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De AMB Stuttgart is dankzij de verhuizing naar de 
nieuwe beurs, pal naast de luchthaven, in korte 
tijd uitgegroeid tot de belangrijkste 
metaalbewerkingsbeurs voor Europa na de EMO. 
Dit jaar vindt de beurs plaats van 18 - 22 
september. De vakpers werd geïnformeerd bij 
Aesculap, dat in Tuttlingen een vergaand 
geautomatiseerde fabriek heeft gebouwd voor het 
frezen van onder andere heupimplantaten. Hier 
staan uitsluitend bewerkingscentra van Hermle. 
(Foto: Aesculap AG / Messe Stuttgart)

De tweede helft

	 De tweede helft van het jaar is alweer begonnen. En in 
september trappen de machinebouwers af met voor de sector 
belangrijke beurzen: de IMTS voor de Noord-Amerikaanse markt en 
de AMB voor de West-Europese markt. Was het op de METAV nog 
relatief rustig met noviteiten, nu laten de fabrikanten veel nieuws zien. 
Belangrijk is vooral te ontdekken hoe de stemming is. Duitse 
technologie is nog steeds gevraagd, maar ondertussen merken ook 
de Duitse machinebouwers de effecten van de eurocrisis en de 
wereldwijde afname van economische activiteiten. De sector zelf blijft 
optimistisch en rekent alweer met een opleving later dit jaar. Zullen 
ook verspaners in de Benelux dan weer bereid zijn te investeren? Voor 
wie overweegt een multi tasking machine te kopen, hebben we een 
goede tip: lees zeker het interview met Harm Kort van het 
Verspanersforum over de training die voor gebruikers van dit type 
machine is ontwikkeld. En voor wie meer uit zijn bestaande machines 
wil halen, zijn de artikelen over het koelen met drukken van 70 bar 
wellicht interessant. Makino laat zien dat je dit echt nodig hebt bij de 
verspaning van materialen als titaan. De Japanse fabrikant heeft nog 
meer nieuws: productiviteit en kwaliteit in de verspaning vragen 
complete technische oplossingen, van machineconcept tot en met de 
besturing. 

	 Veel leesplezier.

	 Franc Coenen

	 Reageren? franc.coenen@made-in-europe.nu 
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Multi tasking machines kunnen een grotere 
meerwaarde bieden dan alleen een hogere 

productiviteit. Je behaalt er ook hogere 
nauwkeurigheden mee. Bepaalde complexe 

vormen en contouren zijn vrijwel uitsluitend te 
realiseren met dit type machines. Voorwaarde is 
wel dat je de machines goed gebruikt. “Vergeet 

alles over gewoon draaien en ga multi tasking 
denken”, zegt Harm Kort. Hij heeft bij het 

Verspanersforum mee de training Productief 
Economisch Multi Task Bewerken ontwikkeld.  

Sinds Mazak de Integrex op de markt heeft 
gebracht, de eerste echte multi tasking machine, 
hebben meerdere fabrikanten dit concept 
omarmd en hebben nog meer machinebouwers 
de benaming multi tasking ‘misbruikt’ door 
draaifreescentra en freesdraaicentra hierin te 

Training van het 
Verspanersforum laat 
zien hoe je multi 
tasking machines 
productief inzet

Denk 
multi 
tasking
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betrekken. Het verschil is echter helder. Harm 
Kort: “Bij een multi tasking machine beschik 
je ten eerste zowel bij het draaien als het 
frezen over full power. Je hebt een hoge 
capaciteit in zowel de hoofd-, sub- als B-spil 
en hoeft geen compromissen te doen, noch 
bij het draaien noch bij het frezen.” Dus geen 
aangedreven unit met een 2,5 kW vermogen 
om mee te frezen, maar een stevig vermogen 
van bijvoorbeeld zomaar 20 kW en meer 
(afhankelijk van de grootte van de machine). 

Daarnaast beschikt een 
multi tasking machine minimaal  over 5 
bewerkingsassen, en een B-as spindel die 
gecombineerde draai-, frees-, boor- en 
kotterbewerkingen onder verschillende 
hoeken kan uitvoeren.

Doorlooptijd  Daarmee opent dit 
machineconcept heel nieuwe mogelijkheden, 
mits je de technologie goed inzet, de juiste 
tooling kiest en bij het programmeren ‘multi 
task strategisch’ wilt denken. Dan kun je 
hiermee doorlooptijden enorm verkorten. In 
de training van het Verspanersforum wordt 
uitgelegd waarom de doorlooptijd zo 
aanzienlijk bekort kan worden. Hoe meer 
verschillende bewerkingen (dus meer 
bewerkingstations) en hoe complexer het 
product, des te groter is het effect van 
kortere doorlooptijden. Denk hierbij onder 
meer aan meet- en regel-, medische- en aero 
space componenten en onderdelen, complexe 
prototypen en 0-serie onderdelen 
“Doorlooptijden van vele weken en zelfs 
maanden kunnen op een multi task machine 

Motorblokken kunnen op een multi tasking machine 
compleet bewerkt worden in een opspanning. 

De verschillen in 
productiviteit tussen 
conventioneel verspanen 
en multi tasking. 
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gereduceerd worden naar uren. Bedenk ook 
dat het TIC (Time Is Capital) effect hierdoor 
zeer gunstig beïnvloed wordt”, aldus Harm 
Kort.

B-as onder hoek  Het tweede voordeel zit in 
de kwaliteit van je bewerking. Dat heeft alles 
ermee te maken dat je met een multi tasking 
machine de B-as (of dat nu een spindel is of 
een turret) onder een hoek kunt plaatsen. 
Deze hoek kun je continu aanpassen. De B-as 
maakt een zwenkbeweging. Door de hoek te 
variëren, draai je een veel nauwkeurigere 
radius of contour dan op een normale 
draaimachine. Harm Kort: “Je kunt namelijk 
de intredehoek van je gereedschap constant 
houden, zodat je een betere maatvoering en 
een hogere oppervlaktenauwkeurigheid 
krijgt. Een radius draai je op een multi 
tasking machine met een 
vormnauwkeurigheid beter dan 1 micron, de 
radius contactsnijpunt blijft gelijk.” Daarnaast 
kun je omdat de B-as draait, zogenaamde 
wipers gebruiken, zodat je met hogere 
voedingen toch supernauwkeurige contouren 
kunt realiseren, iets dat op een standaard 
draaimachine niet kan aangezien een wiper 
geen constante radius heeft. Je kunt er dus 
producten op maken die je anders niet kunt 

maken. Precies daar liggen de kansen voor 
de Nederlandse en Belgische verspaners. Dus 
ook relatief eenvoudige draaiproducten zijn 
eventueel geschikt om op een multi tasking 
machine te maken, mits je zeer hoge profiel- 
en vormnauwkeurigheid zoekt. Harm Kort 
denkt echter dat amper 10 procent van de 
verspaners die over dit machineconcept 
beschikken, de B-as gebruiken voor het 
draaien van bijvoorbeeld holten en profielen. 
“De meesten gebruiken de B-as om te 

Training in 
Eindhoven 
en Eemnes

In oktober biedt het Verspanersforum zowel in 
Eindhoven als Eemnes deze open training 
Productief Economisch Multi Task Bewerken aan. 
Tijdens deze eendaagse training gaat men dieper 
in op de specifieke aspecten van dit 
machineconcept, waar je bij de aanschaf op moet 
letten, welke mogelijkheden 
multitoolgereedschappen bieden, hoe je deze 
programmeert en hoe je ervoor zorgt de 
machines optimaal in te zetten, zodat je de 
specifieke voordelen ook daadwerkelijk benut. 
Als je de aankoop van een multi tasking machine  
overweegt, is de eerste vraag die je jezelf moet 
stellen: biedt dit concept meerwaarde voor mijn 
producten? Kun je de doorlooptijd verkorten en 
de kwaliteit verhogen? De training is niet alleen 
interessant voor wie de aankoop overweegt, ook 
voor wie meer rendement uit zijn huidige multi 
tasking machine wil halen. 

Meer informatie: www.verspanersforum.nl

Het draaien met een 
gekantelde B-as (klik op 
video voor filmpje van 
WFL) 

“Continu aanpassen hoek van de 
B-as zorgt voor constante 

intredehoek

video 

http://www.verspanersforum.nl
http://www.verspanersforum.nl
http://youtu.be/je9ULQeXfKc
http://youtu.be/je9ULQeXfKc


M U L T I  T A S K I N G

6 Made-in-Europe.nu digimagazine september 2012

positioneren (kantelen) 
omdat daardoor de 
bewerkingsruimte en 
toegankelijkheid toenemen, 
je met de B-spindel 
dichterbij het werkstuk of 
opspanmiddel kunt komen  
en je grotere diameters kunt 
draaien.” Ook voor het 
aanbrengen van 
freesvlakken en boor- en 
kottergaten onder een 
bepaalde hoek wordt de B-
as veelal gebruikt. 

Duo-multitool  Essentieel 
wil je de voordelen van het 
multi tasking concept 
uitbuiten, is dat je investeert 
in duo- of multitool 
gereedschappen. Vergeleken 
met een revolver kost de 
gereedschapwissel als je B-
as een spindel is, extra tijd. 

Zeker het twintigvoudige 
van een 
gereedschaprevolver. Dat is 
precies wat Kort bedoelt als 
hij zegt dat je bij deze 
machines ‘multi task’ moet 
gaan denken. Eén multitool 
gereedschap bevat 
meerdere typen snijgereed-
schappen voor verschillende 
bewerkingen, bijvoorbeeld 
voor- en nadraaien,      
(zowel in- als uitwendig) en 
frezen. “Dan wissel je net zo 
snel als met een revolver.”    
Alle bekende gereedschap-
fabrikanten bieden deze 
multitools inmiddels aan, 
met zowel Capto, HSK en 
KM opname of eventueel het 
Japanse Big Plus, dat 
volgens Kort wel heel stabiel 
is maar meer weegt dan de 
andere opname-    

systemen. Maak je gebruik 
van dit soort 
multifunctionele 
gereedschappen en je 
programmeert de 
bewerkingen goed, dan kun 
je vaak met één of twee van 
deze gereedschappen een 
complete bewerking 
afronden. Dat zorgt voor de 
hogere productiviteit en 
uiteindelijk voor het 
economische voordeel: 
kortere doorlooptijd 
betekent hoger rendement. 

Niet duurder  Vaak wordt 
geklaagd over de hoge 
kosten van zo’n multitool 
gereedschap. Harm Kort 
zegt dat wie dat doet, appels 
met peren vergelijkt. Wie 
een gewone draaimachine 
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koopt, moet dikwijls voor 
elke positie op de revolver 
aanvangen met blokken 
kopen voor de 
snijgereedschappen. Kosten: 
al gauw 600 euro per blok. 
Tel je die kosten mee, dan 
zijn de meerkosten van zo’n 
multitool gereedschap te 
verwaarlozen. Je moet dit 
gereedschap vergelijken met 
vier of vijf normale 
draaigereedschappen 
inclusief de blokken. 
“Bovendien moet je naar de 
output kijken”, vindt Harm 
Kort. “Als je slim omgaat 
met de multitools, hoef je 
nooit meer om te stellen.” In 
het gereedschapmagazijn 
van een multi task machine 
passen bijvoorbeeld 60 of 80 
gereedschappen. Kies je 
ervoor om voor elk product 
de gereedschappen op basis 
van voornamelijk 
multifunctionele tools te 
combineren, kun je je 
tooling zomaar voor 50 
producten standaard 
beschikbaar hebben in het 
magazijn, en wordt 
gereedschap omstellen 
ineens een zeer ‘korte 
bezigheid’. “Dan wordt zo’n 
machine productief.” 

Miniturret  Een andere 
gereedschap oplossing is de 
miniturret. Dit is een 
grondplaat waarop je je 
gereedschappen opbouwt. 
Omdat je deze miniturrets 
zowel axiaal als radiaal kunt 

inzetten, kun je met één 
gereedschap in- en extern 
voor- en nadraaien, 
draadsnijden, en groef-
steken, en er zijn zelfs ge-
engineerde miniturrets 
waar 12 verschillende 
bewerkingen mee kunnen 
worden uitgevoerd. Ook 
kan bijvoorbeeld een 
standaard 3 snijder 
kottergereedschap naast 
het kotteren ingezet 
worden als een gereedschap 
voor uit- en inwendig voor- 
en nadraaien inclusief 
vlakbewerkingen. “Vergeet 
alle techniek, denk multi 
task”, zegt Harm Kort weer. 
Dan verleg je met deze 
machines de grenzen. Ook 
vertandingen maken kan 
heel goed. De 
snijgereedschappen zelf 
moeten wel inwendige 
koeling hebben. Externe 
koeling werkt niet, omdat de 
B-as continu van positie 
verandert. “Geïntegreerde 
koeling is nodig, liefst High 
Pressure Cooling”, adviseert 
de docent van het 
Verspanersforum. De 
spaanbrekende ‘wigwerking’ 
van het koelmiddel 
genereert een aanzienlijk 
verhoogde 
bewerkingsprocesveiligheid. 

CAM-programmeren  Voor 
het programmeren van deze 
machine adviseert hij een 
CAM-systeem, ongeacht wat 
fabrikanten zeggen. 
Eenvoudige hoog 
nauwkeurige draaidelen kun 
je weliswaar nog aan de 
machine zelf programmeren, 
maar de multi tasking 
machines hebben daarvoor 
eigenlijk een te hoog 
uurtarief. Bovendien moet je 
heel goed rekening houden 
met eventuele botsing van 
de gereedschaphouder met 
het werkstuk of de 
werkstukopspanning. 
Complexe werkstukken kun 
je niet meer aan de machine 
programmeren. Het advies 
luidt daarom investeer niet 
alleen in de machine, maar 
ook in tooling en scholing 
van je medewerkers. Multi 
tasking is namelijk iets 
anders dan een freesvlakje 
frezen op een draaibank of 
een stukje draaien op een 
freesbank. Denk multi task!

“Multitool: met 
één gereedschap 

product compleet 
afwerken
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Limas CNC-Machinery vertegenwoordigt sinds 
kort het Duitse Spinner in Nederland. Deze 
Duitse machinebouwer profileert zich met 

Duitse technologie tegen betaalbare prijzen. 
Daarmee zet Spinner zich af tegen Aziatische 

fabrikanten en gaat op de thuismarkt direct de 
concurrentie aan met DMG. Is er op de 

Nederlandse markt ruimte voor een dergelijk 
concept?

De derde generatie Spinner die het bedrijf 
tegenwoordig leidt, heeft enkele jaren 
geleden bewust de verbreding gezocht. Het 
aanbod precisiedraaibanken waarmee in 1949 
werd gestart, is uitgebreid met een reeks 
duplex en triplex draaibanken voor het hoog 
productief bewerken van stafmateriaal, 
grotere draaibanken, bewerkingscentra en 3- 
en 5-assige freesmachines. Elk jaar bouwt 

Spinner momenteel zo’n 1.500 machines, 
waarvan de helft in Duitstalige landen wordt 
verkocht. De andere helft gaat naar de rest 
van de wereld waarbij een belangrijk deel 
naar Azië wordt geëxporteerd. 

Technologiebedrijf  Hans Blomen, directeur 
van Limas CNC-Machinery, heeft bij zijn 
afweging om Spinner te gaan 
vertegenwoordigen twee argumenten zwaar 
laten wegen. Aan de ene kant is dat het 
argument dat hij hiermee de basis onder 
Limas kan verbreden, omdat hij net als voor 
Matec ook voor Spinner in Nordrhein 
Westfalen onderhoud en service gaat doen. 
“Ze wilden een totaal pakket. Doordat we de 
service in het Ruhrgebied kunnen doen, 
versterken we onze basis.” Het tweede aspect 

Limas met 
Spinner in 

nieuw 
marktsegment
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is de filosofie die de drie broers erop 
nahouden. Die spreekt Hans Blomen aan. 
“Spinner wil Duitse machines bouwen tegen 
betaalbare prijzen. ‘Erschwingliche’ prijzen, 
zeggen ze zelf.” No nonsense machines die 
doen waarvoor ze bedoeld zijn: zo efficiënt 
mogelijk spanen maken. Dat is het idee 
achter het merk. “Design vindt men minder 
belangrijk, technologie des te meer”, voegt 
Blomen hieraan toe. “Je merkt dat het een 
technologiebedrijf is, dat veel zelf bouwt of 
Duitse componenten gebruikt.” Dat laatste 
vindt hij vanuit serviceoogpunt belangrijk: de 
technologie is niet alleen herkenbaar voor de 
servicemonteurs van Limas maar 
componenten zijn ook gemakkelijk 
verkrijgbaar, zonder onzekerheden over lange 
levertijden omdat er in Europa geen 
voorraden zijn. 

Slim concept  Om qua prijs te kunnen 
concurreren met Aziatische fabrikanten, heeft 
Spinner een eigen fabriek in Turkije waar de 
frames worden gebouwd en typisch handwerk 
zoals het plaatsen van de bekabeling gebeurt. 
Onderdelen zoals spindels worden in 
Duitsland gebouwd. De eindmontage, zoals 
het plaatsen van asregelaars, het finetunen 
en de afname van de machine gebeuren altijd 
in de fabriek in Sauerlach, bij München. Hans 
Blomen zegt aangenaam verrast te zijn door 
de hoeveelheid eigen technologie die Spinner 
in de machines stopt. “Als je door de fabriek 
loopt, zie je veel machinebouw.” Hoewel 
Spinner machines seriematig produceert en 
dus voorraden opbouwt, heb je als klant 
keuzemogelijkheden wat opties betreft. De 
fabrikant pakt dit slim aan door de machines 
qua bekabeling min of meer in een 

standaardvorm te bouwen. Zo wordt in een 
bewerkingscentrum standaard de bedrading 
voor een meettaster of een lasertaster 
aangebracht. “Wil de klant deze optie, dan 
kan die in de eindmontage eenvoudig 
geplaatst worden”, aldus Blomen. Zo zijn 
bijvoorbeeld ook alle freesmachines 

‘’Hans Blomen ziet ruimte voor 
Duitse technologie tegen 

betaalbare prijs in Nederlandse 
verdringingsmarkt



M A R K T N I E U W S

10 Made-in-Europe.nu digimagazine september 2012

voorbereid voor koeling door de spil. Hierdoor 
zijn levertijden kort. 

Prijsmarkt  Dat is ook nodig in dit 
marktsegment. Limas begeeft zich met 
Spinner immers in een heel andere markt dan 
tot nog toe met de Matec-machines. Hans 
Blomen: “Klopt. Bij Matec duurt een 
beslissingstraject soms jaren, bij Spinner zal 
het eerder weken zijn. Voor een Matec-
machine heb je minder alternatieven, voor 
een Spinner wel.” Hij realiseert zich dat de 
concurrentie in dit deel van de markt groot is. 
De Benelux is wat dat betreft een 
verdringingsmarkt. Voor elke Spinner die 
Limas verkoopt, zal een machine van een 
ander merk minder gekocht worden. “In dit 
segment is de concurrentie heviger. Het gaat 
om de prijs. Ik denk dat Spinner kans maakt 

in Nederland omdat je Duitse technologie 
koopt.” Ook rekent hij op goodwill vanwege 
het service-aspect, waar Limas sterk in 
investeert. 

Concurrenten  Hij gaat vooral de 
concurrentie aan met Aziatische merken maar 
ook met DMG, dat door Spinner zelf als de 
enige echte concurrent in Europa wordt 
gezien. Met 5-assige bewerkingscentra - voor 
simultaan 5-assig bewerken - vanaf ongeveer 
150.000 euro denkt Hans Blomen 
marktaandeel te kunnen winnen, zeker omdat 
je dan over hoogwaardige opties praat als 
24.000 toeren spindels en torquemotoren. 
“Als Spinner in Nordrhein Westfalen, waar alle 
Aziatische merken sterk aanwezig zijn, 100 
machines per jaar verkoopt, moet een tiental 
in Nederland toch haalbaar zijn.” Hij mikt 
vooral op de algemene toeleverancier, die op 
korte termijn capaciteit wil uitbreiden en in 
Duitse technologie wil investeren. Maar hij 
denkt ook bij een aantal Matec-klanten te 
kunnen scoren. Het Spinneraanbod sluit min 
of meer naadloos aan op dat van Matec. “Ook 
in dat opzicht is deze vertegenwoordiging een 
verbreding voor Limas.” 

Slim productieconcept maakt 
Duitse fabrikant concurrerend 
met Aziatische machinebouwers
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Spinner: 

complete lijn

De reeks machines die 
Spinner bouwt, varieert van 
de SB en PD ultraprecisie 
draaibanken tot de nieuwe 
H-lijn, het verleden jaar op 
de EMO geïntroduceerde 
horizontaal bewerkings-
centrum en de D5, een 5-
assig bewerkingscentrum 
voor werkstukken tot 
maximaal 1.200 kilo. Ook 
deze laatste machine 
(portaalopbouw) is 
leverbaar met een spindel 
tot 24.000 toeren / min. 

Besturing  Qua besturing 
levert Spinner de Siemens 
840 D Powerline en 
Solutionline, Heidenhain 
530 en 620 en op een 
aantal machines de Fanuc 
01 en 31i besturing. De 
fabrikant bouwt ook eigen 
automatiserings-
oplossingen, zoals een 
robotcel voor aan de 
freesmachines en 
bewerkingscentra en 
stangenlader voor de 
draaibanken. 

Nieuwe 5-asser  Op de 
AMB in Stuttgart toont 
Spinner onder andere de 
nieuwe U2520, een 5-assig 
vertikaal bewerkings-

centrum dat kan pendelen. 
Deze machine is deze zomer 
tijdens de huisshow voor 
het eerst getoond. 

Meer informatie

Limas CNC Machinery

Spinner

FOTO LINKS: De toegankelijkheid van deze 5-assige machine is optimaal 
met de twee hoekdeuren. Bij automatisering vanaf de zijkant blijft de 
machine van de voorkant goed bereikbaar. 

FOTO’S RECHTS: De kiep-draaitafel. Daarnaast de koeling voor de 
elektrokast, standaard bij Spinner. 

http://limas-techniek.nl/
http://limas-techniek.nl/
http://www.spinner-wzm.de/index2.php?lang=tr
http://www.spinner-wzm.de/index2.php?lang=tr
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Koelen met 70 bar en 
tientallen liters per 
minuut: voor een 
stabiel proces en 
hoge productiviteit



H O G E  D R U K  K O E L E N

Made-in-Europe.nu digimagazine september 2012 13

Koelen met minstens 70 bar druk en tientallen 
liter koelwater per minuut zorgt niet alleen bij 

exotische materialen voor een hogere 
productiviteit. Ook bij het bewerken van 

normaal gereedschapstaal kun je hiermee 
lintspanen voorkomen. Voor onbemand 

verspanen essentieel. 

Nu steeds meer bedrijven onbemand gaan 
verspanen, is spaancontrole des te 
belangrijker. In de praktijk van alledag 
wordt het koelsmeermiddel hoofdzakelijk 
gebruikt om het werkstuk te koelen en de 
spanen af te voeren. Je kunt met gerichte 
koeling met hoge druk echter de 
spaanvorming beïnvloeden en zo de 
proceszekerheid verhogen. Hoge druk 
betekent doorgaans een druk tussen 70 en 
120 bar. 

Ontwikkelingen WZL 
Gereedschapfabrikanten hebben jaren 
geleden het hoge druk koelen ontwikkeld 
omdat hier vraag naar was van verspaners 
die met materialen als Inconel aan de slag 
gingen. Het Werkzeugmaschinenlabor 
Aachen (WZL) heeft het hoge druk koelen 
destijds samen met Iscar ontwikkeld omdat 
je Inconelspanen niet anders kunt breken 
dan met hoge druk door het gereedschap 
direct het snijvlak te koelen. Tijdens de 
laatste HPC conferentie in Aken ging Kurt 
Brenner van Iscar Duitsland uitgebreid in 
op het koelen met (ultra)hoge druk. 
Behalve de hogere proceszekerheid die je 

behaalt, wees hij op de positieve effecten 
qua productiviteit en gereedschapstandtijd. 
Koelen levert vanaf 70 bar bijvoorbeeld een 
langere standtijd van de gereedschappen 
op. Frees je titaan, dan ligt bijvoorbeeld bij 
koelen met 80 bar de Vc 30 m hoger dan bij 
20 bar. Hubertus Sangermann, projectleider 
hoge druk koelen bij het WZL Aachen, wees 
tijdens deze conferentie op zowel de 
mechanische als thermische aspecten van 
koelen met hoge druk en hoge 
vloeistofdebieten. Door de kracht waarmee 
de vloeistofstraal de spaan raakt, wordt 
deze in elkaar gedrukt en wordt de 
contactzone met het werkstuk kleiner. 
“Daardoor kun je naarmate je met hogere 
druk koelt, de snijsnelheden vaak verhogen 
wat tot meer productiviteit leidt.” Belangrijk 
is wel dat je door de spil koelt en dus door 
het gereedschap, precies op het snijvlak. 
“Door de spaan aan de onderkant te koelen, 
maak je deze bros en door de kracht breekt 
de spaan sneller. Dat leidt tot een hogere 
proceszekerheid”, aldus de Akense 
onderzoeker. 

Gewone materialen  Ondertussen hebben 
andere gereedschapfabrikanten het hoge 
druk koelen opgepakt, zoals Sandvik. Het 
blijkt namelijk dat het hoge druk koelen 
eveneens positieve effecten heeft bij het 

’‘Naarmate je met hogere druk 
koelt, kun je de snijsnelheden 

vaak verhogen wat tot meer 
productiviteit leidt

FOTO LINKS: Makino koelt met hoge druk en 200 liter 
per minuut op de T2.
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frezen van standaard gereedschapstaal, RVS 
en aluminium. Testen door Sandvik laten 
zien dat je bij deze materialen net zozeer 
kortere spanen krijgt. Er ontstaan geen 
lintspanen meer die zich om de frees krullen 
en een bedreiging vormen voor het 
onbemand verspanen. Daarnaast wijst 
Sandvik op de hogere productiviteit. In RVS 
bewerkt met CoroTurn HP scheelt dat al 
gauw zo’n 30 procent en meer. Deze 
gereedschapfabrikant wijst er wel op dat 
hoge druk koeling meer is dan alleen 70 bar. 
De hoeveelheid vloeistof die per minuut op 
het snijvlak wordt gespoten, is belangrijk. 
Dat moet minimaal 20 liter per minuut zijn 
voor het draaien, voor het boren zijn zelfs 
nog grotere hoeveelheden aanbevolen. 

Bottlenecks  Wie het koelen met hoge druk 
overweegt, moet zich van twee zaken 
vergewissen. Allereerst moet de machine 
bestand zijn tegen een druk van 70 bar. Niet 
alleen de afdichtingen van de machine zelf, 
maar bijvoorbeeld ook de revolver van de 
draaibank. Veel moderne machines worden 
tegenwoordig standaard op minimaal 70 bar 
druk gebouwd. Het tweede mogelijke 
bottleneck is het koelwater zelf. Sommige 
emulsies willen bij deze hoge druk nog wel 
eens gaan schuimen, wat funest is. Andere 
vallen door de hoge druk uiteen in 
bijvoorbeeld water en olie, waardoor de 
werking teniet wordt gedaan. Er zijn echter 
ook koelsmeermiddelen die bestand zijn 
tegen drukken van 70 bar en absoluut niet 
gaan schuimen. 

Meer informatie

WZL Forum (Werkzeugbau Akademie)

Van boven naar onder: TiAl6V4 gekoeld met 6 bar, 70 bar en 300 bar 

http://www.wzlforum.de/__C12571ED003C17E6.nsf/html/ae1ca8b9082bda70c12578760035381c.html
http://www.wzlforum.de/__C12571ED003C17E6.nsf/html/ae1ca8b9082bda70c12578760035381c.html
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Huib Wennekes, technisch manager bij 
Dormac: “Zeker nu bedrijven vaker 
onbemand verspanen, neemt de vraag naar 
hoge druk pompen toe. Kemtech levert 
betaalbare oplossingen voor bestaande en 
nieuwe machines die tegen 70 bar bestand 
zijn.” De moderne machines van Doosan zijn 
hiervoor geschikt. Ook veel andere 
fabrikanten bouwen tegenwoordig al 
standaard voor dergelijke drukken.

Regelbare pompen  Kemtech levert voor 
draaibanken een geavanceerde hoge druk 
pomp. Deze beschikt namelijk over 
meerdere kleppen om de druk te regelen. 
Huib Wennekes: “Bij draaien wil je niet 
constant een hoge druk. Via de M code van 
de besturing kunnen we de druk regelen, 
zodat je alleen hoge druk hebt als het zin 
heeft.” Dormac regelt de koppeling van de 
pompen aan de machine. In je programma 

Dormac lanceert in september officieel het Koreaanse 
merk Kemtech op de Nederlandse markt. Deze fabrikant 

bouwt voor de verspanende industrie hoge druk pompen, 
koelers, filtersystemen en oliescheiders. Dormac CNC 

Solutions gaat op termijn de Kemtech systemen in heel 
Europa in de markt zetten. 

Dormac 
brengt hoge 
druk koelen 
binnen 
handbereik

http://livepage.apple.com/
http://livepage.apple.com/
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geef je dan niet alleen welk 
gereedschap voor een 
bepaalde bewerking nodig 
is, maar ook met welke 
druk dan gekoeld moet 
worden. Je kunt hiermee 
eveneens de 
vloeistofstroom stoppen als 
de turret wisselt, zonder 
dat je telkens de pomp 
volledig moet in- en 
uitschakelen, wat nadelig 
zou zijn voor de levensduur. 
Deze Profluid MF serie van 
Kemtech is speciaal voor de 
draaibanken ontwikkeld. 
Doordat je tot 8 kleppen op 
de pomp kunt activeren, 

kunnen ook 
nog 
bijvoorbeeld 
mechanische 
of 
magneetfilters 

aan de pomp gekoppeld 
worden. Kemtech levert de 
ProFluid MF series met 70, 
120 of 200 bar, waarbij 
naarmate de druk hoger 
wordt het vloeistofvolume 
afneemt. Voor freesbanken 
en bewerkingscentra zijn er 
eenvoudigere systemen, 
omdat je hier wel met een 
constante druk kunt 
werken. Hiervoor bouwt 
Kemtech pompen met een 
enkelvoudig of een dubbel 
filter, qua druk tot 70 bar 
en maximaal 25 liter 
koelsmeermiddel per 
minuut. 

Koelen  Naast het 
beheersen van de 
spaanvorming is thermische 
stabiliteit een belangrijk 
aspect bij onbemand 
verspanen. Kemtech bouwt 
hiervoor koelers die het 
koelwaterbad tot op een 
halve graad precies op 
temperatuur houden. Huib 
Wennekes: “Als dat lukt, 
blijft de machine thermisch 
stabiel, essentieel voor je 
proces en 
werkstukkwaliteit.” Het 
koelwater stroomt namelijk 
door de hele machine en als 
dat elke dag met vijf of zes 
graden in temperatuur 
schommelt, zie je dat terug 
in de nauwkeurigheid van je 
werkstuk. Deze units 
kunnen eenvoudig naast de 
machine worden geplaatst 
en via een bypass op het 
koelwatersysteem 
aangesloten worden. 

Olie scheiden  Het derde 
product van Kemtech dat 
Dormac in het 
programma heeft, is een 
eenvoudige oliescheider, 
om de lijnbaanolie en 
vetten uit het koelwater 
te halen. Deze unit is zo 
compact dat je het 
gemakkelijk van de ene 
naar de andere machine 
kunt verplaatsen. Het 
koelwaterbad is vaak een 
bron van bacteriegroei 

“Thermische stabiliteit dankzij 
koelers die koelwaterbad op 
temperatuur houden
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doordat de olie, afkomstig van het werkstuk, 
op de koelemulsie blijft drijven en het bad 
afsluit voor lucht. “Het stinkt, het heeft een 
negatief effect op de oppervlaktekwaliteit en 
veel mensen hebben er een allergie voor”, 
somt Huib Wennekes drie mogelijke 
problemen op. Het negatieve effect op de 
levensduur van de machine is een vierde. 
De oplossing tot nog toe is het sneller 
vervangen van het bad dan strikt nodig is, 
wat echter geld kost omdat grote 
hoeveelheden als chemisch afval afgevoerd 
moeten worden. Kemtech Profluid maakt 
voor het scheiden gebruik van het verschil in 
specifieke zwaartekracht tussen water en 
olie. Hierdoor zijn de reinigers van Kemtech 
effectiever dan tot nog toe gebruikelijke 
oliescheiders. “Zo filter je de olie uit het 
koelwater dat je opnieuw kunt gebruiken, 
terwijl je slechts de kleine hoeveelheid olie 
hoeft af te voeren en je geen bacteriegroei 
krijgt”, legt Wennekes uit. 

Dormac CNC Solutions start in eerste 
instantie in Nederland met de Kemtech 
producten, maar heeft het dealerschap voor 
heel Europa verworven. Stap voor stap 
zullen ze dus over heel Europa verkocht 
gaan worden. Kemtech levert in Azië deze 
systemen direct aan machinebouwers zoals 
Doosan, Okuma en Hyundai. 

Meer informatie

Dormac / Kemtech Europe

Langere standtijd koelsmeermiddel, lagere afvoerkosten

Video

http://www.kemtech.nl/
http://www.kemtech.nl/
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=-oOJCFNwSRY&list=UL-oOJCFNwSRY
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=-oOJCFNwSRY&list=UL-oOJCFNwSRY
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Efficiënter 5-assig programmeren

ModuleWorks verwacht vergaande automatisering in het programmeren 

Trends in de 
verspaning: 

productiviteit 
en kwaliteit
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De Duitse machinebouwers draaien nog 
steeds op volle toeren, ook al zijn de verkopen 

de afgelopen maanden ingezakt. Hun 
orderboeken puilen nog uit. Het orderbestand 

is zelfs amper afgenomen: hadden ze in 
februari nog werk voor 8,7 maanden, in juni 

nog voor 8,4 maanden. Duitse technologie is 
gevraagd.

Wie straks door de beurshallen van 
Stuttgart loopt, zal niet om het thema 
energiebesparing heen komen. Net als 
grondstoffenbesparing, hogere 
productiviteit, life cycle performance, 
kwaliteitsborging en bedieningsgemak. Dat 
blijven volgens de VDW (Verein Deutsche 
Werkzeugmaschinenhersteller) de 
megatrends. Energiebesparing krijgt op de 
beurs in hal 7 bijzondere aandacht in het 
Blue Competence paviljoen. Met name de 
automobielindustrie is de stuwende kracht 
achter deze trend, die bij de doorsnee 
Nederlandse toeleverancier amper leeft. 
Toch is het goed hier op te letten: alle grote 
Europese fabrikanten hebben hun 
oplossingen. En dan gaat het inmiddels niet 
meer uitsluitend om ‘start-stop systemen’. 
Niles Simmons toont bijvoorbeeld de nieuwe 
N30 draaibank (hal 5, stand C76) waarin 
ook lichtere materialen zijn gebruikt. 

Productief  Toch beseft ook professor 
Eberhard Abele van het PTW (Institut für 

Produktionsmanagement, Technologie und 
Werkzeugmaschinen van de TU Darmstadt 
(hal 5, stand 5D32) dat de wezenlijke vraag 
vanuit de industrie is: bouw machines 
waarmee je productief en effectief de 
nieuwe materialen bewerkt. “De komende 
jaren zullen composieten de 
luchtvaartindustrie gaan domineren. Maar er 
zal ook een toename zijn van 
titaanlegeringen. Het bewerken van deze 
materialen vergt nieuwe 
machineconfiguraties en nieuwe 
gereedschaptechnologieën, die voor het 
bewerken van deze materialen 
geoptimaliseerd zijn.” Dode neventijden 
moeten omlaag, insteltijden net zo, 
bewerkingstijden moeten korter en 
foutenkansen moeten verminderd worden, 
vat professor Abele de vier uitdagingen 
samen. “Uiteindelijk gaat het om 
productiviteit en kwaliteit van het 
verspaningsproces.” Het PTW organiseert 
ook dit keer op de beurs een innovatietour 
(hal 5), die bezoekers in korte tijd de 
belangrijkste trends voor de komende jaren 
laat zien. In totaal worden 25 innovaties 
getoond die volgens de onderzoekers van 
het PTW een belangrijke stempel gaan 
drukken op de verspaning. 

Multi tasking  Meer productiviteit en 
kwaliteit zijn mogelijk wanneer je producten 
compleet in een opspanning op de machine 
bewerkt. Multi tasking, bijna 30 jaar 
geleden geïntroduceerd door Mazak met de 
eerste Integrex, is het toverwoord. In 
Stuttgart toont EMCO een doorontwikkelde 
versie van het 5-assig bewerkingscentrum 
Linearmill 600 (hal 5, stand 5B34) voor het 
compleet bewerken van complexe 
werkstukken. MAG-IAS (hal 5, stand 5A11) 
integreert op een andere manier 

De persconferentie van de AMB 2012 vond plaats bij Aesculap 
in Tuttlingen, waar deze producent van medische producten de 
Benchmark Factory heeft gebouwd. Een supermoderne 
vergaand geautomatiseerde fabriek, samen met Hermle 
gerealiseerd. 

http://www.ptw.tu-darmstadt.de/fachgebiet_ptw/startseite_ptw/index.de.jsp
http://www.ptw.tu-darmstadt.de/fachgebiet_ptw/startseite_ptw/index.de.jsp
http://www.ptw.tu-darmstadt.de/fachgebiet_ptw/startseite_ptw/index.de.jsp
http://www.ptw.tu-darmstadt.de/fachgebiet_ptw/startseite_ptw/index.de.jsp
http://www.ptw.tu-darmstadt.de/fachgebiet_ptw/startseite_ptw/index.de.jsp
http://www.ptw.tu-darmstadt.de/fachgebiet_ptw/startseite_ptw/index.de.jsp
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verschillende technologieën in een platform. 
Deze fabrikant maakt van multi tasking in 
Stuttgart een zwaartepunt en laat onder 
andere het honen op freescentra zien en het 
afbramen en boren op een walsfreesmachine 
tijdens de hoofdbewerking. Heller pakt uit 
met de nieuwe CP8000 uit de C-reeks, voor 
draai- en freesbewerkingen tot werkstukken 
van 1250 bij 1200 bij 1400 mm. Röders (hal 
5 stand 5B55) pakt een andere trend op: 
hardbewerken. Speciaal voor de stempel- en 
matrijzenbouw heeft men hiervoor een HSC-
bewerkingscentrum gebouwd. Een andere 
innovatie bij Röders is het produceren van 
tandwielen in kleine series en enkelstuks. 
Mazak zelf, de uitvinder van multi tasking, 
laat de Integrex i-630V zien, een nieuwe 

machine die vorig jaar op de EMO nog als 
prototype werd getoond voor het compleet 
5-assig frezen en draaien van grote 
werkstukken. 

Tooling onderzoek  Machines zijn een kant 
van het verhaal. Gereedschappen de andere 
kant. Onlangs heeft het Fraunhofer IPT 
samen met het Werkzeugmaschinenlabor 
(WZL) van de RWTH Aachen onderzoek 
gedaan onder zowel verspaners, 
gereedschapproducenten als ook coaters om 
te achterhalen welke trends hier spelen. “De 
internationale concurrentiedruk leidt ertoe 
dat verspaners steeds kortere 
bewerkingstijden willen, tegen lagere 
productiekosten en bij gelijkblijvende of 
liefst betere kwaliteit”, zo vat Marc Busch, 
wetenschappelijk medewerker en hoofd High 
Performance Cutting bij het IPT, de vraag uit 
de markt samen. Eigenlijk een open deur, de 
conclusies van de studie Werkzeugstudie 

Professor Eberhard Abele: oplossing zoeken voor 
het productief verspanen van nieuwe materialen. 

“MQL is uit, koelen met 
grote volumes in
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2012 – trends in der Werkzeugtechnik. Ook 
in dit onderzoek komen de hoogsterkte en 
moeilijk verspaanbare materialen zoals 
nikkel- en titaanlegeringen aan bod. “Dat 
zijn de oorzaken van kortere standtijden, 
langere bewerkingstijden en mindere 
oppervlaktekwaliteit”, aldus Busch. 

Koelsmeerstrategie  Opvallend is dat veel 
ondervraagden de ontwikkeling van nieuwe 
koelsmeerstrategieën als een van de 
belangrijkste uitdagingen noemen. Marc 
Busch: “Pas als strategieën zoals MQL (met 
nevel koelen), hoge druk en 
cryogeenkoeling perfect op de gebruikte 
gereedschappen zijn afgestemd, kunnen 
deze koelsmeerstrategieën bewerkingen 

productiever maken.  Droog verspanen 
blijkt overigens niet aan de verwachtingen 
te voldoen. Kurt Brenner van Iscar 
Duitsland: “De toepassing blijft verder 
achter bij de verwachtingen.” Behalve in de 
massaproductie wordt in de rest van de 
verspaning nog overvloedig gekoeld met 
koelsmeeremulsies. Dit laat zich volgens 
hem nog verder optimaliseren door de inzet 
van hoge druk koelpompen. Tot de 
verrassing van de onderzoekers heeft echter 
de helft van de ondervraagden geen idee of 

Landré levert ontwerp- en bewerkingstechnologieën 
voor de hele productieketen, van CAD tot 3D-printers, 
van CAM tot draai- -/freescentra. Daarmee biedt Land-
ré alle tools om uw productie !exibel in te richten en 
de time-to-market te verkorten. Tijdens de themada-
gen op 3 en 4 oktober laten de specialisten van Landré 
u graag zien hoe dit werkt.Landré | Lange Dreef 10 | NL-4131 NH Vianen

Tel. +31 (0)347 329 329 | www.landre.nl
 

productietechnieken voor de verspaning, plaatbewerking, kunststofverwerking en rapid manufacturing

Ontwerpen,  
draaien, frezen,
eroderen, 
3D-printen? 

Landré levert de 
techniek voor de 
gehele productie-
keten, van CAD  
tot machine!

Met Landré op voorsprong

Bezoek de themadagen  
op 3 en 4 oktober

http://www.landre.nl
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en hoe moderne monitoringsystemen een 
rol kunnen spelen bij het zuiver houden van 
het koelsmeermiddel. 

Gereedschapinnovaties  De 
gereedschappenfabrikanten grijpen de AMB 
aan om 
oplossingen te 
tonen. Komet 
heeft nu dankzij 
de overname van 
Brinkhaus het 
ToolScope 
systeem in huis: 
hiermee kun je 
zowel de machine 
als het proces continu monitoren.  LMT (hal 
1 stand F52) toont op de beurs tal van 
nieuwe gereedschappen voor met name het 
bewerken van gietijzer en hoogsterkte staal 
en voor lichtgewicht materialen als 
composieten. 

Nanomold Gold  Een absolute noviteit op 
de beurs is de Nanomold Gold coating, 
speciaal ontwikkeld voor onder andere de 
matrijzenbouw. Paul Horn zoekt het vooral 
in de coating en scherpe 
snijkantengeometrie, zodat je je abrassieve 
materialen echt snijdt en niet breekt. 

Wolhaupter laat weer heel andere innovaties 
zien: de integratie van opto-elektronische 
meetsensoren die ingebouwd worden in het 
preciesiegereedschap. Bij het boren 
reduceert men hiermee de neven- en 
insteltijden en verhoogt men de kwaliteit. 

AMB 18 - 22 september Messe Stuttgart

Meer informatie: AMB 

De persconferentie van de AMB vond 
plaats bij Aesculap, de Duitse fabrikant 
van onder andere metalen knie- en 
heupgewrichten. Deze worden in de 
Benchmark Factory in Tuttlingen 
vergaand geautomatiseerd gefreesd op 
bewerkingscentra van Hermle. Deze 
machinebouwer is intensief betrokken 
geweest enkele jaren geleden bij de 
inrichting van de fabriek. 

Het bedrijf heeft, aldus Joachim Schulz van 
Aesculap, bewust ervoor gekozen om alles 
in de hand van één leverancier te leggen, 
zowel de machinetechnologie als de 
automatiseringsoplossingen. Uitgangspunt 
was dat de gerobotiseerde machines ook 
manueel goed belaadbaar moeten zijn. De 
productie vindt nu plaats op meerdere 
Hermle C30 en C20 machines. Een van de 
laatste machines is voorzien van een robot 
voor het verwisselen van de pallets met 
opgespannen werkstukken. Hiermee laat 
men de machine in het weekend en ‘s 
nachts onbemand kleine series frezen. 

http://www.amb-messe.de
http://www.amb-messe.de
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Het zijn niet alleen de Duitse 
machinebouwers die de AMB aangrijpen om 
een jaar na de EMO te laten zien dat ze door 
zijn blijven ontwikkelen. 

Gruppe Parpas introduceert in Stuttgart de 
nieuwe floortype freesmachine ELEKTA, die 
voorzien kan worden van het gepatenteerde 
thermoschil om de structuurdelen exact op 
temperatuur te houden. Samen met het nieuwe 
aandrijfsysteem zorgt dit voor extreme 
nauwkeurigheden. De machine is namelijk 
voorzien van de TTM technologie van Parpas. 

Tornos  De Zwitserse fabrikant Tornos toont de 
nieuwe MultiSWISS 6x14, die volgens Tornis de 

flexibiliteit 
van de 
eenspin-
delautomaten 
combineert 
met de 
productiviteit 
van de meer-
spindel-
automaten. 
Ook toont 
Tornis het 
nieuwe hoog 
dynamisch 
bewerkingscentrum CU 2007 van Simac. 

Pimpel, de Oostenrijkse specialist op het vlak 
van IT en manufacturingtechnology laat op de 
AMB onder andere CHECKITB4 en ToolShapes 
zien, add ons voor ESPRIT. CHECKITB4 is de 
visualisatietool van Pimpel, waarmee je 
bewerkingen 1:1 kunt visualiseren om voordat 
een werkstuk de machine op gaat zeker te zijn 
dat je het kunt maken. De wortels van Pimpel 
liggen in het NC programmeren bij Siemens. Men 
kan inmiddels 32 assen van een DMG GMX 
draaibank simuleren. Pimpel staat op de stand 
van DP Technology, de ontwikkelaar van ESPRIT. 

Meer AMB Nieuws

video 

Nederlandse 
deelnemers

CBI  - 2 A40
Cellro - 9 B703 
Hembrug Machine Tools -  8 C714
IBIDEN EUROPE -  7 B715
Lenox, NWL Services - G Z3286
SAV Walker Hagou - 2 C267
STYLE CNC Machines - 5 A728
Sutton Tools Europe - G Z 089
Timesavers Int. -  8 C86

Belgische deelnemer

Robojob - Z 413

http://www.pimpel.de/index.php/produkte/checkitb4-by-pimpel.html
http://www.pimpel.de/index.php/produkte/checkitb4-by-pimpel.html
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Makino verlegt grenzen in titaan 
en aluminium frezen
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Meer titaan, hogere spaandebieten bij 
aluminium, complexere delen en kleinere 

series: dat zijn de trends in de 
aerospaceindustrie. Maar bovenal geldt hier 

net als in andere industrietakken: 
kostenreductie. Meer spanen maken in 

dezelfde tijdspanne tegen lagere toolingkosten 
zijn het antwoord, aldus de ingenieurs van 

Makino. 

Makino’s vestiging in 
Kirchheim unter Teck, 
onder de rook van 
Stuttgart, is voor de 
Japanse 
machinebouwer in 
Europa het 
aerospacecentrum. 
Naast de T2, bedoeld 
voor het frezen van titaandelen, staan hier 
een MAG 1 en de nieuwe 5-asser a61NX-5E, 
machines die veel in luchtvaarttoelevering 
worden ingezet, maar zich ook voor andere 
toepassingen lenen. Want eigenlijk draait 
het in alle sectoren om productiviteit en 
nauwkeurigheid. Shin-Iche Inoue, 
verantwoordelijk voor R&D bij Makino in 
Japan, noemt hiervoor drie factoren als 
wezenlijk: de statische stijfheid van de 
machine, de demping en de standtijd van de 
gereedschappen. Je moet dus als 
machinebouwer oplossingen bedenken op al 
deze drie fronten.

Stijfheid  Statische stijfheid is een kwestie 
van ontwerp van de gietijzeren constructie 
van de machine. Shin-Iche Inoue vindt 

echter dat je niet mag ophouden bij deze 
factor. Hoe stijf de machine ook van zichzelf 
is, trillingen ontstaan er altijd. “Elke 
machine heeft een zogenaamde eigen 
frequentie. Met ons actief dempingsysteem 
kunnen we de machine stil houden in alle 
frequenties”, zegt het hoofd van de 
ontwikkelafdeling. Makino past dit systeem 
toe in de T2, omdat het frezen van titaan 
een flinke aanslag op de machine betekent. 

Met servodrives 
realiseert Makino 
een tegengestelde 
trilling. Deze is groot 
genoeg om de 
trilling die niet door 
de blokgeleidingen 
en het semi-
floatingsysteem (de 
slede wordt 
gedragen op een 
laagje lucht en olie) 
wordt opgevangen, 

te compenseren. Het resultaat: de machine 
freest absoluut trillingvrij. Makino heeft zich 
bij de ontwikkeling van de T2 tot doel 
gesteld om de productiviteit in het frezen 
van titaan met een factor 4 te verhogen. 
Tijdens de demonstratie in Kirchheim unter 
Teck werd een MRR (material removal rate) 
gehaald van gemiddeld 245 cm3 per 
minuut, ruwen en finishen bij elkaar 
opgeteld. Bij het ruwen haalt Makino ruim 
500 cm3 per minuut. “Deze MRR zal de 
komende tijd nog verder toenemen. We 
gaan naar 1000 cm3 per minuut bij het 
ruwen”, laat Inoue alvast weten. De stijfheid 
en de demping van de machine dragen voor 
de helft bij aan dit resultaat. 

AST 4  De andere helft van de 
productiviteitsverbetering komt uit AST 4, 
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de doorontwikkeling van het bestaande 
systeem dat automatisch de parameters 
aanpast om chatter te vermijden. “Volgens 
de professoren moet je voor een stabiel 
proces vooral met lage toerentallen en grote 
snedediepte werken. Alleen, dan ben je 
absoluut niet meer productief”, zegt Inoue. 
AST 4 zoekt de zogenaamde sweetspots op. 
De punten boven in de ‘golven’ van het 
lobbediagram: het hoogst mogelijke 
toerental in combinatie met een grote 
snedediepte waarmee je freest zonder dat 
het proces instabiel wordt als gevolg van 
chatter. Hiertoe plaatst Makino 3 sensoren in 
de spindel. Het toerental wordt automatisch 
aangepast om de sweetspot te vinden. Is de 
snedediepte te groot om deze sweetspot te 
vinden, dan regelt de besturing automatisch 
de voeding naar beneden bij. Doordat dit 
semi realtime gebeurt, frees je dus steeds 
met maximale productiviteit zonder risico op 
chatter (tekent zich af op het werkstuk) of 
overmatige slijtage van de gereedschappen. 
Hiermee verhoogt Makino de productiviteit 
eveneens met de helft. Deze AST 4 

technologie is ook beschikbaar op de andere 
machines, zoals de MAG 1 en MAG 3.

Toollife  Een tweede doelstelling van 
Makino bij de ontwikkeling van de T2 is het 
verlengen van de standtijd van de 
gereedschappen. “Ook met een factor 4”, 
benadrukt Shin-Iche Inoue. “We willen 
productiviteit en standtijd verbeteren, want 
in het echte leven draait het uiteindelijk om 
productiviteit.” Stabiliteit is uiteraard een 
belangrijke factor voor een langere 
levensduur van het gereedschap. Makino is 
echter een stap verder gegaan. Inoue: “De 
hardmetalen deeltjes van het gereedschap 
worden bij elkaar gehouden met cobalt. 
Deze binder smelt bij een temperatuur van 
600-800 graden C. Omdat bij het frezen van 
titaan 90 procent van de warmte in het 
gereedschap gaat zitten, loopt de 
temperatuur op tot ver boven de 800 
graden. De hardmetalen deeltjes breken dus 
uit.” Dat is de oorzaak van de hoge 
gereedschapslijtage bij het verspanen van 
titaan. Makino zoekt de oplossing in twee 
richtingen. Allereerst wordt met hoge druk 
(70 bar) en hoog volume (200 l / minuut) 
door het gereedschap gekoeld, omdat 
laterale koeling onvoldoende effectief is. 

Nieuwe vloeistof  “Dit alleen is niet 
voldoende”, aldus Inoue. “In feite 
verspaan je dan nog altijd droog omdat 
de vloeistof verdampt is voordat ze bij 

“Dankzij AST 4 frees je altijd 
met maximale productiviteit 
zonder risico op chatter

R&D-directeur van Makino Shin-Iche Inoue: Makino’s 
strategie is enerzijds gericht op het verhogen van de 
productiviteit van de machines, anderzijds op het 
verlagen van de kosten van nabewerken door off line 
bewerkingen te minimaliseren. Daarnaast zorgt de 
langere standtijd van gereedschappen voor aanzienlijke 
kostenbesparingen op het gebied van tooling. 
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de snede is.” Water verdampt immers al bij 
100 graden C, de olie in de koelsmeer-
emulsies bij 400 graden C. Daarom 
ontwikkelt Makino samen met een Japanse 
fabrikant een nieuwe type emulsie dat pas 
bij een temperatuur ver boven de 600 
graden C verdampt. Dan kan de emulsie 
nog zijn werk doen omdat deze 
daadwerkelijk het snijvlak van gereedschap 
en titaan bereikt. “Hiermee verlengen we de 
standtijd van het gereedschap met een 
factor 9 ten opzichte van de standaard.” 
Tijdens testen in Japan zijn al standtijden 
van 3 uur gehaald, waar hetzelfde 
gereedschap zonder deze emulsie het na 35 
minuten begaf. Momenteel doorloopt deze 
nieuwe emulsie de certificering voor de 
aerospace. De 245 cm3 titaan die Makino 
tijdens de demodagen verspaande met de 
T2, werden bereikt met Castrol Hysol Mb 
50. 

Meer informatie

Produtec (Makino in de Benelux)

FOTO RECHTS: De T2 is in het 
aerospacecentrum van Makino 
wel de eyecatcher. De 
fabrikant bouwt overigens ook 
de T4, een nog grotere versie. 

FOTO BENEDEN: De T2 ruimt 
het titaan met 245 cm3 / min 
MRR. In de tweede bewerking 
worden de contouren gefreesd 
met een axiale snedediepte 
van 70 mm. In de derde 
bewerking werkt de T2 de 
wanden in één keer af (axiale 
snedediepte 75 mm) waarna 
als slotbewerking het finishen 
gebeurt met een voeding van 
2985 mm/min. 

VIDEO 

5-assige a61NX-5E met unieke 
palletwisselaar

Voor de aluminium verspaning heeft Makino de 
nx serie uitgebreid met een 5-assige a61NX-5E. 
Bijzonder hieraan is dat het een horizontale 
machine is die je gewoon horizontaal belaadt. De 
palletwisselaar kantelt het opgespannen product 
voor de bewerking. Dat maakt het beladen van 
zo’n horizontaal bewerkingscentrum eenvoudiger. 
De Japanners hebben voor deze oplossing patent 
aangevraagd. De aluminium machine wordt nu 
geleverd met een 80 kW spindel (24.000 toeren). 
Daarmee freest de machine 4900 cm3 materiaal 
weg per minuut (aluminium). Er is ook een 
spindel leverbaar voor het frezen van titaan of 
staal op deze machine (14.000 toeren en een 
koppel van 240 Nm). Het AST4 systeem is ook 
voor deze machine beschikbaar, evenals een 
botsingdetectie. Dit systeem vervangt niet een 
offline simulatie maar draait tijdens het bewerken 
op de achtergrond mee. In feite loopt de simulatie 
iets voor op de werkelijke bewegingen en kan dus 
nog ingrijpen als een crash dreigt. 

http://www.produtec.nl
http://www.produtec.nl
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=3vsxVdSfr-M
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=3vsxVdSfr-M


P R A K T I J K V E R H A A L

28  Made-in-Europe.nu digimagazine september 2012

Het Zwitserse RUAG Technology en het 
Italiaanse Fly zijn twee goede klanten van 
Makino. Beide bedrijven zitten hoog in de 

luchtvaart toeleverketen. De Italianen nemen in 
september de eerste T2 in gebruik voor het 

frezen van titaandelen. De Zwitsers verspanen 
vooral aluminium. 

Fly, een dochterbedrijf van Forgital Group 
(een toeleverancier van gesmede 
titaandelen aan onder andere Rolls Royce), 
neemt in september de eerste Makino T2 in 
Europa in gebruik. In de 6-assige uitvoering. 
Fly gaat in de gloednieuwe fabriek, waarin 

samen met Rolls Royce 100 miljoen dollar is 
geïnvesteerd, onderdelen bewerken voor de 
motoren van de nieuwe Airbus A350. Voor 
de gehele levenscyclus van dit nieuwe 
vliegtuig, pakweg de komende 25 jaar. Een 
contract ter waarde van anderhalf miljard 
dollar. Fly verspaant ook componenten voor 
de Arianeraket, voor Boeing en voor de 
nieuwe Gulfstream.

Cyclustijdreductie Toni Spezzapria, vice 
president van Fly, noemde tijdens de 
Aerospace conferentie bij Makino in 
Kirchheim unter Teck twee redenen voor de 
aanschaf van de T2. “Dit is de machine die 

Frezen in de 
Champions League

http://www.fly.tn.it/en/home
http://www.fly.tn.it/en/home
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ons kortere cyclustijden en een 
langere levensduur van 
gereedschappen oplevert.” Hoewel 
hij geen concrete cijfers wil 
noemen over de bewerkingstijden 
van de titaan componenten, zegt 
hij wel dat Makino de beloofde 30 
tot 40 procent cyclustijdreductie 
heeft gehaald in de testen. “En de 
besparing op de 
gereedschapkosten zijn eveneens 
hoog.” De Makino’s (in 2013 komt 
een tweede T2) frezen straks het 
turbinehuis van de RR-motor, 3200 
mm doorsnede, gemaakt van titaan, én een 
titaan binnenring, 1720 mm diameter, 606 
kilo zwaar als het stuk op de freesmachine 
komt, 57 kilo na de bewerking klaar. In twee 
opspanningen frezen de beide machines de 
draaidelen die 14 Pietro Carnaghi verticale 
draaibanken in dezelfde geconditioneerde 
hal produceren. Toni Spezzapria vat het 
verhaal achter de hoge productiviteit samen 
in één woord: machinestijfheid. Dat zorgt 
voor hoge spaanvolumes en lange 
standtijden van de gereedschappen, iets dat 
je niet moet onderschatten volgens hem. “Je 
voelt geen vibratie bij de T2. Als de machine 
freest, geeft niks je het gevoel dat de 
machine lijdt, zo stijf is de machine.” De 6-
assige uitvoering met het hoge vermogen en 
de hoge drukkoeling zijn de andere 
argumenten die bij Fly de doorslag hebben 
gegeven. 

Aluminium  Het Zwitserse RUAG 
Technology (staatsbedrijf) verspaant vooral 
aluminium. Onder andere  structuur-
componenten voor de A380 van Airbus en 
winglets voor de A330 en A340. RUAG 
Technology is een Tier 1 supplier voor 
Airbus, maar is na de crisis van 2009 

verbreding gaan zoeken en freest nu ook 
hoognauwkeurige onderdelen voor de 
machines van chipmachinefabrikant ASML. 
“Voor ASML frezen we een frame van 
ongeveer 4000 kilo waarvan we de helft 
verspanen met een dubbelspindel machine”, 
zegt Rolf Wey van RUAG Technology. De 
verspaner maakt elk jaar zo’n 600.000 kilo 
spanen. Dat gebeurt onder andere op een 
MAG 3 van Makino en twee MAG 1 die 
opgesteld staan in een FMS-systeem. Hier 
komt eerdaags een derde machine bij. “We 
gaan het aantal pallets dan uitbreiden naar 
30”, zegt Wey. De spindels van de huidige 
machines hebben inmiddels 5.500 
respectievelijk 6.500 draaiuren erop zitten. 
“De spindel van een andere Makino heeft 

Zo’n 60 klanten uit de aerospace woonden het seminar bij 
Makino bij. In totaal bezochten ruim 200 verspaners de 
Technology Week in Kirchheim unter Teck. 

“Fly: 2 Makino’s T2 naast 14 
verticale draaibanken van 

Pietro Carnaghi

http://www.ruag.com/Technology/Aerostructures
http://www.ruag.com/Technology/Aerostructures
http://www.ruag.com/Technology/Aerostructures
http://www.ruag.com/Technology/Aerostructures


P R A K T I J K V E R H A A L

30  Made-in-Europe.nu digimagazine september 2012

inmiddels 25.000 uren gedraaid”, voegt 
hij eraan toe. Om dergelijke lange 
levensduur te bereiken, is simulatie 
onmisbaar, benadrukt Wey. RUAG 
Technology programmeert met Catia, 
controleert het NC programma met 
Vericut en gebruikt ELPS Harmonizer om 
de parameters te optimaliseren. 

Besparing De ervaring bij de Zwitsers is 
dat je soms beter vanuit een blok kunt 
frezen dan een onderdeel samenstellen 
uit meerdere verspaande componenten. 
Dat gebeurt tegenwoordig op de MAG 1 
van Makino. De wing fan voor de A320 
bestond vroeger uit 21 onderdelen, nu 
uit 9, mede dankzij de mogelijkheden die 
de MAG 1 biedt om 5-assig  grote delen 
(het uitgangsmateriaal weegt 240 kilo, 
het einddeel 5,7 kilo) te bewerken. Rolf 
Wey: “Qua kwaliteit zijn we 
nauwkeuriger, we hebben iets verstoring 
doordat we een vacuüm opspanning 
gebruiken maar we blijven binnen de 
toleranties en zijn zelfs nauwkeuriger 
dan met de vroegere methode. Doordat 
we uit minder componenten het deel 
maken, hebben we het aantal rivets 
kunnen reduceren van 400 naar 200.” 
Dat zijn besparingen die meetellen. 

“RUAG Technology: 
simulatie een must

5-assige a61NX-5E met unieke palletwisselaar is een 
horizontale machine; de palletwisselaar draait het werkstuk. 
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3D printen is een hype geworden. Maar het is 
geen modegril die morgen vervlogen en 

vergeten is. “Misschien komen volgende keer 
minder bezoekers naar RapidPro. Maar dat zijn 

dan wel bezoekers met koopplannen”, zegt 
Floris Stam, sinds kort product manager voor 

het 3D printen bij Landré. 

Floris Stam houdt zich nu zes jaar bezig met 
3D printen. Eerst samen met Simen Keizer 
bij Duoteq. Sinds dit bedrijf is opgegaan in 
Landré, werkt hij bij deze bijna 125 jaar 
oude machineleverancier als product 
manager 3D Technology. Moest hij vroeger 

3D printen: 
doorlooptijd- 
verkorting en 
vormvrijheid
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telkens opnieuw uitleggen dat 3D printen 
een techniek is waarmee je laag voor laag 
een product opbouwt, nu gaan de 
verkoopgesprekken meteen over welke 
meerwaarde deze technologie voor de 
processen van de klant kan bieden. “We 
beginnen een stadium verder en stappen 
direct in het commerciële traject.” Floris 
Stam vergelijkt de ontwikkelingen rond 3D 
printen met die van CAD-software midden 
jaren negentig. Toen duurde het enkele 
jaren voordat het digitaal tekenen 
gemeengoed werd en men zag hoe je 
hiermee doorlooptijden verkort. Want daar 
gaat het onder andere om: doorlooptijd- 
verkorting. “Nu ziet iedereen massaal de 
voordelen van 3D tekenen.” 

Extra machine  Bij Landré ziet men 3D 
printen als onderdeel van het 
productieproces in de maakindustrie. 
CADCAM is het hart. De 3D printer is een 
machine, net als de draai- of freesmachine 
of de lasersnijmachine en de 3D scanner. 

Allen gekoppeld aan het netwerk. Vanaf je 
desktop PC maak je de keuze waar je je 
digitale file heen stuurt: naar de draai- of 
freesmachine,  de lasersnijmachine of nu 
naar de 3D printer. Vooral de bedrijven die 
hun machines extern programmeren en met 
CADCAM-systemen werken, tonen 
momenteel interesse. Floris Stam: “Wie 3D 
in zijn bedrijf gebruikt, kan verder bouwen 
en de digitale data nog meer hergebruiken. 
Voor hen is 3D printen een toevoeging aan 
hun productiemethoden.” In de 
productontwikkelingsfase gaat het dan om 
zicht- en functionele modellen die binnen 
enkele uren of een dag gereed zijn. In de 
productieomgeving ontstaan er  nieuwe 
mogelijkheden doordat voor 3D 
kunststofprinters betere materialen 
beschikbaar komen of dat je met selective 
laser melting, zoals Concept Laser toepast, 
je zelfs direct vanuit je CAD-file metalen 
producten kunt maken. Dan speelt niet 
alleen doorlooptijdverkorting een rol, maar 
zeker zo zeer de vormvrijheid.

Vormvrijheid in metaal  De machines van 
deze laatste fabrikant vormen een hoofdstuk 
apart. Landré positioneert ze afzonderlijk, 

als vierde groep naast drie groepen 
kunststof 3D printers. De 
investeringen hierin zijn namelijk 
hoog. Toch heeft Landré in 
Nederland machines van Concept 
Laser geplaatst. “Je merkt dat de 
vraag komt”, zegt Floris Stam. Het 
grote voordeel dat beide bedrijven 
benutten met 3D printen is de 
vormvrijheid in de productie van 
metalen componenten. Bijvoorbeeld 
een heupkom met aan een zijde een 
volledig open structuur, zodat het 
menselijk bot goed kan ingroeien. 

“3D printen gaat eigenlijk 
over de digitalisering van het 
productieproces 
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“Dat kun je anders helemaal niet maken.” 
Hetzelfde geldt voor interne koelkanalen in 
bijvoorbeeld matrijsinserts. Naast de 
vormvrijheid speelt bij deze technologie 
eveneens doorlooptijdverkorting een rol. Je 
product kan direct gemaakt worden als je 
CAD-file klaar is. Floris Stam verwacht dat 
ook dit marktsegment een vlucht gaat 
nemen. “De markt heeft tijd nodig. Nu hoor 
je bedrijven alleen maar praten over dat ze 
geld moeten verdienen. Als de crisis is 
afgelopen, gaan we weer innoveren en dan 
hebben bedrijven ruimte om in deze 
technologie te investeren.” 

Ketenbenadering  De aandacht gaat vaak 
uit naar de 3D printer, maar eigenlijk praat 
je hier over digitalisering van het 
productieproces. Floris Stam denkt dat je er 

daarom niet komt door met dozen te 
schuiven.  “Het product van de klant moet 
het vertrekpunt zijn. Wat wil hij ermee? 
Daar moeten we de passende machine bij 
zoeken. Dat vraagt advisering,  een breed 
aanbod en ondersteuning.” Daarom is stap 
voor stap het pakket aan 3D printers 
verbreed. Onlangs is de Ultra van 
EnvisionTEC toegevoegd, een zeer 

“Landré: de 3D printer is een 

productiemiddel, net als de 
CNC draai- of freesmachine of 

de lasersnijmachine
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nauwkeurige printer die nieuwe 
mogelijkheden biedt, vooral met de recente 
materialen zoals een kunststof die tot 140 
graden thermisch belast kan worden. 
Landré onderscheidt voor zichzelf drie type 
printers: de personal, de professional en de 
productieprinters. Oftewel de kleinere ProJet 
en Zprinters vanaf zo’n 12 mille; gevolgd 
door de ProJet 3500, Zprinters 350 en 450 
en de nieuwe Ultra; en de productieprinters  
de ProJet 5000 en 6000 en Zprinters 650 en 
850 voor high end producten, bijna tegen 
productiekwaliteit aan. De onderneming 
kiest bewust om de hele goedkope printers 
van enkele duizenden euro’s niet te leveren. 
Floris Stam vindt service en ondersteuning 
daarvoor te belangrijk. 

Prijzen zakken niet meer  Dat de 
technologie veelvuldig wordt ingezet, merkt 
hij onder andere aan de verkopen van 
consumables. Die verdrievoudigen dit jaar. 
Toch zijn er ondernemers die afwachten; die 
erop rekenen dat de prijzen verder dalen. 
Deze prijsdaling is de afgelopen jaren 
aanzienlijk geweest. Maar verdere dalingen 
verwacht hij niet. “Wel kun je nu méér doen 
met het geld dat je investeert dan enkele 
jaren geleden.” Afwachten is echter zinloos. 
De machines gaan gemiddeld een jaar of 
vijf mee. Dan zijn ze technisch niet 
versleten, maar is de technologie wel 
zodanig doorontwikkeld dat je beter in de 
nieuwste technologie van dat moment kunt 
investeren. “Wacht daar niet op maar 
gebruik de technologie die er vandaag is om 
je doorlooptijd en je kosten omlaag te 
brengen.” Want de markten ontwikkelen 
zich snel. “Waar het heen gaat? Het zou een 
nieuwe revolutie kunnen worden. In de 
medische industrie zeker. En als de 
vliegtuigindustrie het proces en de 

materialen goedkeurt, ontstaat er een 
gigantische markt.”

Op 3 en 4 oktober organiseert Landré een 
Open Huis waarin het totaal aanbod aan 
productiemiddelen centraal staat.  

Meer informatie

Landré

Van CAD tot high end 3D printen

Het pakket aan oplossingen van Landré begint 
bij het CAD-pakket van IronCAD, volgens Floris 
Stam een laagdrempelig pakket waarmee je in 
een dag leert tekenen. De CAM-oplossing komt 
van EZCAM, een pakket dat oorspronkelijk van 
Bridgeport komt en geschikt is tot 4-assige 
machines. Ook dit is een laagdrempelig pakket, 
inclusief de postprocessor. Landré levert verder 
de rapid prototyping software van Materialise, 
Magics RP waarmee je rapid prototyping 
bestanden verder kunt optimaliseren. Verder 
zijn er de 3D printers van ZCorp (nu 3D 
systems), vooral bedoeld voor zichtmodellen in 
kleur; de ProJet serie van 3D Systems voor 
functionele modellen. Sinds kort levert men ook 
de Ultra van EnvisionTEC. Bijzonder aan deze 
machine is dat de nieuwe versie met een 
camera is uitgerust zodat de printer zichzelf 
kalibreert. EnvisionTEC doet veel aan 
materiaalontwikkeling, zo is een kunststof 
leverbaar dat bestand is tegen temperaturen tot 
140 graden C. Daarmee kun je bijvoorbeeld 
spuitgietmatrijzen voor proefseries printen. De 
machines van Concept Laser, waarmee je 
metaallegeringen kunt printen, vormen de high 
end range. Bij de CNC-machines levert Landré 
onder andere de machines van Haas, Fanuc en 
Mori Seiki. 

http://www.landre.nl
http://www.landre.nl
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Tijdens de Dutch Design Week in 
Eindhoven vindt de tweede editie 
plaats van het 3D Printing Event. 
Onderwerpen zijn onder andere 
designtools voor 3D printen, kansen 
voor engineering en rapid prototyping, 
patenten en andere IP-gerelateerde 
issues en trends in materialen voor 3D 
printen. 

Verleden jaar was het 3D Printing Event in 
Eindhoven een doorslaand succes. Het is 
niet de vraag of, maar wanneer spare parts 
uit de printer komen, zei Rene Groothedde 
toen. Dit jaar is de directeur van het 
RMCenter in Enschede opnieuw een van de 
sprekers. Andere sprekers zijn onder 
andere Matt Sinclair van de Loughborough 
University, een van de toonaangevende 
onderzoeksinstituten op het gebied van 3D 
printen en rapid manuafcturing. Maurits 
Westerik van Bird & Bird is een andere 

spreker. Hij is lid van de groep juristen bij 
Bird & Bird die zich over intellectual 
property en informatietechnologie buigen. 

Competities  Naast het seminar, waarin 
wordt ingegaan op marktkansen, 
technische trends en juridische aspecten, is 
er opnieuw een minibeurs. Hier toont een 
aantal exposanten de nieuwste 
ontwikkelingen. Samen met GrabCAD is er 
een competitie. GrabCAD is een online 
community waar engineers hun CAD-
ontwerpen met elkaar delen. In de 
competitie gaat het erom dat je een 
product tekent dat je als eerste thuis zou 
printen als je een 3D printer hebt. De 
eerste prijs is een 3D printer van het 
Nederlandse LeapFrog. De tweede 
competitie is gericht op het ontwikkelen 
van een 3D toolkit voor designs voor 3D 
printers op basis van de Wii, Microsoft 
Kinect, Leapmotion of een ander innovatief 

apparaat anders dan de 
computermuis. 
Deelnemers gaan deze 
toolkit in twee dagen tijd 
ontwikkelen. Tijdens het 
3D printevent worden de 
resultaten 
gepresenteerd. 

Het 3D Printing Event vindt 
plaats op 23 oktober in 
Seats2Meet in Eindhoven.

Meer informatie en 
aanmelden:

3D Printing Event 

Tweede editie 
3D Printing Event

http://www.made-in-europe.nu/2011/10/3d-printen-hype-of-is-doorbraak-nabij/
http://www.made-in-europe.nu/2011/10/3d-printen-hype-of-is-doorbraak-nabij/
http://www.made-in-europe.nu/2011/10/3d-printen-hype-of-is-doorbraak-nabij/
http://www.made-in-europe.nu/2011/10/3d-printen-hype-of-is-doorbraak-nabij/
http://www.made-in-europe.nu/2011/10/3d-printen-hype-of-is-doorbraak-nabij/
http://www.made-in-europe.nu/2011/10/3d-printen-hype-of-is-doorbraak-nabij/
http://3dprintingevent.com/
http://3dprintingevent.com/


36 Made-in-Europe.nu digimagazine september 2012

“Groeien is geen doelstelling op zich voor 
Nivora Groep. Wel behoud van kennis, 

vakmanschap en werkgelegenheid. Met 
onderscheidende producten kun je ook in 

nichemarkten succesvol zijn”

Stefan Kok
bestuurslid Nivora Groep die recent Style High 

Tech heeft overgenomen

Het laatste woord
Behoud kennis en banen


