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Ons feestje

! De Techni-Show is echt ons feestje, zo zei Jeroen Bender, 
voorzitter van de pr-commissie van de VIMAG, het tijdens de 
persconferentie van deze tweejaarlijkse beurs. Laat het ook een feest 
worden, half maart in Utrecht. Sombere berichten zijn er al genoeg, 
daarvoor hoef je maar de krant open te slaan of de TV aan te zetten. 
Natuurlijk, er zijn zeker problemen in deze wereld. En die zullen 
morgen of overmorgen niet zijn opgelost. Maar hebben ondernemers 
niet per definitie de eigenschap dat ze vooruit kijken? 

" En wie vooruit kijkt, ziet ook nieuwe kansen. De energiesector, 
de medische industrie, lichtere auto’s en vliegtuigen, heel nieuwe 
vervoersconcepten. En waarmee maak je de producten die deze 
sectoren vragen? Met gereedschapmachines. Op de Techni-Show 
tonen de exposanten de oplossingen om de producten van morgen 
op een efficiënte manier te maken. Want in Europa zullen we het 
moeten hebben van hoogwaardige producten die je op een slimme 
manier maakt. En dat kan alleen als je bereid bent te blijven investeren 
in nieuwe technologie. Daarvoor zijn beursbezoeken noodzakelijk. Om 
u alvast een beetje wegwijs te maken op de Techni-Show, diepen we 
in dit nummer een aantal thema’s uit en zetten kort ernaast welk 
interessant nieuws er zoal op de Techni-Show te zien is. 

Veel leesplezier en een inspirerend beursbezoek. 

Franc Coenen

! Reageren? franc.coenen@made-in-europe.nu 

De mogelijkheden van moderne machines blijven 
dikwijls onbenut doordat men niet de optimale 
gereedschappen en parameters gebruikt, zegt 
Gert Spaargaren van Kennametal in deze uitgave. 
Op de foto: het Beyond Blast concept van 
Kennametal, dat voor efficiëntere en betere 
koeling zorgt. 
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World Class Manufacturing is het thema van de 
Techni-Show 2012. Zo’n 400 exposanten tonen in 

Utrecht welke oplossingen zij daarvoor in huis 
hebben. Om de Nederlandse maakindustrie naar 

dit niveau te brengen, is echter een goed 
samenspel tussen de leveranciers en de machine- 

en gereedschapgebruikers onmisbaar. World 
Class Manufacturing begint in de werkplaats, waar 

onderhoud meer aandacht verdient.

Het gaat er niet om een machine tegen de 
laagste prijs te kopen, maar de beste oplossing 
voor je productievraagstuk tegen de beste prijs 
in huis te halen, zegt projectmanager Martijn 
Beckers van VNU Exhibitions, dat van 13 tot en 

met 16 maart weer de Techni-Show organiseert 
in de Jaarbeurs Utrecht.  “En niet zoals vroeger 
prijzen tegen elkaar uitspelen.” Niet voor niets 
heeft de pr-commissie van de FPT / VIMAG voor 
dit thema gekozen. Made in Europe kan enkel 
nog als je je met je productieproces weet te 
onderscheiden. 

Allesomvattend  Het thema World Class 
Manufacturing komt oorspronkelijk uit Japan. In 
de jaren tachtig heeft de Amerikaanse 
maakindustrie het omarmd en pas sinds 2004 is 
het in Nederland in opmars, ook onder 

World Class 
Manufacturing: 
samenspel van 
leverancier en 
klant

Jeroen Bender: proceszekerheid belangrijker dan het snelste 
proces. 
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benamingen als Operational Excellence. In feite 
wordt hiermee bedoeld dat je gelijktijdig een 
aantal verbetermethoden, zoals Lean 
Manufacturing, Six Sigma en TPM toepast. Met 
andere woorden: je maakt je bedrijf zo slank 
als mogelijk, zoekt 
voortdurend naar 
kwaliteitsverbeteringen en je 
doet aan Total Productive 
Maintenance: stap voor stap 
de efficiency van je 
machines verhogen. Bij dit 
laatste hoort ook preventief onderhoud. Juist 
daar schort het bij veel Nederlandse 
toeleveranciers nogal eens aan, constateert 
Jeroen Bender, mede-directeur van Bender 
Techniek en voorzitter van de pr-commissie van 
de FPT / VIMAG. 

Onderhoud  “Helaas, onderhoud is een 
ondergeschoven kindje. Nederland is voor 
sommige zaken te klein. Dat kun je 
ondervangen door je personeel op te leiden, je 
machines tijdig te onderhouden en ze niet op 
vollast te laten draaien”, zo zei hij tijdens de 
perspresentatie van de Techni-Show. Wat 
bedoelt hij met dat laatste? Machines niet op 
vollast laten draaien? Jeroen Bender verwijst 

naar productiemethoden in Japan, de bakermat 
van World Class Manufacturing. Daar houdt men 
blijkbaar meer van een marathonloper die zijn 
energie goed verdeelt over de 42 kilometer dan 
een sprinter die op 100 meter al zijn energie 

verbruikt. “Zekerheid in de 
productie is belangrijker dan 
snelheid. Door je machines op 
bijvoorbeeld 80 procent van 
hun maximale belasting te 
laten draaien, vergroot je de 
proceszekerheid”, legt Jeroen 

Bender uit. 

Minder risico uitval  Het risico op 
onverwachte stilstand van je machine door 
slijtage die je had kunnen voorkomen, neemt 
daardoor af.  Deze hogere proceszekerheid 
levert meer op dan het laatste stukje 
snelheidwinst die je in de productie kunt boeken 
door continu op de grens van wat de machine 
kan te werken. “Want vaak tot op het randje de 
machine belasten, leidt onvermijdelijk tot extra 
spindelslijtage. En als die stuk gaat, ligt je 
productie stil.” Jeroen Bender vindt daarnaast 
dat bedrijven veel meer preventief aan 
onderhoud kunnen doen. Daar heb je geen 
grote onderhoudsafdelingen voor nodig, maar 

Ook dit jaar zullen er in Utrecht 
weer veel automatiserings-
oplossingen te zien zijn. 

Bedrijven kunnen veel meer 
aan preventief onderhoud 

doen
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maak de operator verantwoordelijk voor zijn 
machine. Net zoals je de bediener aan de 
machine data moet laten verzamelen en 
verbetersuggesties geven. “Methodieken als 5S 
zijn ook goed toepasbaar in kleinere bedrijven: 
scheiden, schikken, schoonmaken, 
standaardiseren en systematiseren, iedereen kan 
daarmee aan de slag.” Dat kan gaan om het 
bewaken van je koelsmeermiddel in de machine 
tot gereedschapbeheer; van het meten van je 
spindelrendement tot het documenteren van 
bewerkingen en instellingen, zodat je een 
volgende keer sneller kunt starten. “Dit is een 
mentaliteitskwestie”, denkt Jeroen Bender. “We 
moeten anders gaan denken.” 

World Class Manufacturing vereist dus een 
samenspel tussen leverancier en gebruiker. 

@ 

 

Techni-Show 2012 

De Techni-Show 2012 vindt van 13 tot en met 
16 maart plaats in de Jaarbeurs Utrecht. 

Openingstijden: dinsdag 13, woensdag 14 en 
vrijdag 16 maart: van 10.00 - 17.30 uur. 
Donderdag 15 maart van 10.00 - 21.00 uur

Dit jaar tonen zo’n 400 exposanten welke 
machines, gereedschappen en 
softwaresystemen ze hebben om de 
productiviteit te verbeteren en te vergroten en 
de proceszekerheid naar een hoger niveau te 
tillen. Meer informatie: www.technishow.nl 

Tegelijk vindt de toeleveringsbeurs ESEF plaats. 

 FPT 

 VIMAG

http://www.technishow.nl
http://www.technishow.nl
http://www.esef.nl
http://www.esef.nl
http://www.fpt-online.nl/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1
http://www.fpt-online.nl/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1
http://www.vimag.nl/
http://www.vimag.nl/
http://www.numac-ferro.nl
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Nullen en enen bepalen mee hoe effectief je 
freesproces is. Dat begint in de 

werkvoorbereiding bij het maken van je 
programma. Intelligente software neemt hier 

steeds meer taken over. Verdwijnt het 
programmeren op de machine?

Output verhogen Metaalbedrijven halen vaak 
nog niet het optimale uit hun machinepark, 
zegt Anco Euser, directeur van Widenhorn. Met 
software kun je de output verhogen. Nu het 
investeringsklimaat uitdagender wordt, is het 
des te belangrijker het potentieel van je 
machinepark en je mensen optimaal te 
benutten. De grote winst kun je volgens hem 
boeken in de werkvoorbereiding: daar in 
investeren betekent in de werkplaats meer 
spiluren. Onderdeel van het CAM-pakket 
Edgecam dat Widenhorn levert, is de 
voorfreesstrategie Waveform. Deze strategie 
zorgt voor een meer constante belasting van 
de machine in combinatie met een zo hoog 
mogelijke material removal rate (MRR).

Optimalisatie  Deze trend zie je meer. 
SolidCAM heeft vorig jaar iMachining aan het 
programma toegevoegd. Dit is een optie 
waarmee het programma automatisch de 
freesbanen, snijsnelheid en voeding zo 
balanceert dat er zoveel mogelijk een constant 
vermogen van de machine wordt gevraagd. 
Dit jaar introduceert SolidCAM iMachining ook 
in een 2.5 D versie. Jurriën Scheffer, CADCAM-
engineer bij CAD2M, benadrukt dat je hiermee 
niet alleen sneller en effectiever freest. Ook in 
de werkvoorbereiding bespaar je tijd. “Je hoeft 
niet langer na te denken over voedingen en 
snelheden. Je hoeft in de technologie wizard 
enkel de machine, het type gereedschap, de 
geometrie en het materiaal te definiëren.”

Spanen maken  Nog afgezien van dit soort 
mogelijkheden, ziet Nick Days van OneCNC 
nog een hele andere reden waarom bedrijven 
die tot nog toe uitsluitend aan de machine 
programmeren, zullen overstappen op CAM-
software. “Vakmensen worden het knelpunt. 
Je verdient het geld met spanen maken en 
niet met programmeren als de spindel 

CAM-
pakket 
eerste stap 
naar meer 
spanen
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stilstaat. Men heeft de laatste jaren veel 
aandacht gehad voor het optimaliseren van de 
cyclustijd, maar dat levert niks op als de 
machine stilstaat.” 

! CADCAM op de TechniShow

Beurstips: machines en 
besturingen 

Heidenhain: frezen en draaien             
met TNC 640

Compleet 
bewerken is in. 
Frezen en 
draaien in één 
opspanning. 
Heidenhain 
speelt hierop in 
met de nieuwe 
TNC 640, de besturing die 18 assen aan kan en 
geschikt is voor 5-assig bewerken. Deze besturing 
is gebaseerd op een volledig digitaal hardware 
platform, waarbij alle componenten met een 
digitale interface met elkaar verbonden zijn. Dit 
zorgt voor een hoge mate van nauwkeurigheid en 
oppervlaktekwaliteit in combinatie met hoge 
processnelheden. De besturing berekent contouren 
dynamisch en past de assnelheden aan de 
overgangen in de contour aan, zowel bij het 
draaien als frezen. 

Heidenhain heeft een speciale TNC 640 website

11.C082

STYLE High Tech: iPhone inspireert 

Het team van STYLE High Tech heeft zich laten 
inspireren door de iPhone. De nieuwe besturing van 
de CNC draai- en freesmachines moest net zo 
intuitief te bedienen zijn, vertelde Wouter van 
Halteren zijn ontwikkelteam. De besturing versie 
4.0 speelt in op het groeiend probleem om 
vakmensen te vinden. Daarom moet iemand zonder 
CNC-achtergrond de machine in een dag kunnen 
bedienen. De besturing is overigens backwards 
compatible: bestaande machines kunnen een 
upgrade krijgen.   

08.E090

Verspanersforum: ExpertCAD 
voor werkplaats en 
werkvoorbereiding

Werkvoorbereiders en ook medewerkers in de 
draai- en freesafdelingen moeten kunnen 
beschikken over CAD-software, vindt men bij de 
stichting Verspanersforum. Daarom brengt men 
na het CAM-pakket SharpCAM nu tegen een 
betaalbare prijs het CAD-pakket ExpertCAD in de 
Benelux op de markt. 

Soms kun je problemen enkel met eigen tekenwerk 
snel en goed oplossen, is de ervaring van Peter 
Suurbiers van het Verspanersforum. “Het gebruik van 
ExpertCAD is vlot aan te leren en leidt tot tekeningen 
van hoge kwaliteit.” Men kan de meest gangbare 
formaten, zoals IGES en DWG/DXF inlezen en 
ontwerpen aanpassen of details uitwerken en de 
data vervolgens gebruiken voor de CAM-
programmering met bijvoorbeeld SharpCAM. Om de 
drempel laag te houden, biedt het Verspanersforum 
dit pakket tegen een lage prijs aan inclusief support 
bij een contract voor 5 jaar.

!  Het Verspanersforum@

@

http://expomatch.technishow.nl/search?q=CADCAM
http://expomatch.technishow.nl/search?q=CADCAM
http://www.tnc640.de/
http://www.tnc640.de/
http://www.verspanersforum.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=105&Itemid=125
http://www.verspanersforum.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=105&Itemid=125
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Moderne CNC-draaibank 
beste investering voor 

enkelstuks

Dormac CNC Solutions en Siemens geven dit 
jaar op de Techni-Show twee keer per dag een 
demonstratie op een Doosan Puma 700 XLY 
draaibank, uitgerust met een Siemens 828D sl 
besturing. Een typische draaibank voor 
repeterende (zware) productie, maar ook 
uitermate geschikt voor reparatiewerk en 
enkelstuks productie, wat in Nederland 
veelvuldig voorkomt. Zo’n combinatie staat 
onder andere bij scheepswerf Kooijman in 
Zwijndrecht. Joost Verschure, directeur 
verkoop bij Dormac CNC Solutions, ziet in de 
praktijk van alledag dat klanten echter in 

eerste instantie dikwijls een offerte vragen 
voor een teach-in draaibank. “Dat is 
traditioneel de machine voor het 
reparatiewerk en enkelstuks, maar 
tegenwoordig wil men ook extra’s op de 
machine, zoals een Y-as en een turret.” 

Niet het beste  Hij vindt dit zowel technisch 
als financieel niet de beste oplossing. 
Technisch omdat de basis van dergelijke 
draaibanken vaak onvoldoende stabiel is voor 
de opbouw van de extra functionaliteiten. 

Teach-in draaibanken verliezen door de komst van dialoogbesturingen meer en meer hun voordelen 
als je enkelstuks of hele kleine series draaiwerk maakt. Zeker wanneer je extra functionaliteiten op 

een teach-in draaibank wilt, is het zowel technisch als financieel vaak aantrekkelijker om in een CNC-
draaibank te investeren. Dormac CNC Solutions en Siemens demonstreren op de Techni-Show hoe 

eenvoudig het programmeren met ShopTurn 2 op een Puma-draaibank is. 
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Financieel vindt hij het niet aantrekkelijk 
omdat het prijsverschil met een schuinbed 
draaibank met CNC-besturing eigenlijk te 
verwaarlozen is. Dat heeft niet alleen te 
maken met de komst van goedkopere CNC-
besturing zoals de Siemens 828 D sl. “Het 
komt ook doordat CNC-draaibanken de laatste 
jaren in grotere aantallen worden 
geproduceerd, waardoor je productiekosten 
afnemen, terwijl je bij de teach-in 
draaibanken juist het tegenovergestelde ziet. 
Daar zijn de prijzen vaak omhoog gegaan.” 

Nieuwe versies 828D  De Sinumerik 828D 
besturing is in 2010 in de markt gezet als een 
besturing voor de eenvoudigere machines. 
Siemens heeft vorig jaar op de EMO de 
nieuwe versies van de 828 D besturing 
getoond: een versie voor freesmachines en 
een versie voor draaibanken. Door deze twee 
basisversies aan te bieden, is het voor de 
machinebouwers aantrekkelijker en goedkoper 
geworden de besturing op hun machines toe 
te passen. Joost Verschure: “Voorheen moest 
de machinefabrikant allerlei functionaliteiten 
in de besturing uitschakelen, wat veel extra 
programmeerwerk aan de PLC’s met zich 
meebracht. Nu is de 828D besturing 
aangepast aan de toepassing in schuinbed 
draaibanken wat de toepassing voor de 
fabrikanten goedkoper maakt.” Met deze 828D 
sl besturing heeft Siemens de voorbije jaren 
marktaandeel gewonnen. Joachim Zoll, bij 
Siemens verantwoordelijk voor de CNC-markt, 
noemde vorig jaar tijdens de EMO-
persconferentie deze besturing de “perfecte 
opstap naar de premiumklasse”. De nieuwe 
besturing is geschikt voor multi core 
processoren. 

Eenvoudig programmeren  Vroeger hielden 
draaiers nogal eens vast aan een teach-in 
machine omdat het programmeren in ISO van 

een CNC-machine voor een enkel stuk meer 
tijd kostte. Deze drempel bestaat niet meer, 
meent Joost Verschure. “Niet alleen Siemens, 
ook Fanuc biedt een dialoogbesturing 
waarmee middels vraag en antwoord 
geprogrammeerd kan worden. De bediening 
van de machine is daarmee eenvoudig 
geworden.” Bij de Doosan Puma met Siemens 
besturing wordt de programmering extra 

eenvoudig doordat Siemens ShopTurn 2 in de 
besturing integreert. Dit vereenvoudigt het 
programmeren van de C- en Y-as bewerkingen 
nog verder. Met de demonstraties op de 
Techni-Show willen Dormac en Siemens vooral 
de eenvoud van het programmeren laten zien, 
ook als er complexere bewerkingen nodig zijn, 
bijvoorbeeld het maken van sleuven of 
rechthoekige uitsparingen op de kopse kant. 
Joost Verschure vindt de CNC-draaibanken 
zeker in het segment tot een 
klauwplaatgrootte van 400 mm en een 
centerlengte tot 3000 mm, in combinatie met 
aangedreven gereedschappen (en eventueel 
Y-as) aantrekkelijker voor het enkelstuks en 
reparatiewerk dan een teach-in bank in die 
grootte. Je haalt hiermee een stabiele 
machine in huis, met meer functionaliteiten en 
betere verspanende eigenschappen dan bij 
een vlakbedmachine in die klasse het geval is. 

Programmeerbare hogedruk  De Puma 700 
XLY zoals deze op de Techni-Show wordt 
getoond, heeft onder andere 

Integratie ShopTurn 2 in 
Siemensbesturing 
vereenvoudigt het 

programmeren



M A C H I N E S  &  B E S T U R I N G

10" Made-in-Europe.nu digimagazine maart 2012

STODT applicatiecentrum voor 
Sinumerik

          

STODT Toekomsttechniek in Hengelo wordt het 
technologisch applicatiecentrum voor Siemens 

Sinumerik en daarmee een satelliet van het 
applicatiecentrum bij de Siemensfabriek in 
Erlangen. 

Daniël Kofman van Siemens Nederland: “Hierdoor 
kunnen we praktische ondersteuning bieden dicht 
bij de klant, in de eigen taal en op maat van de 
lokale behoefte. Van hieruit gaan we samen met 
STODT de klanten verder ondersteunen en 
opleiden. We willen ook gezamenlijk workshops 
organiseren.” Henk Beldman, trainer/
applicatiespecialist bij STODT, verzorgt de 
trainingen voor Siemens. Hij is door Siemens 
gecertificeerd. Volgens hem vergeten bedrijven na 
de aankoop van een nieuwe machine nog wel eens 
te investeren in de mensen die de machines 
moeten bedienen. “Het plaatje is echter pas 
compleet als ook de operators geschoold zijn.” 
STODT Toekomsttechniek heeft onlangs 
geïnvesteerd in een bewerkingscentrum met 
Siemens 828 D besturing.

programmeerbare 
hydraulische brillen. Een 
andere bijzonderheid is een 
programmeerbare Cromar 
hogedruk koelwaterunit, 
waarbij drukken tot 70 bar via 
de Siemensbesturing 
geprogrammeerd kunnen 
worden. Dormac CNC 
Solutions past deze hoge druk 
pomp vaker toe als klanten exotische 
materialen zoals Inconel en titanium draaien. 
De druk en het volume van de koelsmeerunit 
kunnen in 7 stappen geprogrammeerd 
worden, waarna de draaier bij het 
programmeren van het werkstuk enkel nog 
hoeft aan te geven welke druk en volume hij 
wil in bepaalde delen van het programma. 
Joost Verschure: “De PLC van de hogedruk 
pomp kan met 7 vooringestelde M-codes 
worden geprogrammeerd. Je ziet dit steeds 
vaker bij het draaien van taaiere materialen 
omdat je dan geen lintvormige spanen wilt. 
Met de hoge druk en volume kun je de spaan 
op de beiteltip breken.” Een 

gereedschapfabrikant zoals Sandvik legt hier 
sterk de nadruk op. Draai je andere 
materialen of is de bewerking minder kritisch, 
dan kun je met lagere drukken volstaan. “Ons 
advies bij draaien is dat je geen hoge druk 
moet toepassen als het niet nodig is. Je moet 
daar alert op zijn, wat eenvoudig kan met zo’n 
programmeerbare unit.” 

Machineprofiel 

De Puma 700 XLY met Siemens 828 D sl besturing heeft tussen de centers 
5050 mm en een maximale doorlaat van 165 mm. De hoofdspindelmotor 
van Siemens heeft een vermogen van 37 kW en een maximaal koppel van 
6605 N-m. De aangedreven gereedschappen werken met een 
Siemensmotor met 10 kW vermogen en een koppel van 140 Nm en een 
maximaal toerental van 3000 r/m. De draaibank is uitgerust met het grote 
19 inch bedieningsscherm van Siemens.

@
Siemens CNC4You

Dormac CNC Solutions

Ronald Waaijer van Siemens Nederland (links) en  
Hubert de Haas van STODT (Foto: Jaap Baart).

http://www.cnc4you.siemens.com/cms/website.php?id=/nl/index.htm&stc=wwidt100218
http://www.cnc4you.siemens.com/cms/website.php?id=/nl/index.htm&stc=wwidt100218
http://www.cnc4you.siemens.com/cms/website.php?id=/nl/index.htm&stc=wwidt100218
http://www.cnc4you.siemens.com/cms/website.php?id=/nl/index.htm&stc=wwidt100218
http://www.dormac.nl
http://www.dormac.nl
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M A C H I N E S  &  B E S T U R I N G

Beurstip: machines en 
besturingen 

Hurco Challenge

Onder het motto 
‘Touch me! Als je durft!’ laat Hurco de beurs-
bezoekers zelf programmeren met de WinMax 
dialoogbesturing met dubbele touch screens. Door 
je vooraf aan te melden via www.hurco.nl kun je 
meedoen aan de Hurco Challenge: laat zien dat je  
in 15 minuten tijd op de beursstand maar liefst 
twee werkstukken kunt programmeren en direct 
kunt frezen op een van de bewerkingscentra. 

12.D058

!""#

$%&'"(')*+',-)*#('./0'!*',0*!*

1112-/!34205
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http://www.hurco.nl
http://www.hurco.nl
http://www.cad2m.nl
http://youtu.be/ZUqik9AFvjY
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K E T E N A A N P A K

Waardecreatie in de keten: dat is het thema van 
het seminar dat de NEVAT, Koninklijke 

Metaalunie en NEVI dit jaar organiseren tijdens 
de Techni-Show en ESEF. Uitbesteders en 

toeleveranciers kunnen door méér samen te 
werken extra waarde creëren en dat versterkt de 
positie van de totale keten in de maakindustrie. 

Dit verhaal houdt niet op bij de system 
suppliers. Ook voor jobbers oftewel specialisten 

ligt hier een uitdaging. 

De Nederlandse OEM’ers en de 1. tier en       
2. tier suppliers moeten de jobbers mee op 
sleeptouw nemen, vindt Frans van der Brugh. 

Hij is branchemanager voor de precisieslijpers 
(Nederlandse Precisie Slijpbedrijven) en de 
precisieverspaners (Dutch Precision 
Technology). In de contacten die hij met zijn 
leden heeft, merkt hij dat er nog steeds 
toeleveranciers zijn die nauwelijks of 
onvoldoende weten wat hogerop in de kolom 
gebeurt. “Ze hebben het gevoel dat inkopers 
alleen naar prijzen vragen. Als de totale 
waardeketen zich wil ontwikkelen, moeten ook 
de jobbers meegenomen worden. Informatie 
delen en communiceren is belangrijk in de 
totale keten.” Want met hun capaciteit en 
competentie om snel in te spelen op de 
actuele vraag naar componenten, zijn deze 
bedrijven min of meer de smeerolie in de 
waardeketen. Juist zij kunnen snel schakelen 
als de markt aantrekt.  

Taak  Hier ligt niet alleen een taak voor de 
bedrijven die de componenten inkopen, maar 
net zo goed voor de kleinere toeleveranciers 
zelf. Frans van der Brugh vindt dat, ook al heb 
je geen andere ambitie dan componenten toe 
te leveren, je het gesprek met de klant moet 
aangaan en in de sector moet kijken naar 
trends. “Ze mogen best een eigen focus 
hebben. Als de kerncompetentie van een 
toeleverancier is flexibel kleine series te 
maken, zie ik daar een grote markt voor. Maar 
ga wel in gesprek met je klant, ook door te 
praten over de klant van je klant.” Want je 
moet weten in welke richting een markt zich 
ontwikkelt om daar op in te kunnen spelen 
met je investeringen. 

Frans van der Brugh: hele keten betrekken bij de waardecreatie. 

Betrek jobbers bij 
waardecreatie in de keten
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Doorgroeien  Je kunt bovendien als jobber 
doorgroeien naar het niveau waarop je je 
klant ontzorgt door meer te doen dan alleen 
op bestelling precisieonderdelen leveren. 
Kusters-Bosch in Mierlo is hier een voorbeeld 
van. De Brabantse toeleverancier van 
precisiecomponenten met 25 medewerkers en 
lid van DPT richt zich behalve op het typische 
jobberswerk meer en meer op 
prototypebouw en kleine 
series. Het bedrijf is daarbij 
bereid om mee te investeren 
in het ontwikkeltraject van de 
klant. Ton Kusters denkt 
namelijk dat je er in de 
toekomst niet meer komt met 
enkel bewerkingsuren te 
verkopen. “Je moet meer 
doen dan een freesuurtje verkopen.” Want het 
seriematige werk verdwijnt toch vaak naar het 
buitenland.

Investeren  Om deze stap vooruit te maken 
heeft Kusters-Bosch veel geïnvesteerd in 
zowel de structuur van het bedrijf alsook in de 
kwaliteitsborging en -bewaking, bijvoorbeeld 
in het meten van de producten en in het 
opslaan en beheren van al die meetrapporten 

ten behoeve van de 
klant, die kwaliteit wil 
kunnen traceren. Er is 
ook geïnvesteerd in 
geautomatiseerde 
machines. En in een 
ERP-systeem en in een 
planningssysteem. 

Stilaan zoekt Ton 
Kusters naar netwerkverbreding, bijvoorbeeld 
door samen te werken met een 
engineeringbureau en een plaatwerkbedrijf 
om zo z’n klanten een totaal pakket aan te 
kunnen bieden. Dat moet voor meer 
ontwikkelwerk zorgen, dat een tegenwicht 
biedt aan het echte productiewerk. “Daarmee 

je kost verdienen blijft 
moeilijk. Als prototypewerk 
echt productiewerk wordt, 
kun je het misschien een 
of twee jaar maken en dan 
heb je het hier meestal 
gehad.” Hij merkt dat deze 
aanpak werkt. “Er ontstaat 
echt een relatie met 
klanten.”  (lees verder)

Seminar tijdens Techni-Show

Het seminar Waardecreatie in de keten, dat NEVAT, 
NEVI en Koninklijke Metaalunie organiseren, vindt 
plaats op woensdag 14 maart tijdens de Techni-
Show. Het wordt een interactief seminar waarbij 
uitbesteders en toeleveranciers aan de slag gaan om 
bottlenecks te vinden en aanzetten voor nieuwe 
businessmodellen te ontwikkelen. 

Vorig jaar brachten de leden van 
Dutch Precision Technology een 
werkbezoek aan Kusters-Bosch. 

Ton Kusters: freesuren 
verkopen is straks niet 

meer voldoende
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Export  De 
Koninklijke 
Metaalunie wil 
zowel 
uitbesteders 
bewust 
maken van 
het belang 
jobbers mee 
te nemen in 
de richting 
van 
waardecreatie 
alsook de 
jobbers erop 

te wijzen dat het niet meer volstaat bij de fax 
nieuwe orders af te wachten. “Onze rol is dat we 
in de brancheverenigingen werken aan 
bewustwording en onze leden in gesprek gaan 
met 1.tier suppliers waaraan ze leveren”, zegt 
Frans van der Brugh. Dat komt uiteindelijk de 
totale maakindustrie ten goede, want Nederland 
loopt hiermee voorop. Pakt de sector het goed 
aan, dan liggen hier exportkansen! 

@ 

Ton Kusters: investeren in processen 
rondom het frezen. 

Dutch Precision Technology

Koninklijke Metaalunie

Kusters-Bosch 

Beurstip: machinenieuws
LIMAS: compleetbewerken met 5-assige 
machine

LIMAS neemt de MATEC-primeur van de EMO mee 
naar Utrecht: het 5-assig bewerkingscentrum 30 
HVC met een rondtafel van 800 mm doorsnede 
(swing 1140 mm). Opvallend is vooral het bereik in 
de Z-as: 800 of zelfs 1100 mm. De machine leent 
zich hiermee dus voor het 5 vlakken bewerken van 
grote werkstukken. MATEC heeft onlangs ook een 40 
HV gebouwd met 2 rondtafels in het bed, geschikt 
voor 5-assig frezen en draaien op beide tafels, maar 
ook geschikt voor lange stukken waarbij de machine 
dan als pendelmachine wordt ingezet. (Deze laatste 
machine is niet te zien in Utrecht) 

12.D032

www.renishaw.nl

Genomineerd voor 
TechniShow 2012 Award !

Bezoek ons bij  

TechniShow 2012  

hal 11, stand B.072

De Equator™ is een totaal nieuw alternatief op de traditionele productspecifieke meetopstellingen, en biedt daarmee oplossingen 
die voorheen niet bestonden. Het gaat niet alleen om een nieuw meetsysteem, maar om de introductie van een geheel nieuwe 
Renishaw productlijn. Het is ontwikkeld en getest op de fabrieksvloer in nauwe samenwerking met gebruikers van meetsystemen in 
de productieafdelingen van de automobile-, luchtvaart- en medische industrie. Het resultaat is een snel en lichtgewicht meetsysteem 
met een hoge herhaalbaarheid, voorzien van een ‘druk op de knop’ gebruiksgemak.

http://www.dptech.nl/
http://www.dptech.nl/
http://www.metaalunie.nl/Page.aspx?pageType=actueel_news
http://www.metaalunie.nl/Page.aspx?pageType=actueel_news
http://www.kusters-bosch.nl/
http://www.kusters-bosch.nl/
http://www.made-in-europe.nu/2012/03/renishaw-equator-precisiemeten-op-de-werkvloer/
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Veel kopers van CNC-
machines letten amper op het 

energieverbruik van hun 
nieuwe machine. Dat gaat 

veranderen, voorspellen de 
fabrikanten. Want je kunt 

direct kosten besparen als je 
een energiezuinigere machine 

koopt. 

Midden in de vorige crisis 
hebben de Duitse 
machinebouwers het initiatief 
genomen om energie en 
spaarzaam gebruik van 

grondstoffen op hun agenda 
te zetten. In 2010 hebben ze 
het Blue Competence 
initiatief gelanceerd, waaraan 
inmiddels 50 fabrikanten van 
CNC-gereedschapmachines 
mee doen. Nu heeft ook 
CECIMO, de Europese 
koepel, het initiatief omarmd 
en het Blue Competence 
Machine Tools programma 
gelanceerd. Martin Kapp, 
president van CECIMO, haalt 
hiervoor twee redenen aan: 
de machinebouwers willen 
hun steentje bijdragen aan 

kwaliteit van leven op 
termijn. Daarnaast versterkt 
dit programma de 
concurrentiepositie van de 
Europese machine-industrie. 
“Energiebesparing en 
spaarzaam omgaan met 
grondstoffen worden een 
asset voor de 
concurrentiekracht van de 
industrie.” Duurzaam wordt 
een sleutelbegrip.

Verkopers  De fabrikanten 
beseffen terdege dat vooral 

Lager energieverbruik, 
directe kostenbesparingen
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in het midden- en kleinbedrijf kopers van 
machines nauwelijks stilstaan bij het 
energieverbruik. Die vragen 
nu nog vooral naar de prijs 
en de korting die mogelijk 
is, geeft Frank Brinken, ceo 
van StarragHeckert toe. 
Daarom is het Europese 
Blue Competence platform 
belangrijk. Nu het thema 
duurzaamheid in de machine-industrie naar 
een Europees niveau wordt getrokken, kan het 
nadrukkelijker gepromoot worden. “We zullen 
onze verkopers moeten trainen zodat zij het 
bij onze klanten onder de aandacht brengen”, 
merkt Willi Nef, vice president van Tornos op. 

5 mille per machine  Want er is al veel 
mogelijk. Een simpele oplossing als een 

frequentieregelaar op de pomp voor de 
koelsmeermiddelen levert op een machine van 

Niles een jaarlijkse 
besparing op van 2155 
euro, waarbij gerekend is 
met 4800 draaiuren per 
jaar en een kilowattuurprijs 
van 9 cent. De meerkosten 
van een frequentieregelaar 
ten opzichte van een 

mechanische klep die de volumestroom regelt, 
1250 euro, zijn dan ook binnen een jaar 
terugverdiend. Het optimaliseren van de 
luchtkoeling levert nog eens 2430 euro 
besparing per jaar op en een slim systeem om 
als de machine stil staat onnodige aggregaten 
uit te schakelen, bespaart 514 euro per jaar. 
Afgezien van de milieuvoordelen, leveren deze 

Frequentieregelaar op 
koelsmeerpomp bespaart 

2000 euro per jaar

LIMAS CNC-Machinery | Heldenseweg 27 | 6086 PD  Neer | T +31(0)475-510159 | F +31(0)475-510460 | E info@limas-techniek.nl

Limas CNC machinery is -namens Matec 
Maschinenbau GmbH- het verkoopsteun-
punt en servicesteunpunt voor de Benelux.

Tot het leveringsprogramma behoren o.a. 
3-, 4 en 5-assige CNC-bewerkingscentra, 
-pendel/bedfreesmachines, -portaalfrees-
machines en -frees/draaicombinaties.

Vanuit onze vestiging in het Limburgse 
Neer staat een team van specialisten 
voor u klaar om u snelle en adequate
ondersteuning te bieden en zodoende uw
productiviteit te waarborgen. Ons motto 
spreekt dan ook boekdelen: Alleen door 
uw succes kunnen ook wij succesvol zijn!

Meer informatie? Neem dan eens 
vrijblijvend contact op of kijk op onze
website: www.limas-techniek.nl

Offi cial partner of:

standnr.: 12.D032
MATEC stand

matec - 30 HVC
5-Assen Frees/Draaicentrum

Topkwaliteit in verspaning...
Hoofdspindel (motorspindel)
Toerental min-1 tot 18.000

Vermogen  tot 30 Kw

CNC freeskop
Zwenkbereik Graden  ± 105

Zwenksnelheid min-1  50

Bewerkingsruimte
Spantafel  mm  1.750 x 835

CNC-torque rondtafel  mm  Ø 800

Toerental min-1 500

Werkbereik
X-/Y-/Z-AS  mm  1.500/800/800

Besturing 
Heidenhain 640, Siemens 840D, Rexroth MTX

matec
productenlijn

matec - 30 HVCmatec - 30 HVC
live te zien op de beurs 

in onze stand (nr.: 12.D032)

Download de LIMAS-beurskrant

http://www.limas-techniek.nl/media/brochures/HZ1_2012_Nederland_EF_NL-web.pdf
http://www.limas-techniek.nl/media/brochures/HZ1_2012_Nederland_EF_NL-web.pdf
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drie eenvoudige 
oplossingen ruim 5000 
euro besparing op. 

Besturing  Soms zitten 
de energiebesparende 
oplossingen al in de 
machine, zoals bij de 
draaibanken van het 
Zwitserse Tornos. In de 
besturing van de TB-
DECO reeks zit al sinds 
eind jaren negentig een 
algoritme dat de 
optimale snelheid 
berekent voor de 
verplaatsing van 
gereedschappen, zonder 
dat de cyclustijd nadelig 
wordt beïnvloed. Willi Nef: “Het heeft toch 
geen zin om je gereedschap op maximale 
snelheid te verplaatsen als je daarna moet 
wachten omdat de vorige bewerking nog niet 
is afgelopen.” Het inschakelen van deze optie 
levert zomaar 7 procent energiebesparing per 
jaar op.  Ga je, zoals Tornos in de nieuwste 
machines doet, ook nog energie terugwinnen 
bij het afremmen, dan kan de besparing 
tientallen procenten zijn. Ook de Zwitsers 
pleiten voor frequentieregelaars op de pomp 
voor de koelsmeeremulsies. “Je hebt tijdens 
het draaien niet altijd dezelfde druk en 
volume nodig.” En dat heeft een belangrijk 
extra voordeel: de warmteontwikkeling in de 
machine neemt hierdoor af, waardoor je 
enerzijds minder koeling nodig hebt (en dus 
energie bespaart) en anderzijds nauwkeuriger 
kunt werken. 

Hoge stroomprijzen  De 
machinefabrikanten, verenigd in CECIMO, zien 
dit soort oplossingen eveneens als een middel 
om de concurrentiepositie te versterken. Want 

in West-Europa is energie misschien nog geen 
issue, StarragHeckert ceo Frank Brinken weet 
dat dit in Azië anders is. De machinebouwer 
heeft zelf recent een fabriek gebouwd in 
India. “Daar hebben we van elke leverancier 
de energiegegevens, inclusief de 
warmteontwikkeling van zijn machine of 
installatie opgevraagd.” Vergeleken met 
Europa, liggen de energieprijzen in India 
hoog. Dus, legt Brinken uit, je wilt geen 

Seminar energie-efficiency bij Sirris

Het Belgisch kenniscentrum voor de metaal Sirris 
organiseert op 27 maart een seminar over 
energie-efficiency in producten en 
productieprocessen. In de afgelopen maanden 
heeft Sirris de eerste pilotstudies bij bedrijven uit 
de maakindustrie uitgevoerd. Tijdens het seminar 
zal een aantal van deze audits besproken worden. 
Ook komen meerdere innovaties aan bod. Het 
seminar vindt plaats in Zwijnaarde en begint om 
13.00 uur. Meer informatie: klik hier. 

Van links naar rechts Filip Geerts (CECIMO), Juha Mäkitalo (Prima Power), Frank Brinken 
(StarragHeckert), Willi Nef (Tornos) en Martin Kapp (president CECIMO, Kapp Niles)

http://www.sirris.be/agendaItem.aspx?id=14172&LangType=2067
http://www.sirris.be/agendaItem.aspx?id=14172&LangType=2067
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grotere koelinstallaties bouwen dan nodig. 
“Ook in Europa zullen de energieprijzen maar 
een kant op bewegen: noordwaarts.”  
StarragHeckert slaagt erin om bij het frezen 
van aluminium structuurdelen voor vliegtuigen 
tot 60 procent energie te besparen. Het 
verbruik van koelsmeermiddelen daalt met de 
helft. “Energiebesparing is echt serieus”, zegt 
Frank Brinken. Hij plaatst wel de kanttekening 
dat je naar de energiebalans in de totale 
keten moet kijken. Het frezen van een 
bepaalde component uit titaan voor een 
Airbus A380 levert uiteindelijk tijdens de 
levensduur van dit vliegtuig misschien wel een 
veel grotere energiebesparing op. Dat vindt 
ook Martin Kapp. Om tot een eerlijke 
vergelijking te komen, moet je naar de totale 
productieketen en de toepassing van de 
werkstukken kijken, niet naar een enkele 
machine.

@  

Beurstips: koel- en 
smeermiddelen

Castrol Industrial: spindelvet voor 
hogesnelheidsspindels

Longtime HS 1.5 is een nieuw type smeervet, 
speciaal voor hogesnelheidsspindels. Ook bij 
toerentallen van 20.000 omwentelingen per 
minuut en meer zorgt dit vet voor een duurzame 
smering van de spindel. Door de hoge 
centrifugaalkrachten kunnen conventionele 
smeervetten uit de lagers worden geslingerd, 
wat een negatief effect heeft op de levensduur 
van de spinderlagers. Daarnaast vermindert het 
nieuwe vet de warmteontwikkeling in de spindel, 
een cruciaal gegeven voor de nauwkeurigheid. 
Dit komt door een nieuwe type verdikker in het 
smeervet, die voor betere tribologische 
eigenschappen zorgt. Tot slot zegt Castrol 
Industrial dat het smeervet beter bestand is 
tegen de inwerking door metaalvloeistoffen. 

08.B038

ProOne Benelux: nieuwe speler 

ProOne Benelux is een 
nieuwe leverancier van 
vetten en 
smeermiddelen, 
gespecialiseerd in 
onderhouds-, smeer- en 
verspaningsvloeistoffen van het Amerikaanse 
merk ProOne. Dit heeft onder andere de XPL+ 
technologie ontwikkeld. Xtreme Pressure 
Lubricant staat voor een drastische reductie van 
de warmte als metaal op metaal komt.

12.F088

Wat betekent Blue Competence?

Alle Europese machinefabrikanten kunnen zich 
aansluiten bij het Blue Competence initiatief van 
CECIMO. Ze verplichten zich dan mee te werken 
aan het terugdringen van energie- en 
grondstoffenverbruik. Allereerst worden de 
bedrijven gecontroleerd of ze bijvoorbeeld een 
actief beleid voeren om medewerkers bewust te 
maken van de noodzaak duurzaam te handelen, 
of het thema duurzaam toebedeeld is aan een 
van de topmanagers, maar ook of ze harde 
doelen willen stellen wat betreft het terugdringen 
van energie- en materiaalverbruik. In totaal gaat 
het om acht vragen waarvoor het bedrijf een 
totaalscore van minstens 170 punten moet halen. 
Daarna moeten ze minstens drie concrete doelen 
kiezen, bijvoorbeeld terugdringen van warmte-
ontwikkeling, vermindering van de te bewegen 
massa, energie-efficiënte componenten inzetten 
et cetera. Ze moeten dit met documenten 
onderbouwen. 

CECIMO

http://www.cecimo.eu/
http://www.cecimo.eu/
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Beurstip: automatisering 

Mobiele robotcel van BMO Automation

BMO Automation 
toont meerdere 
robotcellen op de 
Techni-Show. De 
UC5 is een 
compacte robotcel 
voor draaibanken 
of 
bewerkingscentra 
met een maximaal handelingsgewicht van 4 kg. De 
robotcel is gemakkelijk te verplaatsen. Met één druk 
op de knop koppel je aan of los van een machine. In 

de cel staat een Motoman robot met de nieuwste 
generatie controller die volledig is weggewerkt in de 
cel. 

11.A028 

VIDEO DOOSAN 
DNM 350 5AX

http://youtu.be/1oUCFNdF-2s
http://youtu.be/1oUCFNdF-2s
http://youtu.be/1oUCFNdF-2s
http://youtu.be/1oUCFNdF-2s
http://www.dormac.nl
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Intelligente gereedschapcontrole
Procescontrole, daar draait het bij World Class 
Manufacturing om. Precies daar zorgt het ITM-
systeem (Intelligent Tool Measurement) van 
AgieCharmilles voor. Gereedschappen worden 
tijdens het draaien optisch gecontroleerd. Ook 
freesjes van 0,2 mm. Een algoritme zorgt 
ervoor dat vervuilingen die aan de frees kleven, 
bijvoorbeeld een spaan of een oliedruppel, 
digitaal worden weggepoetst. Supernauwkeurig 
frezen wordt nu ook proceszeker. Op de beurs 
zit het ITM-systeem op het 5-assig bewerkings-
centrum Mikron HPM 450 U

Lees het hele verhaal

AgieCharmilles 08.B090

Verspaners kunnen dit jaar hun hart ophalen bij de nominaties 
voor de Techni-Show Innovatie Awards. Vijf nominaties komen 
uit de verspaning. Bekijk ze hier alvast. Of klik hier voor de 
plattegrond met alle nominaties en innovators.

Fehlmann Picomax: veelzijdige inzet 
troef
Het bijzondere aan de Picomax is de combinatie 
van het elektronisch handwiel, waarmee je de X- 
en Y-as bedient, samen met de manuele pinole 
voor de Z-as, met de mogelijkheid om CNC-
gestuurd te frezen, 3-assig en eventueel zelfs 4-
assig, waarbij ook de 4e as CNC-gestuurd is. Met 
een druk op de knop verandert de bediener de 
Picomax van een CNC-machine in een manueel 
freescentrum.

Lees het hele verhaal

Gibas Numeriek 09.C090

De andere genomineerden:
Techni-Show Innovatie Awards: Resato International (2.5D waterstraalsnijkop) - Safan (augmented 
reality bij kantbank) - Amada (kantbank met automatische gereedschapwisselaar) - Nikon 
Metrology (digitale laserscanner) - Valk Welding (3D free shape welding solution).

Bekijk ook alle genomineerden voor de Made in Holland Award

http://www.made-in-europe.nu/2012/02/optisch-de-frees-meten-op-vol-toerental/
http://www.made-in-europe.nu/2012/02/optisch-de-frees-meten-op-vol-toerental/
http://www.made-in-europe.nu/wp-content/uploads/2012/02/TechniShow12plgrCAD.jpg
http://www.made-in-europe.nu/wp-content/uploads/2012/02/TechniShow12plgrCAD.jpg
http://www.made-in-europe.nu/2012/02/fehlmann-picomax-veelzijdige-inzet-troef/
http://www.made-in-europe.nu/2012/02/fehlmann-picomax-veelzijdige-inzet-troef/
http://www.technishow.nl/nl-NL/Bezoeker/Award/Genomineerden-mih.aspx
http://www.technishow.nl/nl-NL/Bezoeker/Award/Genomineerden-mih.aspx
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Geometrische en oppervlaktenauwkeurigheid bij het vonken
Geometrische nauwkeurigheid is één zaak, maar vandaag de dag gaat het ook om supernauwkeurige 
oppervlakken. Mitsubishi combineert beide in de nieuwe draadvonkmachine NA 1200 Essence. Het 
innovatieve aandrijfconcept verlegt grenzen. Er ontstaat een veel gelijkmatigere beweging, minder 

schokkerig. Dat zorgt voor een lagere oppervlakteruwheid. Deze 
laatste bedraagt volgens de fabriek 0,05 !m (ra-waarde), terwijl 
de geometrische nauwkeurigheid op 5 !m ligt.

Lees het hele artikel

Dymato 12.C032

Humanoide robot
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. Het vision systeem herkent de 
producten, localiseert hun positie en geeft dit 
aan de robot door. Hierdoor is het zogenaamde 
3D-bin picking mogelijk. Nieuwe kansen dus 
qua automatisering. 

Lees het hele artikel

Robomotive 11.A028

Equator: precisiemeten op de werkvloer

Renishaw verschuift het precisiemeten naar de 
werkplaats met de Equator. Het vertrekpunt voor de 
meting is een master van het werkstuk. Deze wordt 
in de – geconditioneerde – meetkamer gemaakt. 
Vervolgens vergelijkt de Equator bij een meting in 
de werkplaats de meetgegevens van het werkstuk 
dat net van de machine komt met het CAD-model 
van deze master. Daaruit volgt een signaal goed of 
fout, pass or fail. 

Lees het hele artikel 

  Renishaw Benelux 11.B072

http://www.made-in-europe.nu/2012/02/aandrijfconcept-mitsubishi-verlegt-grenzen-in-draadvonken/
http://www.made-in-europe.nu/2012/02/aandrijfconcept-mitsubishi-verlegt-grenzen-in-draadvonken/
http://www.made-in-europe.nu/2012/02/robomotive-laat-handen-armen-en-ogen-van-de-robot-samenwerken/
http://www.made-in-europe.nu/2012/02/robomotive-laat-handen-armen-en-ogen-van-de-robot-samenwerken/
http://www.made-in-europe.nu/2012/02/renishaw-equator-precisiemeten-op-de-werkvloer/
http://www.made-in-europe.nu/2012/03/renishaw-equator-precisiemeten-op-de-werkvloer/
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Automatisering moet je simpel houden. Trek er 
de tijd voor uit om je het systeem eigen te 
maken. En bewerk geen componenten die 

tijdkritisch zijn. Dat zijn de drie belangrijkste 
adviezen van Peter van Leeuwen van MetalTech. 

De verspaner uit Weesp heeft een dik jaar 
ervaring met een robot met visionsysteem, 

gekoppeld aan een Mazak-bewerkingscentrum. 

Het loonkosten argument heeft voor Peter van 
Leeuwen geeneens de doorslag gegeven in 

het beslissingsproces om een robot te kopen. 
“Die is er gekomen vanwege het gebrek aan 
personeel. Toen niemand reageerde op onze 
advertenties, heb ik besloten dat er een robot 
moest komen”, zegt de Noord-Hollandse 
metaalondernemer. De keuze is gevallen op 
een Kawasaki Robotloader FS010E Vision, 
geleverd door RAF, maar als cel vooral door 
MetalTech zelf opgebouwd. “Daardoor leer je 
het systeem goed kennen. Automatiseren is 
niet een kwestie van een trucje leren. Dan 

“Robot brengt rust in ons 
productieproces”
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gaat het fout. Je moet begrijpen wat de robot 
doet. Eigenlijk moet je net zo slim zijn als je 
robotleverancier.”  

Toegankelijk  De Kawasaki-robot is 
gekoppeld aan een Nexus 510-CII 
bewerkingscentrum van Mazak. Van Leeuwen 
heeft zelf aan de zijkant een extra deur in de 
machine gemaakt, zodat deze overdag goed 
toegankelijk blijft via de voorzijde. De extra 
deuren schuiven naar links en rechts open. 
“Daardoor voorkom je dat de boel onder 
koelsmeeremulsie komt, wat wel gebeurt bij 
deuren die naar boven open gaan.” Op de 
tafel staan vast zes klemmen: vier 
handbediend voor het werk dat overdag 
gedaan wordt, twee hydraulisch bediende 
klemmen die speciaal voor de robot bedoeld 
zijn. Dit beperkt weliswaar de keuze van 
stukken die hij onbemand kan frezen, maar 
het voorkomt tijdverlies doordat je telkens 
klemmen moet op- en afbouwen. Bovendien 
zitten er in het werkpakket van MetalTech 
voldoende kleinere, rechthoekige 
componenten die probleemloos in een van de 
vier bekkens opgespannen kunnen worden. 

Visionsysteem  De stukken worden 
aangevoerd over een transportband. Een 
camera bekijkt de positie en op basis daarvan 
pakt de robot het werkstuk op de juiste 
manier op en plaatst het in de klem. Veelal 
wordt er aluminium gefreesd, wat voor de 
herkenning door de camera geen enkel 
probleem is. Door de contrastinstellingen bij 
te stellen, lukt het zelfs om zwart 
geanodiseerde stukken op de zwarte 
transportband te herkennen. Hoewel je met 
een vision systeem de stukken eigenlijk 
willekeurig op de transportband kunt leggen, 
gebeurt dat bij MetalTech niet. “Als je ze 
netjes op raster op de band legt, krijg je er 
veel meer op de band.” Na de bewerking 



A U T O M A T I S E R I N G 

24" Made-in-Europe.nu digimagazine maart 2012

worden de stukken op een 
tweede transportband 
afgelegd. 

Beheersbaar  Peter van 
Leeuwen kiest bij het 
automatiseren voor de 
eenvoud. “Het moet voor mijn mensen 
beheersbaar zijn”, legt hij uit. Daarom geen 
systeem met automatisch verwisselbare 
bekken. Evenmin wil hij een palletsysteem. 
Want dan sta je de ene dag alle stukken op te 
spannen en de dag erna ze weer allemaal uit 
de klemmen te halen. “Misschien werkt dat 
goed als je een eigen product hebt, maar niet 
wanneer je zoals wij telkens andere producten 
maakt.” Net zo min laat hij de robot de 
stukken draaien als er bijvoorbeeld nog een 
tweede of derde bewerking gedaan moet 
worden. Dan kiest Van Leeuwen ervoor om dit 
in twee stappen te doen. Doordat hij geen 
tijdkritische delen manloos bewerkt, heeft hij 
deze vrijheid. Twee belangrijke criteria voor de 
afweging bemand of onbemand frezen, is de 
totale cyclustijd in combinatie met de 
aantallen. “Vijf minuten cyclustijd en 100 
stuks is rendabel in deze cel.” Dergelijke 
stukken gaan dan ook naar de robotcel voor  
‘s avonds en nachts. Een derde belangrijk 
criterium is de levertijd. “Stukken die 
tijdkritisch zijn maken we niet manloos, want 
er kan altijd een boor breken. Of een stroom-

storing, zoals laatst.” Gereed-
schapbreuk valt nooit uit te sluiten, 
is Van Leeuwens ervaring, ook al 
geeft de frezer de maximale snijtijd 
voor een gereedschap in zodat op 
tijd gewisseld wordt naar een 
zustergereedschap. Met meettasters 
en andere tools kun je de 
gereedschappen goed bewaken, 

maar dergelijke controle 
kost extra tijd. En extra 
gereedschappen. Die factor 
moet je niet onderschatten 
als je gaat automatiseren, 
zegt Peter van Leeuwen. De 
Mazak Nexus bij MetalTech is 
uitgerust met een 
gereedschappenmagazijn 
met 30 plaatsen, wat er 

eigenlijk te weinig zijn. “Wij hebben de robot 
aan een bestaande machine geplaatst en dan 
kun je niet meer anders, maar eigenlijk heb je 
een kettingmagazijn met minimaal 60 
gereedschappen nodig.” 

Leertijd  Als je gaat robotiseren, moet je 
voldoende leertijd uittrekken, adviseert Peter 
van Leeuwen. De robotcel draait nu ongeveer 
een jaar bij MetalTech en Van Leeuwen heeft 
nu het gevoel dat het allemaal soepel loopt. 
Het leren programmeren via de teach-in 
modus kost tijd, want het is een heel andere 
programmeerwijze dan bij een CNC-machine. 
Maar het zijn ook de kleine zaken die je in de 
praktijk zelf moet ontdekken. Zo heeft 
MetalTech onder andere een filter ingebouwd 
omdat er op een gegeven moment problemen 
ontstonden met kleine spaanresten in de 
koelvloeistof. “Je moet de randvoorwaarden 
voor automatisering ook goed invullen.” 

Robot geeft rust  MetalTech heeft met deze 
robotcel niet alleen in de avonduren en          
‘s nachts extra capaciteit gecreëerd, ook 
overdag. Bij MetalTech programmeert iedere 

MetalTech kiest met 
robot  voor eenvoudige 

en beheersbare 
automatisering

Peter van Leeuwen (links), samen met Edwin, die de 
robotcel aan het werk houdt. 
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frezer zelf aan de machine. “Als ik ga 
programmeren, zorg ik dat de machine 
ondertussen kan frezen en door de robot 
beladen wordt”, zegt frezer Edwin. Hij zorgt 
dat er altijd stukken klaar liggen op de 
transportband van de cel. Door zo je werk te 
plannen, verhoog je het aantal spiluren. Peter 
van Leeuwen: “De robot heeft vooral voor rust 
in ons productieproces gezorgd. Want ik weet 
dat we extra tijd beschikbaar hebben. Wat 
geen haast heeft, is nu meestal snel klaar. Met 
een robot haal je een tool in huis om je 
levertijden constant te houden.” Hij wil in de 
toekomst een tweede robot in huis halen. Dit 
keer zonder vision systeem, maar met een 
raster. “Dan kunnen we ook andere vormen 
doen dan de vierkante en rechthoekige die we 
nu onbemand bewerken.” 

MetalTech: toeleverancier met eigen 
product

MetalTech is gespecialiseerd in CNC-draaien en   
-frezen. Ongeveer 40 procent van het werk is 
voor een eigen product, een topsealmachine. De 
rest van de omzet komt uit toelevering. De 
robotcel wordt voornamelijk ingezet voor het 
toeleveringswerk, waarbij de series variëren van 
enkele honderden stuks tot enkele duizenden. Bij 
de onderneming in Weesp werken 18 mensen op 
vrijwel uitsluitend Mazak-machines. Peter van 
Leeuwen heeft zijn medewerkers betrokken in de 
selectie van het robotsysteem. Dat moet je altijd 
doen, vindt hij. “Het personeel zal het immers 
moeten doen. Zoek een frezer die het als een 
uitdaging ziet en begin daarmee. Bij ons gaat 
deze frezer de programmeerkennis nu 
overdragen aan de anderen, waarmee we de 
basis verbreden.” 

@ www.metaltech.nl 

Beurstips: automatisering

Smartcell van Cellro live

Cellro toont meerdere automatiseringsoplossingen. Op 
de eigen stand (11.D024) kunnen bezoekers voor het 
eerst de werkende Smartcell zien, die een volledig 
geautomatiseerde productie vanaf seriegrootte 1 
mogelijk maakt. Op de stand van Renishaw (11.B072) 
laat Cellro 100 procent geautomatiseerde 
productcontrole zien, doordat in een Cellro robotcel de 
werkstukken worden gecontroleerd door de Renishaw 
Equator. Volledig geautomatiseerd. Bij Fanuc (11.C008) 
worden twee oplossingen getoond: het afbramen met 
een robot en het gereedschappenmagazijn voor 200 
SK40 tools op 1,5 m2. En bij Schunk (11.B008) toont 
men de ondersteunende productieautomatisering: fixed 
by Cellro. 

Automatisch vullen van machinereservoirs

Petroline International toont PetroFill, een PLC gestuurd 
emulsie-vulsysteem dat in bijna iedere werkplaats 
autonoom en flexibel kan worden ingezet. Ook als je 
niet manarm verspaant, levert dat voordelen op. In een 
middelgrote werkplaats met 16 CNC machines kost het 
vullen van de reservoirs gemiddeld een kwartier per 
ploeg.

08.E120

http://www.metaltech.nl
http://www.metaltech.nl
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AUTOMATISERING
automatisch meer rendementwww.cellro.com

Hal 11

Cellro op de Techni-show
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Amada: optisch slijpen
Op de METAV in 
Düsseldorf toonde Amada 
Machine Tools Europe 
deze GLS-5T, ontwikkeld 
voor het optisch 
profielslijpen. Amada 
bouwt ook de DV-1, 
voorzien van een 
robotbelading voor 
geautomatiseerd optisch 
profielslijpen. Sinds kort 
vertegenwoordigt De 
Ridder THO dit segment 
van Amada in de Benelux. 
In de april editie een 
uitgebreider verhaal over 
het optisch profielslijpen. 

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.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/2-1-1-1-0-1-0/
http://www.ridder.net/2-1-1-1-0-1-0/


G E R E E D S C H A P P E N

Made-in-Europe.nu digimagazine maart 2012" 27

Investeren in machines is slechts één kant van 
de medaille. Tooling is net zo belangrijk. Alleen 

is dat nog wel eens een ondergeschoven kindje, 
constateert Gert Spaargaren van Kennametal. 
Efficiënt verspanen vereist ook aandacht voor 

de gereedschaptechnologie. 

 

Het zijn de machines die op beurzen telkens 
het meest spectaculair ogen. Eigenlijk kun je 
hier best een parallel trekken met de 
autoshowroom. De glimmende carrosserie en 
snelle acceleratiecijfers trekken de aandacht, 
maar als je honderden pk’s met matige 

banden op het asfalt wilt houden, kun je de 
prestaties op papier wel vergeten. 

Hogere output  Niet alleen Kennametal, ook 
alle andere gereedschapleveranciers, zien hun 
rol veranderen van pure tooling leverancier 
naar een ondersteunende en adviserende rol. 
Zeker als het om nieuwe machines en 
werkstukken gaat. Maar ook op geïnstalleerde 
machines kun je qua productiviteit en 
standtijd winst realiseren door goed naar de 
combinatie van werkstuk, materiaal, machine 
en gereedschap te kijken. “De 
gereedschaptechnologie is sterk veranderd. 
Dankzij nieuwe hardmetaal soorten, de  
geometrieën en nabehandelingen, kan de 
output vaak veel groter zijn dan bedrijven nu 
halen”, zegt Gert Spaargaren. 

Tooling bepaalt 
mede het resultaat
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Parameters  Hij zoekt 
efficiencyverbeteringen door bijvoorbeeld 
de snijsnelheden aan te passen aan de 
moderne generatie gereedschapcoatings. 
Vaak hanteert men nog snededieptes die 
gerelateerd zijn aan de vroegere 
generaties gereedschappen, maar met de 
nieuwe geometrieën en coatings kan men 
de beitel soms veel dieper in het materiaal 
zetten. Ook de combinatie materiaal en 
verspaningsparameters vraagt aandacht, is 
zijn ervaring. Moderne staalsoorten 

hebben bijvoorbeeld dikwijls een hogere 
treksterkte dan de gereedschapstalen van 
tien, vijftien jaar geleden. 

Terugverdienen  Het zijn niet alleen de 
kleinere bedrijven die een beroep doen op 
hun gereedschapleverancier. Gert 
Spaargaren merkt dat ook de grotere 
verspanende bedrijven in de Benelux dit 
doen. “Langzamerhand groeit het besef 
dat zelfs een supermachine niet optimaal 
presteert als ze niet is uitgerust met 
optimaal gereedschap.” Goed gereedschap, 
is zijn overtuiging, verdient zich dan ook 
altijd terug. “Als wij met een frisse blik 
naar de manier van bewerken kijken, 
kunnen we dikwijls leuke besparingen 
realiseren.”

@ Kennametal 

 

Supermachine zonder 
goed gereedschap 

presteert niet optimaal
Standtijdverlenging en hogere snijwaarden

Op de Techni-Show gaat Kennametal onder andere het 
Beyond Blast concept tonen. Bij dit wisselplaatsysteem 
wordt het koelmiddel via inwendige koelkanalen in de 
wisselplaat zelf naar de snede geleid, waardoor de 
koeling effectiever is. Doordat de warmte effectiever 
wordt afgevoerd, wordt de standtijd van het gereedschap 
verlengd. Ook kun je zonder hoge drukken te gebruiken 
de spanen beter breken. Drukken van 8 tot 30 bar 
volstaan voor de meeste toepassingen. Kennametal toont 
in Utrecht meerdere toepassingen van het Beyond Blast 
concept, dat anderhalf jaar geleden op de IMTS in 
Chicago werd geïntroduceerd. Onder andere de 
schachtfrees KCPM15 en de indexeerbare wisselplaat 
KCPM20 worden getoond. 

09.B104

http://www.kennametal.com/en-US/home.jhtml;jsessionid=F0D41CLT03FHXLAUCYOSFEVMCQFB0IV0?_requestid=1287950
http://www.kennametal.com/en-US/home.jhtml;jsessionid=F0D41CLT03FHXLAUCYOSFEVMCQFB0IV0?_requestid=1287950
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Beurstips: gereedschappen

Heku Tools: wisselen tussen symmetrisch 
en dubbel verzet

Heku Tools laat het 
verbeterde 
tweesnijdersysteem 
van Kaiser zien voor 
het voorkotteren. De 
nieuwe 319SW serie 
is ontworpen voor 
het voorkotteren en 
semi-nakotteren van 
boringen. Dankzij 
het bijzondere 
ontwerp kun je 
verschillende 
manieren van voorkotteren toepassen zonder 
aanschaf van extra componenten.  Je kunt eenvoudig 
wisselen tussen RSS (symmetrisch) en DVS (dubbel 
verzet). De geslepen vertanding op de body en op de 
plaatdragers zorgt voor een stijve verbinding en een 
accurate gereedschaplengte. Door een diameter 
schaalverdeling op de plaatdragers kunnen de 
tweesnijders op diameter worden ingesteld zonder 
voorinstelapparaat.

12.C050

ISCAR Nederland: titanium verspanen

Om in te spelen op de groeiende vraag naar 
oplossingen voor het verspanen van titanium, heeft 
ISCAR nieuwe gereedschappen en 
bewerkingsstrategieën ontwikkeld. Hiermee kan het 
rendement in de verspaning worden verhoogd. 

09.B070 

Beurstips: gereedschappen

Schunk: pneumatische 
nulpuntspansysteem VERO S NSE mini 

Met een 
totale 
hoogte van 
20 mm is 
dit het 
dunste 

pneumatische nulpuntspansysteem in de wereld. 
Desondanks bereikt de NSE mini met de 
standaard ingebouwde turbofunctie enorme 
trekkrachten tot 1500 N. Omdat de minimale 
afstand tussen twee spanbouten slechts 100 mm 
is, kunnen met de NSE mini zeer kleine en 
variabele steekmaten aan het werkstuk of de 
palletopspanning gerealiseerd worden. Binnen 
enkele seconden worden de onderdelen 
vervolgens ingewisseld in de machine en met 
een herhalingsnauwkeurigheid van <0,005 mm 
in de nulpuntspanmodule gepositioneerd, 
gefixeerd en gespannen. 

11.B008

Ertec: unieke tapboor

Ertec lanceert de tapboren 
van Patentap. Deze zijn zo 
gecontrueerd dat ze op de 
juiste plek in de schacht 
breken, waarna je ze 
eenvoudig uit het werkstuk 
draait. Hierdoor kun je de volle standtijd van de 
tapboor benutten en komt beschadiging door 
een afgebroken tap niet meer voor. 

Lees meer

11.D068

http://www.made-in-europe.nu/2012/01/patentap-afgebroken-tapboor-eenvoudig-verwijderen/
http://www.made-in-europe.nu/2012/01/patentap-afgebroken-tapboor-eenvoudig-verwijderen/
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Sneller frezen, langere standtijd

Productiviteit en standtijd: dat telt vandaag de dag 

in de verspaning. Met een nieuwe technologie om 

coating aan te brengen, weet LMT Tools op beide 

fronten winst te boeken met de TeraSpeed 

indexeerbare wisselplaten voor het frezen van 

gietijzer. 
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LMT Tools is er als eerste 
gereedschapproducent in 
geslaagd om de aluminium 
titaan nitride coating (AlTiN) 
via het CVD-proces op het 
gereedschap aan te brengen. 
Deze nieuwe serie snijplaten 
worden onder de naam 
TeraSpeed in de markt gezet. 
Het CVD-proces zorgt voor 
een meer uniforme dekking 
van de coating en voor een 
betere hechting, in 
vergelijking met het tot nog 
toe gebruikelijke PVD-proces. 
Dat heeft te maken met de 
manier waarop de materialen 
worden neergeslagen: bij 
CVD gebeurt dit onder 
atmosferische druk of een 
laagvacuüm door de 
verschillende gassen op 
elkaar te laten reageren. Ook 
het basissubstraat, in dit 
geval de wisselplaten, 
worden in dit reactieproces 
betrokken. Doordat er sprake 
is van een chemische 
verbinding is de hechting van 
een CVD-laag extreem sterk. 
Precies dit zorgt voor de 
langere standtijd van de 
TeraSpeed wisselplaten. 
Afhankelijk van de 
omstandigheden kan deze 
tot het dubbele bedragen van 
wat nu nog gebruikelijk is. 
Tegelijkertijd is de coating 
zelf extreem hard (3500 HV) 
en door het hoge aandeel 
aluminium goed bestand 
tegen temperaturen tot 1100 
graden C. Dit zorgt ervoor 

dat je met het nieuwe 
gereedschap meer dan 100 
procent hogere snijsnelheden 
kunt realiseren bij het vlak- 
en hoekfrezen. Ook de 
proceszekerheid is vergroot. 

Gietijzer  Met name bij het 
bewerken van gietijzer 
komen de voordelen van de 
nieuwe coating goed tot zijn 
recht, vooral vanwege de 
specifieke eigenschappen 
van dit materiaal. Hagro 
Precisie, die de LMT groep in 

de Benelux 
vertegenwoordigt, 
demonstreerde recent het 
nieuwe gereedschap op een 
Hurco bewerkingscentrum 
VMX 50T. Bij het vlakfrezen 
van gietijzer met een 
MultiEdge Double 8 frees, 
voorzien van TeraSpeed 
wisselplaten (snijstof 
LCK10M), bedroeg de 
snijsnelheid 240 m/min, 
vergeleken met 160 m/min 
bij een standaard vlakfrees. 
De voeding bedraagt 2600 
mm/min (was 1800 mm/
min). 

Tappen  Om in gietijzer met 
hoge snelheid schroefdraad 
te kunnen tappen, heeft 
LMT–Fette de XChange tap 
ontwikkeld. Dit is een 
modulair systeem. LMT 
combineert in dit 
tapgereedschap hardmetaal 
en snelstaal. Normaal 

LMT Tools: 
TeraSpeed 
verdubbelt 

snijsnelheid  bij 
vlak- en 

hoekfrezen

VIDEO TeraSpeed

http://youtu.be/BSNs8bL-ikg
http://youtu.be/BSNs8bL-ikg
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gesproken zijn de 
meeste tappen 
gemaakt van 
gereedschapstaal. 
Dat kan namelijk 
veel beter de 
torsiekrachten opvangen. Dit gaat wel ten 
koste van zowel standtijd als snijsnelheid. 
LMT gebruikt bij de XChange 
gereedschapstaal voor de schacht en 
volhardmetaal voor de verwisselbare snijkop. 
In de demo tijdens het open huis bij Hagro 
werd in GG25 schroefdraad getapt met een 
snijsnelheid van 50 m/min, anderhalve keer 
zo hoog als met standaard gereedschappen. 
Voor het tappen van blinde gaten is de 
XChange verkrijgbaar met een axiale interne 
koeling. 

Demo’s tijdens de Techni-Show

Hagro Precisie, dat de gereedschappen van LMT 
in de Benelux op de markt brengt, demonstreert 
de nieuwe gereedschappen live op de Techni-
Show.  Ook het rollen van schroefdraad wordt 
dan getoond, waarbij met name wordt 
gedemonstreerd hoe je uitwendige draad 
aanbrengt binnen een zeer beperkte ruimte.  

Dit gebeurt net als tijdens de huisshow op een 
Hurco VMX50 T (09.A066). 

Beurstips: gereedschappen

Van Hoorn Carbide voor exotische 
materialen

Er moeten steeds vaker exotische materialen 
worden gefreesd. Met het nieuwe type frees 
VHVTR brengt Van Hoorn Carbide een 
hardmetalen frees op de markt die een 
speciale hardmetaalsoort combineert met een 
nieuwe hittebestendige coating en geometrie. 
Hiermee kun je materialen zoals inconel, 
duplex, titanium en hasteloy nauwkeurig 
frezen met een lange standtijd van het 
gereedschap. De speciale snijkantstabilisatie 
zorgt voor een goede reproduceerbaarheid. 

09.B040

Seco Tools: nieuwe 
coatingtechnologie

Seco Tools presenteert een nieuwe generatie 
gereedschappen met de hardmetaalkwaliteiten 
TK1001 en TK2001. Dit gereedschap leent zich 
bij uitstek voor veeleisende bewerkingen van 
gietijzer, alsook voor het draaien in harde en 
abrasieve legeringen. TK1001, voorzien van 
een Duratomic coating, wordt bij voorkeur 
toegepast voor het bewerken van grijs 
gietijzer. De unieke coatingtechnologie 
garandeert een hogere weerstand tegen 
slijtage en een langere standtijd, verbetert 
voorts de snedebetrouwbaarheid en zorgt voor 
betere deformatie- en hittebestendigheid. 

09.B090
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Het voorbeeld van de 
gehoorapparaten komt van 
Bart Van der Schueren van 
het Belgische Materialise. Als 
hij over 3D printen spreekt, 
heeft hij het steevast over de 
industriële revolutie 2.0. 
Verleden jaar heeft het 
Belgische bedrijf 400.000 
componenten geprint. Vlak 
voor de rapid 
manufacturingbeurs in 
Veldhoven kwam Materialise 

in het nieuws met de eerste 
gezichtstransplantatie in 
België. Hieraan heeft het 
Leuvense bedrijf 
meegewerkt. Vlak na de 
beurs van het Mikrocentrum 
kwam LayerWise, de andere 
Vlaamse pionier op het vlak 
van additive manufacturing, 
in het nieuws met een 
volledig 3D geprinte 
onderkaak die bij een 
Nederlandse patiënte is 

geplaatst. Overigens kreeg 
dat product op RapidPro een 
van de drie Vlaamse AM 
Awards. 

Printen en frezen  Deze 
onderkaak illustreert treffend 
de kansen die de nieuwe 
technologie biedt. Het 
ontwerp voor de onderkaak 
is gebaseerd op de data van 
de medische beelden, die 

3D printen: nu toehappen

In de zomer van 2006 werd amper tien procent van de 
gehoorapparaten gepersonaliseerd door het deel dat in de 

gehoorgang zit, met 3D printen te maken. Anno 2012 worden bijna 
alle gehoorapparaten gemaakt met 3D printtechniek. Op maat voor de 

individuele gebruiker. Zo snel kan het ook in andere sectoren gaan, 
was op RapidPro in Veldhoven te horen.
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door LayerWise verder zijn 
verwerkt en uiteindelijk in 
een medische 
titaniumlegering geprint via 
selective lasermelding. Door 
de onderkaak via SLM te 
maken, kan het design veel 
beter geoptimaliseerd 
worden om onder andere 
gewicht uit te sparen. 
Daarmee bespaar je tevens 
kostbare grondstoffen. SLM 
is echter onvoldoende 
nauwkeurig voor dit soort 
producten. Daarom zijn 
enkele conische boringen 
CNC gefreesd. In dit product 
zie je dus hoe de nieuwe en 
de traditionele 
productietechniek elkaar 
aanvullen en waarom 3D 
printen - in alle vormen - een 
kans biedt aan de 
verspanende industrie. 

Rendabeler  Ook bij CNC 
Consult ziet Wimag Vegers 
hier een kans voor 
verspanende bedrijven. Op 
RapidPro was het bedrijf uit 
Den Bosch aanwezig met de 
kunststofprinters van 
EnvisionTEC; op de Techni-
Show laat men ook de SLM-
printers van Realizer zien. 
Hiermee wordt direct 
metaalpoeder met behulp 
van laserlicht omgezet in een 
product. “Voor een aantal 
toepassingen is dat 
economisch gezien nu al 
rendabeler dan ze uit vol 

Foto boven: Landré toonde wat mogelijk is met additive 
manufacturing op het gebied van complexe titanium delen. 
Dit werkstuk komt zo van de machine van Concept Laser. 

Foto onder: Materialise presenteerde deze vacuüm 
robotgripper van Intrion. Materialise print deze als real 
part. De gripper werd eerst van metaal gemaakt. Door over 
te stappen op 3D printen spaart men gewicht en kunnen 
meerdere functies in het ontwerp geïntegreerd worden, wat 
tot minder assemblagekosten leidt. Het lagere gewicht 
zorgt voor meer snelheid bij de pick and place bewegingen 
van de robot. 
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materiaal te frezen op een 5-assig 
bewerkingscentrum”, zegt Vegers. Hij praat 
dan met name over kronen en bruggen. 
Wat hiervoor geldt, kan net zo goed gelden 
voor technisch complexe stukken. 

Nederlandse toepassing  Philippe 
Reinders Folmer van Renishaw Benelux is 
niet verbaasd als binnen een jaar de eerste 
Nederlandse klant een SLM-machine bij het 
Britse concern bestelt. “De interesse in 
Veldhoven was groot. OEM’ers gaan hun 
toeleveranciers in deze richting duwen.” In 
Veldhoven toonde Renishaw een aantal 
producten gemaakt via selective 
lasermelting, op de Techni-Show laat men 
ook een één op één schaalmodel van de 
machine zien. Het printen van metalen 
componenten is volgens hem geen 
toekomstmuziek meer, maar binnen 
afzienbare tijd realiteit bij de Nederlandse 
toeleveranciers. De machines van Renishaw 
onderscheiden zich onder andere doordat 
het poeder in het proces gerecycleerd 
wordt. Hierdoor maak je dus de producten 
van dezelfde batch metaalpoeder, wat met 
name in de medische industrie belangrijk is 
omdat deze hoge eisen stelt aan de 
traceerbaarheid van producten.  

Opbouwen en weghalen  Ook Jan Floor 
van Egmond van Landré verwacht dat de 
OEM’ers zoals ASML de Nederlandse 
toeleveringsindustrie gaan stimuleren om 
de nieuwe technieken toe te passen. Landré 
toonde op de beurs in Veldhoven de 
machine van het Duitse Concept Laser. In 
de M3 Linear biedt de Duitse fabrikant de 
mogelijkheid om extra laserbronnen aan het 
systeem toe te voegen, zodat je niet alleen 
laagsgewijs producten kunt opbouwen, 

Beurstips: 3D printen en additive 
manufacturing

CAD2M: ketenoplossingen

CAD2M reikt de complete keten aan: van ontwerp en 
simulatiesoftware (SolidWorks en SolidCAM) tot en 
met de 3D printers van 
Dimension (Stratasys). 
Door het automatiseren 
en integreren van het 
complete ontwerp naar 
maakproces, kun je je 
rendement verhogen en 
ontwikkeltrajecten 
verkorten. De interesse 
voor de 3D printers 
komt stilaan uit alle 
richtingen, zegt Wouter 
Brandt. “Veel 
spuitgietbedrijven maar 
ook frezers en designers. Een jaar geleden was een 
presentatie vaak een eyeopener, nu merk je dat de 
kennis echt ingezonken is. Ze komen met concrete 
cases.” CAD2M ziet dat klanten het 3D printen al 
inzetten voor nulseries. 

11.C017

4CCCC: opbouw met dunne folies

4CCCC toont op de beurs de Solido 3D printers. Dit 
merk hanteert een andere technologie dan de 
meeste andere 
fabrikanten. Er wordt 
namelijk gewerkt met 
dunne lagen folies die 
uitgesneden worden 
en daarna op elkaar 
worden gelijmd. 

11.A007
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maar eventueel 
materiaal kunt 
weghalen (laser ablatie) 
en kunt lasermarkeren. 
Concept Laser past in 
deze machine geen vast 
optiek toe, maar lineair 
aangedreven spiegels, 
waardoor de 
nauwkeurigheid aan de 
randen van het bereik 
toeneemt. Met deze 
machine kan men 
matrijsinzetten maken 
tot 300 bij 350 bij 300 
mm.  “Dit zijn de machines waarmee je kunt 
innoveren”, zegt Jan Floor van Egmond. Hij 
denkt dat de economische ontwikkelingen de 
bedrijven dwingen naar nieuwe 
productietechnieken te gaan kijken, als ze 
daartoe al niet gedwongen worden door de 
complexiteit van de producten die OEM’ers 
vandaag de dag vragen, zoals het werkstuk 
uit titanium dat Landré toonde. 

Gieterijen  Zelfs voor traditionele sectoren 
zoals de metaalgieterijen opent dit 
mogelijkheden, meent Henk Buining van 
TNO. Hij presenteerde in een van de lezingen 
tijdens de beurs de eerste resultaten van een 
project dat TNO samen de Nederlandse 
Vereniging van Gieterij Technici, Palio in 
Winterswijk, het Duitse Voxeljet en een 
aantal gieterijen is gestart. In dit 
kenniscluster, met onder andere Nefit en  
Nijhuis Pompen, is onderzocht of de 3D 
zandprintvormen van Voxeljet meerwaarde 
voor de gieterijen hebben. De eerste 
conclusie: voor fijne gietwerkstukken is dit 
een goed alternatief qua vorm maken. Het 
biedt onder andere de mogelijkheid om 
complexe pompwaaiers in een keer te gieten 

ook als er veel ondersnijdingen in het product 
zitten. 

Nu ervaring opdoen  Rein van der Mast 
(SOLIde), kan de bedrijven uit de 
maakindustrie eigenlijk maar één raad geven: 
doe ervaring op met 3D printen, zodat je er 
gevoel voor krijgt om als de tijd er rijp voor 
is, de transitie te maken. Hij noemt de 
technologie “bridge manufacturing”. “Je print 
de eerste serie terwijl je nog even wacht met 
de feitelijke serieproductie.” Maar er zijn nu 
nog drempels, zoals de hoge kosten in 
vergelijking met conventionele 
productiewijzen, de beperkte 
nauwkeurigheden en de matige 
oppervlaktekwaliteit. “Het is nog geen goed 
idee om je freesmachine te vervangen door 
een 3D printer”, zegt Van der Mast. “Maar 
additive manufacturing is volop in 
ontwikkeling.” En misschien moet je niet 
alleen je techniek aanpassen maar je hele 
bedrijfsmodel. 

3D printen biedt gieterijen een kans, zegt Henk ten Dolle van 
Palio, dat op RapidPro deze zandvorm van Voxeljet toonde, 
samen met de beschermheilige van de gieters, de H. Barbara. 
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Beurstip: 3D printen

Igepa: printen met slagvast ABS-
achtig materiaal

Malcolm 
Riesewijk 
van Igepa 
houdt het 
erop dat de 
Objetprinters 
prototypen 
maken en 
nog geen real parts. De duurste Objetprinter 
verwerkt wel al een ABS-achtig 
composietmateriaal, dat slagvast is en 
eenzelfde temperatuursbestendigheid heeft als 
ABS. Hij merkt wel dat niet alleen de 
industrieel ontwerpers de techniek in huis 
halen. “De interesse komt uit steeds meer 
richtingen, mede doordat de techniek bekender 
wordt en we steeds meer materialen kunnen 
verwerken.” Igepa mag zelfs een Nederlandse 
mode-ontwerpster tot de klantenkring rekenen.

11.A045

Beurstip: machines

Promas: Reiden primeur

Promas toont 
de Reiden 
RX10, een 
universele 
freesmachine 
met de double 
drive 
technologie 
van de 
Zwitserse fabrikant. Onlangs heeft ALMI een 
Reiden-machine gekocht, uitgerust met een 
nulpuntspansysteem Vero S van Schunk. Op de 
machine passen werkstukken met een 
bewerkingsdiameter van 2100 mm, 1800 mm hoog 
en een gewicht van kg. De spindel heeft een 
vermogen van 45 kW en een koppel van 1135 Nm. 

12.B032

www.renishaw.nl

één meetsysteem, een 
wereld van toepassingen

Bezoek ons bij  

TechniShow 2012  

hal 11, stand B.072

De Equator is genomineerd voor de TechniShow 2012 Award. Het is een totaal nieuw alternatief op de traditionele productspecifieke 
meetopstellingen, en biedt daarmee oplossingen die voorheen niet bestonden. Het bespaart op aanschaf, onderhoud en 
opspanningen, kan voor meerdere producten voorgeprogrammeerd worden en is bij productwijzigingen in enkele minuten te 
herprogrammeren. Stem op Equator

http://www.technishow.nl/nl-NL/Bezoeker/Award/Stemformulier%20TSIA.aspx
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“De Techni-Show is dé beurs waar je 
machines ziet werken. Het is de vakbeurs 

waar je alles kunt zien, proeven, ruiken en 
voelen. Dat is het argument waarvoor 

bezoekers naar de beurs komen. Geen enkele 
andere beurs in de Benelux biedt dit.”

Martijn Beckers
VNU-projectmanager Techni-Show

Het laatste woord
Techni-Show is dé beurs


