de 
grondstoffenindustrie 
verworven, daar gaan de 
Aziaten mee spelen, 
verwacht hij. Vergeet niet dat 
van de 1,2 miljard Chinezen 
er 800 miljoen nog 
nauwelijks meedoen aan de 
economische groei van het 
land. “Grondstoffen zijn niet 
onuitputtelijk. Waar zal China 
voor kiezen: voor de eigen 
maatschappij of om de 
fabriek voor de rest van de 
wereld te blijven spelen?” 

Reden nummer 3:  behoud 
van jobs. “Blijkbaar hebben 
we een systeem waarin het 
goedkoper is goederen over 
15.000 kilometer te 
transporteren dan het hier 
door een arbeider te laten 
maken.” 

Reden nummer 4: 
tegenover elke acht mensen 
die uit de techniek met 
pensioen gaan, staat de 
komende jaren slechts één 
nieuwkomer. “We moeten dus 
technieken ontwikkelen die 

qua productiviteit een factor 
tien vooruit gaan.” 

Reden nummer 5 ligt op 
een heel ander vlak: de 
schuldencrisis. Overheden 
kunnen de gaten in hun 
begrotingen dichten als er 
meer lokaal geproduceerd 
wordt. Want pas over 
toegevoegde waarde kan 
men belastingen innen. 
“Door lokaal te produceren, 
repatrieer je de toegevoegde 
waarde naar ons eigen land. 
Via business creatie kunnen 
we gaten in de begrotingen 
dichten.” 

Business creatie  En de 
weg naar die business creatie 
is direct digital 
manufacturing. Dat is goed 
voor het oplossen van alle 
problemen die hij schetste. 
Melotte maakt meer energie 
dan het zelf gebruikt, de 
materiaalefficiency is hoog, 
onnodig transport van 
grondstoffen, halffabrikaten 
en eindproducten wordt 
vermeden. Mario Fleurinck: 
“Direct digital manufacturing 
transformeert de industrie 
naar lokale ecosystemen.” 

Langs die weg kan de 
industrie uit de spiraal van 
vernietiging van 
arbeidsplaatsen geraken. Via 
Innocrowd wil Mario Fleurinck 
een netwerk uitbouwen van 
digitale fabrieken, die 
afhankelijk van hun ligging 
een actieradius hebben van 
150 kilometer. Ze worden 
vanuit een centraal punt 
gestuurd, transport van 
informatie verloopt digitaal, 
de feitelijke productie 
gebeurt lokaal, dus met een 
zo gering mogelijke impact 
op het milieu. “Digitale 
fabrieken zijn de 
tegenbeweging van de 
economische globalisering 
waar we allemaal slachtoffer 
van worden. Daarom moeten 
we de transitie naar digital 
manufacturing nu gaan 
maken.”

“Digitale fabrieken 
zijn de 

tegenbeweging van 
de economische 
globalisering” 

Melotte
Melotte gebruikt de selective 
lasersmeltmachines van het 
Duitse MTT. Voor de productie 
van 35 prothesen hebben de 
machines 9 uur nodig. Daarna 
worden ze nabewerkt op de 
bekende 5-assige 
bewerkingscentra. Deze manier 
van produceren is, zo blijkt uit 
een eigen berekening van 
Melotte, 18 keer efficiënter 
vanuit energie- en 
materiaaloogpunt dan de 
analoge productie zoals dat tot 
nog toe meestal gebeurt. 

Meer informatie:

Melotte

http://www.melotte.be/
http://www.melotte.be/
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Additive manufacturing is geen 
toekomstmuziek maar de 

realiteit van alledag. Niet alleen 
voor medische toepassingen, 

ook voor zware industriële 
producten, zoals spruitstukken 

(manifolds) voor hydraulische 
installaties.  

Dat is slechts één voorbeeld 
dat onlangs ter sprake kwam 
tijdens Materialise World 
Conference. Hydrauvision in 
Schoondijke is hier al flink 
mee aan het experimenteren 
en volgens Adri Overbeeke 
kunnen kleinere manifolds 
(tot 200 mm) heel goed 
gemaakt worden met 

selective laser melting (SLM). 
De grotere (tot 600 mm, 
1500 kilo gewicht) kunnen 
met een Metalpro R10 printer 
geproduceerd worden. Testen 
laten goede resultaten zien. 
Hydrauvision gaat nu 3D 
geprinte manifolds in een 
productieomgeving testen. 

Combi-proces  Ondertussen 
werkt de KU Leuven aan een 
reuzensprong qua 
nauwkeurigheid van SLM-
delen door een abstractief 
proces met een subtractief 
proces te combineren. 
Professor Kruth: “Door een 
laag op te bouwen, daarna 
met selective laser erosion 

materiaal weg te halen en 
dan met de laser te 
hersmelten, reduceren we de 
porositeit tot 0,036 procent 
(zonder hersmelten 0,77 
procent) en halen we een 
oppervlakteruwheid van 1,5 
µm (zonder: 12 µm).” 

Manufacturing  Bart Van 
Der Schueren van 
Materialise, dat alleen 
polymeren verwerkt, merkt 
dat additive manufacturing 
steeds meer pure  
manufacturing wordt. 
“Machinebouwers willen geen 
grote series meer bestellen.”

In het juni-digimagazine 
meer.  

Additive manufacturing

http://www.materialise.com/cases/a-fashion-show-like-no-other-debuts-at-the-materialise-world-conference
http://www.materialise.com/cases/a-fashion-show-like-no-other-debuts-at-the-materialise-world-conference
http://www.materialise.com/cases/a-fashion-show-like-no-other-debuts-at-the-materialise-world-conference
http://www.materialise.com/cases/a-fashion-show-like-no-other-debuts-at-the-materialise-world-conference
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Is dit de toekomst? Hybride machines, zoals dit hybride bewerkingscentrum dat Chiron samen met het 
Werkzeugmaschinenlabor van de RWTH Aachen ontwikkelt. De 2,4 kW fiberlaser wordt gebruikt om via 

lasercladding werkstukken op te bouwen, waarna de geïntegreerde Kukarobot ze verplaatst naar het 
freesdeel van de machine. Na het frezen doet de laser selectief afbramen, structuren aanbrengen en 

eventueel harden. Nog andere bewerkingen zijn in de toekomst mogelijk. Complete gereedschappen dus 
in één keer afwerken. De machine heeft een Siemens 840 D besturing en is nog een conceptversie, maar 

wel indrukwekkend om de video te zien. 

Hybride machine

Renishaw Benelux BV Nikkelstraat 3, 4823 AE, Breda, Nederland
T +31 76 543 11 00 F +31 76 543 11 09 E benelux@renishaw.com 

www.renishaw.nl

Vandaag ontworpen,
morgen gemaakt

Additieve vervaardiging van Renishaw is een baanbrekend proces waarmee – rechtstreeks vanuit 3D CAD – volledig dichte metalen onderdelen 
gemaakt kunnen worden, van tooling inzetstukken tot lichtgewicht structuren voor lucht- en ruimtevaart en hightech toepassingen.  
Voor meer informatie kijk op www.renishaw.com/additive

Video

http://youtu.be/1jLGCyPEOr0
http://youtu.be/1jLGCyPEOr0
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“Factoren die bijdragen aan geluk zijn 
familie, gezondheid en hoe gelukkig je je 

voelt in je relatie. Die factoren zijn onze 
inspiratiebron. Met additive manufacturing 

willen we producten maken die bijdragen 
aan welvaart. Die echt waarde toevoegen.” 

Wilfried Vancraen
ceo Materialise tijdens openingsspeech van 

Materialise World Conference

Het laatste woord
Gelukkiger


