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In dit nummer

THEMA:  PRODUCTIEAUTOMATISERING EN ROBOTICA

Het is precies tien jaar geleden dat dertig leerlingen van 
basisschool Sint Willibrordus in Riethoven een wedstrijd 
taartgooien tegen een robot deden. Dit gebeurde tijdens de 
beurs Vision & Robotics in congrescentrum Koningshof 
in Veldhoven. Uit het Eindhovens Dagblad van toen: “De 
taartgooiende robot staat op de beurs van het Eindhovense 
Mikrocentrum omdat het dit jaar de tiende aflevering 
beleeft. Op de beurs staan vision- en roboticaopstellingen 
en de daarbij horende automatisering.” De taartgooirobot 
hadden we bedacht om de jongeren kennis te laten maken 
met robots. Is gelukt. Het Jeugdjournaal vond het zo leuk, 
dat ze er een item over maakten. 
Het was nogal een klus, herinner ik me. Ik heb mijn notulen 
van de vergaderingen over dit project er nog eens op 
nageslagen. Dietmar Serbée, toen de baas van Iris Vision, 
en Martin van der Have, toen en nu bij ABB, zorgden voor 
het technische gedeelte. Mijn aantekeningen van toen:
‘Reactiesnelheid nog laag. Problemen: buffer en het 
versturen van pakketten’
‘Robotarm 40 cm: te kort, pisboogje. Tachtig cm: gat in het 
dak”

Het is tien jaar geleden. Een eeuwigheid in de ict. Het grote 
verschil? De robots van toen werden vaak nog gezien als 
stand-alone. De robotfabrikanten vonden robots al wel 
onderdeel van een automatiseringsoplossing. En nu? 
Cobots zijn bijna volleerde collega’s. AGV’s zijn gekoppeld 
aan automatiseringsoplossingen. Ict-systemen zijn volledig 
in lijn met robotica. 

Dit jaar gaat helaas Vision & Robotics niet door. Tenminste, 
niet live. Er is perspectief om weer beurzen te houden 
en ik kijk ook echt uit naar de Nederlandse Metaaldagen 
en Metavak. Maar de versoepelingen zijn te laat voor de 
twintigste editie van Vision & Robotics. Misschien zou 
de taartgooirobot vandaag de dag wel beter passen bij 
bijvoorbeeld TechniShow. Robotica is vandaag de dag een 
onderdeel van productietechnologie en -automatisering. 

Ik zie het wel voor me: taartgooien tegen een robot in de 
corridor van de Jaarbeurs in maart tijdens TechniShow. Ik 
regel koffie en bel het Jeugdjournaal. Vrijwilligers om het 
technische gedeelte op zich te nemen?

Henk van Beek
redactie@technishow.nl
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Bij Promas hebben we op basis van onze jarenlange ervaring en opgebouwde kennis 
een uitgekiende selectie van fabrikanten in ons programma geselecteerd. Met de 
machines van Hedelius, CMZ en Hartford zijn we in staat om de best mogelijke 
portfolio van machines aan te bieden met voor elke toepassing de meest optimale 
oplossing. Betaalbare topkwaliteit! We hebben ons verzekerd van een team van de 
beste vakmensen om adequate en snelle service te kunnen leveren. Neem vrijblijvend 
contact met ons op voor meer informatie. Wij staan u graag te woord!

UW PROFESSIONELE PARTNER VOOR CNC MACHINES
WWW.PROMASCNC.NL

VOOR ELKE TOEPASSING
EEN OPTIMALE OPLOSSING
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ULTRA
Rechts een elastomeren polyurethaanschuim pakking, gemaakt met 
een lasersnijder met een 10,6 micron CO2-laser. Links kunststof 
lasersnijden: Kapton folie speciaal op 9.3 micron CO2-laser. Deze 
twee objecten zijn gemaakt via het ULTRA R5000-platform van 
Universal Laser Systems. Het is ontworpen en bij uitstek geschikt 
voor materiaalverwerking in productie, onderzoek en ontwikkeling, 
academisch onderzoek en prototyping. Het ULTRA R5000-platform 
heeft een materiaalverwerkingsenvelop van 32 x 24 inch (813 x 610 mm), 
met ondersteuning voor materialen met een dikte tot 12 inch (305 mm).
Het ULTRA R5000-platform kan met twee verwisselbare CO2-lasers of 
één CO2-laser en één fiberlaser worden uitgerust. Wanneer het platform 
is geconfigureerd met twee lasers,, kunnen twee van de drie golflengten 
van 9,3 µm, 10,6 µm en 1,06 µm gelijktijdig worden gecombineerd tot 
een enkele coaxiale bundel. Elke spectrale component van de bundel 
wordt onafhankelijk geregeld en kan in realtime worden gemoduleerd.

KENNIS
In Nederland wordt Universal Laser Systems vertegenwoordigd door 
Laser2000. Pieter Kramer is commercieel directeur bij Laser2000 en 
een van de twee oprichters van het Benelux-kantoor van Laser2000. Hij 
heeft een wetenschappelijke en optische achtergrond; na het afronden 
van zijn studie Technische Natuurkunde in 1988 aan de TU/E heeft hij 
verschillende commerciële optische functies gehad. En dat maakt ook 
het verschil: Kramer heeft daadwerkelijk technische kennis, ervaring en 
veel contacten in de optische industrie.
“Universal Laser Systems is toonaangevend leverancier van oplossingen 
voor Laser Materiaal Processing. Al meer dan 30 jaar maken organisaties 
over de hele wereld in allerlei soorten omgevingen gebruik van de 
voordelen van deze technologie. Je kan direct uit CAD-software, 
CorelDraw en Adobe Illustrator de laser-plottertafels aansturen. De laser 
werkt net zo eenvoudig als een printer. Met de systemen wordt namelijk 
intelligente printerdriver-software en een uitgebreide materialen-
bibliotheek meegeleverd.”

SPATVRIJ
Laser2000 Benelux is een high-tech distributeur van fotonicaproducten 
en OEM design-ins. Behalve Universal Laser Systems is Laser2000 
ook leverancier van onder andere ACI Laser (specialist in YAG- 
lasermarkeren), Luxinar (koolstofdioxide laserbronnen,  vroegere 
Rofin, vermogens tot 1kW), CK Laser (Chinees met Europese “touch” , 
fiberlaser gebaseerd, snelle gravures, volledige 3D functionaliteit, ULO) 
Optics (CO2 laser optics, beam delivery systems en laser safety shutters) 
en NUBURU (krachtige high-performance blauwe lasers tot 1,5kW, voor 
spatvrij lassen van koper en andere gele metaalsheets.

CONTACT
Laser2000 Benelux C.V.
Voorbancken 13a
3645 GV Vinkeveen
0297-266191
info@laser2000.nl
www.laser2000.nl

LASERSNIJDEN MET HET ULTRA R5000-PLATFORM
31 mei, Vinkeveen, Laser2000 
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KSF is gevestigd in het Duitse Tuttlingen. Het 
bedrijf zit in het hart van de Europese industrie 
voor medische apparatuur en maakt deel uit van 
Hochschule Furtwangen, een van de toonaange-
vende Duitse onderwijs- en onderzoeksuniversi-
teiten voor medical engineering. KSF heeft een 
staf van PhD- en masterstudenten die zowel aan 
fundamenteel onderzoek werken, als aan projec-
ten die worden gesponsord door de industrie.
GF Machining Solutions installeerde een Agie-
Charmilles Laser P 400 U Femto Flexipulse-ma-
chine bij KSF. Uitgerust met zowel infrarood- 
als groene laserbronnen biedt de Laser P 400 
U controle over vermogen, pulsvorm en duur. 
Professor dr. Bahman Azarhoushang, directeur 
van KSF: “We zijn erg verheugd om onze samen-
werking met GF Machining Solutions te starten 
en zijn van mening dat de technologie van dit 
bedrijf nieuwe mogelijkheden zal bieden voor 
fabrikanten in tal van sectoren. We verwachten 
veel interessante projecten te zien die worden uit-
gevoerd met deze apparatuur.”
Onderzoek heeft aangetoond dat de Laser P 

400 U in staat is om een   breed scala aan opper-
vlakken te bewerken, inclusief antibacteriële en 
hydrofobe structuren en structuren die gunstig 
zijn voor osseo-integratie. Erik Poulsen, medisch 
segmentmanager bij GF Machining Solutions: 
“Onze organisatie streeft naar het leveren van in-
novatieve, efficiënte technologieën om medische 

fabrikanten te ondersteunen bij het aangaan van 
hun uitdagingen. Onze samenwerking met KSF 
zal ertoe leiden dat de mogelijkheden van onze 
lasertechnologie beschikbaar worden gesteld 
aan fabrikanten van medische apparatuur, zodat 
ze geavanceerde producten voor hun patiënten 
kunnen ontwikkelen. “

GF Machining Solutions heeft een samenwerkingsovereenkomst getekend met KSF (Kompe-
tenzzentrum für Spanende Fertigung) om nieuwe productieprocessen voor de medische hulp-
middelenindustrie te ontwikkelen.

Nieuws

De ‘benchtop’ Selective Laser Sintering 3D-prin-
ter vereenvoudigt de industriële 3D-printing-
workflow tegen een fractie van de kosten van 
bestaande SLS-printers. Daarmee biedt de Fuse 
1 producenten de mogelijkheid om 
zelf in SLS te gaan 3D-printen, zodat 
ze deze activiteit niet meer hoeven uit 
te besteden. 
Formlabs heeft de Fuse 1 SLS-printer 
enkele bijzondere features gegeven. Zo 
beschikt de Fuse 1 over gepatenteerde 
Surface Armor-technologie waarmee 
de buitenste laag deels wordt gesinterd 
om de onderdelen tijdens het printen 
direct te beschermen. Daarnaast heeft 
de Fuse 1 een verwisselbare bouwka-
mer, waardoor vrijwel continu kan 
worden geprint, met minimale down-
time.

DUURZAAM PRINTPOEDER
Formlabs lanceert tegelijkertijd het 
nieuwe, veelzijdige nylon 12-poeder 
(PA12), wat de Fuse 1 ideaal maakt voor een 
breed scala aan toepassingen. Bovendien onder-
scheidt de Formlabs Fuse 1 zich op het vlak van 
duurzaamheid, doordat het mogelijk is te printen 
met tot 70% gerecycleerd poeder. De zogeheten 
‘material refresh rate’ van 30 procent (het mini-
maal benodigde verse printpoeder) vermindert 
de materiaalverspilling significant. 
Voor post-processing en optimale regeneratie van 
het overtollige nylon 12-printpoeder heeft Form-
labs de Fuse 1 ontwikkeld. Dit efficiënte nabewer-
kingssysteem heeft meerdere functies: extractie 
van het geprinte onderdeel, opslag en regenera-
tie van het printpoeder. Op die manier kan het 
poeder dat als printsupport heeft gediend veilig 
worden teruggewonnen en worden gemengd met 
vers poeder, voor hergebruik. 

PRODUCTIERIJP
Arnaud Kooij, directeur van Layertec, is ervan 
overtuigd dat de Fuse 1 de markt voor 3D-prin-
ten op industriële schaal aanzienlijk zal vergro-
ten. “De Fuse 1 maakt productierijp 3D-printen 
bereikbaar voor een nieuw klantsegment. Samen 

met de Fuse Sift geeft dit systeem onze klanten een 
complete, betrouwbare en betaalbare SLS-work-
flow waarmee ze de doorlooptijd van ontwerp 
naar print drastisch kunnen inkorten, tegen lage-

re kosten dan wanneer ze het uitbesteden.” 
De SLS-technologie is breed geaccepteerd omdat 
je er sterke functionele prototypes en onderdelen 
voor eindgebruik mee kunt printen. Door de hoge 
kosten en complexe workflow wordt SLS-printen 
doorgaans alleen ingezet door grote bedrijven. 
Door hun betaalbaarheid en gebruiksgemak ma-
ken de Fuse 1 en Fuse Sift de unieke voordelen 
van SLS-printen echter ook beschikbaar voor het 
midden- en kleinbedrijf. 
Layertec verwacht dat ondernemingen ervoor 
zullen kiezen om hun afhankelijkheid van dure, 
externe SLS-printdiensten te verkleinen. “Ver-
schillende klanten hebben al interesse getoond 
in het Fuse 1-systeem, omdat het een geweldige 
propositie biedt van de bewezen SLS-technologie, 
ontwerpvrijheid, productiviteit en lage kosten per 
onderdeel,” aldus Arnaud Kooij. “Dit complete 
SLS-printingsysteem van Formlabs geeft ontwer-
pers, engineers en producenten de mogelijkheid 
om écht grip te krijgen op hun gehele productont-
wikkelingsproces. Van het prototype en de eerste 
iteraties tot het printen van producten in nylon 
die klaar zijn voor gebruik.” 

Layertec start levering 
Formlabs Fuse 1 SLS-printer

GF Machining Solutions start partnerschap voor medische hulpmiddelenindustrie

Layertec, de 3D-printingpartner voor maakbedrijven in de Benelux, levert sinds kort de eerste Selec-
tive Laser Sintering-printer (SLS) van Formlabs. Deze Fuse 1 biedt volgens Layertec alle voordelen van 
de SLS-techniek om op industriële schaal te printen, in een geoptimaliseerde workflow en tegen lagere 
kosten dan andere SLS-printers. 

Euromac is een gerenommeerde Italiaanse 
fabrikant van ponsmachines, elektrische 
kantpersen, gerobotiseerde buigcellen, hy-
draulische buigbanken 
en uithoekmachines. 
Euromac, dat wereld-
wijd ruim tweehonderd 
CNC-ponsmachines 
per jaar verkoopt, on-
derscheidt zich in de 
markt met korte lever-
tijden en een concurrerend prijsniveau.
TUWI is de afgelopen dertig jaar in Ne-
derland en Noordrijn-Westfalen succesvol 
geweest in de verkoop van de bekende Eu-
romac-ponsmachines. Om de klanten opti-
maal te kunnen blijven bedienen en zijn ver-
koopactiviteiten op de Nederlandse markt 
te kunnen continueren, heeft Euromac het 
dealerschap voor Nederland overgedragen 
aan machineleverancier JÖRG Machines 
in Dodewaard. Naast zijn eigen product-
lijn vertegenwoordigt JÖRG ook een aantal 
bekende fabrikanten van CNC-plaatbewer-
kingsmachines die vooral zijn gericht op de 
luchtkanalenindustrie en dak- gevelbouw. 
De machines van Euromac zijn hier een 
mooie aanvulling op waarmee JÖRG ook 
het industriële segment veel beter kan be-
dienen. De ervaring die al is opgedaan met 
de service aan de Nisshinbo-ponsmachines 
is hiervoor een mooie opstap. JÖRG zal zich 
inzetten om goede service te leveren en Eu-
romac in Nederland verder op de kaart te 
zetten. 

Met circa twintig medewerkers ontwikkelt 
One Click Metal totaaloplossingen op het 
gebied van 3D-metaalprinten voor kleine en 
middelgrote componenten. Van program-
meren tot printen, uitpakken en de poe-
dercyclus zijn alle processtappen gericht op 
het eenvoudigste en meest handige gebruik. 
Trumpf-medewerkers hebben de start-up 
in april 2019 opgericht in het kader van 
het initiatief ‘Trumpf Internehmertum’ en 
vestigden het hoofdkantoor in Tamm, nabij 
Ludwigsburg.
Tot de klanten van One Click Metal beho-
ren bedrijven uit de machinebouw, gereed-
schapsbouw en auto-industrie, evenals trai-
ningscentra. Ze gebruiken de systemen niet 
alleen voor productontwikkeling en proto-
typing, maar ook voor industriële productie 
van losse onderdelen en kleine series.

In verband met een wijziging in het assor-
timent heeft machineleverancier TUWI in 
goed overleg met Euromac besloten om na 
een importeurschap van meer dan dertig 
jaar de verkoop en het onderhoud van Eu-
romac-machines te beëindigen en het dea-
lerschap over te dragen aan JÖRG Machines.

Medio maart verwierf Index een meerder-
heidsbelang in One Click Metal GmbH van 
Trumpf. Deze participatie geeft One Click 
Metal extra knowhow en kapitaal om zijn 
groeitraject in het veelbelovende instapmo-
del voor 3D-printers voort te zetten. Trumpf 
blijft betrokken als actieve en strategische 
partner, en zal de toekomstige ontwikkeling 
van het bedrijf ondersteunen.

TUWI draagt import 
van Euromac-
machines over aan 
JÖRG Machines

Index breidt 
activiteiten uit met
Additive 
Manufacturing 
Solutions

Dit blijkt uit het kwartaalonderzoek dat FME in 
samenwerking met aangesloten branches heeft 
uitgevoerd. De verenigingen brengen elk kwartaal 
de impact van het coronavirus in kaart. Ruim 400 
algemeen directeuren hebben hiervoor een vra-
genlijst ingevuld. Het mkb is met 93 procent van 
de respondenten sterk vertegenwoordigd. 
Alle respondenten zien een lagere vraag als oor-
zaak van de te verwachten omzetdaling. Driekwart 

van de bedrijven voorziet dat de verkoopprijs on-
der druk komt te staan. De helft van de onderne-
mers denkt dat er een omzetdaling zal komen als 
gevolg van verhoogd ziekteverzuim.

LIQUIDITEIT
Door verplicht thuiswerken denkt 44 procent van 
de directeuren dat er minder omzet zal zijn, en een 
op de drie respondenten voorziet ook in 2021 last 
te hebben van het maximale toegestane aantal me-
dewerkers in een bedrijfsruimte. 
15 procent van de ondernemers verwacht ondanks 
de steunmaatregelen nog altijd binnen 12 maan-
den liquiditeitsproblemen te krijgen. Een op de 
tien directies neemt HR-maatregelen. Ze denken 
hierbij aan een vacaturestop, het afschalen van 
de flexibele schil, het niet verlengen van tijdelijke 
contracten of een reorganisatie.

Een op de drie ondernemers in de techniek verwacht een lagere omzet in 2021 ten opzichte van 2019. 
Nog eens een derde verwacht op hetzelfde niveau uit te komen. De belangrijkste reden voor deze omzet-
verwachting is vraaguitval. 

Derde van de technische bedrijven 
verwacht lagere omzet in 2021



TSM editie 3 |  9 8  |   TSM editie 3

CEO Christian Thönes: “We promoten hiermee in 
de machinebouw wat al lang niet meer weg te den-
ken is uit de film- en muziekwereld. Met PAYZR - 
Pay with Zero Risk - en de nieuwe 3-assige univer-
sele freesmachine M1 kunnen klanten van DMG 
MORI innovatiecycli versnellen en tegelijkertijd 
investeringskosten vermijden door zich te abonne-
ren op de M1 in plaats van deze aan te schaffen.”
De wereldwijde markt voor werktuigmachines ver-
toonde tekenen van herstel in het eerste kwartaal 
van 2021. Bij DMG MORI zijn de bestellingen in 
bijna alle branches gestegen. De waarde van bin-
nenkomende bestellingen steeg tot 589,8 miljoen 
en lagen daarmee + 34% boven hetzelfde kwar-
taal van vorig jaar (€ 440,2 miljoen). DMG MORI 
registreerde ook een sterke productinteresse in 
automatisering en end-to-end digitaliseringsop-
lossingen. De omvang van binnenlandse bestellin-
gen steeg tot 174,6 miljoen euro (vorig jaar: 143,3 
miljoen). Internationale bestellingen besloegen 
415,2 miljoen euro (vorig jaar: 296,9 miljoen); 
het buitenlandse aandeel bedroeg 70% (vorig jaar 
67%). Thönes: “We zijn het jaar goed begonnen en 
zien de verdere gang van zaken met vertrouwen 
tegemoet. We innoveren, blijven investeren en 

vertrouwen op onze strategische fit van automati-
sering, digitalisering en duurzaamheid. Een ding 
is al duidelijk: onze strategie werkt. We hebben 
de wind in de rug voor 2021 en verhogen daarom 
onze prognose aanzienlijk. “

VERTROUWEN
De omzet van DMG MORI in de eerste drie maan-
den bedroeg 421,6 miljoen euro (-8%; vorig jaar: 
458,0 miljoen). De daling is met name het gevolg 
van de lagere orderportefeuille aan het begin van 
het jaar en de aanhoudende reisbeperkingen die 
de serviceactiviteiten nog steeds moeilijker ma-
ken. Bovendien zal de opleving van inkomende 
bestellingen met enige vertraging in de verkoop tot 
uiting komen. Het exportquotum was 68% (vorig 
jaar: 64%). Op 31 maart 2021 werkten 6.642 men-
sen, van wie 223 stagiaires, in de groep (31 decem-
ber 2020: 6.672). De personeelskosten bedroegen 
126,6 miljoen euro (vorig jaar: 141,0 miljoen). 
“2021 blijft een uitdaging”, stelt Thönes. “Het her-
stel van de wereldmarkt wordt belemmerd door 
stijgende grondstofprijzen, langere levertijden en 
een moeilijke aanvoer van materialen. Volgens de 
laatste prognose van de VDW en het Britse econo-

mische onderzoeksinstituut Oxford Economics in 
april wordt verwacht dat de wereldwijde consump-
tie van werktuigmachines in 2021 met + 15,2% zal 
stijgen tot 66,6 miljard euro (oktober-prognose: + 
17,7%).” Zoals gezegd heeft DMG MORI vertrou-
wen in het boekjaar 2021. Het bedrijf verwacht dat 
de vraag zal blijven aantrekken, op voorwaarde 
dat er geen significante effecten zijn van de coro-
namutaties. “Vanwege de goede bedrijfsontwikke-
ling in het eerste kwartaal verhogen we de prog-
nose voor 2021 aanzienlijk: de binnenkomende 
orders zullen nu naar verwachting uitkomen op 
circa 2,0 miljard euro (voorheen: circa 1,7 miljard). 
We gaan momenteel uit van een EBIT van ongeveer 
60 miljoen euro, tegenover de 30 miljoen euro van 
voorheen. De vrije kasstroom zal naar verwachting 
circa 70 miljoen euro bedragen (voorheen: circa 20 
miljoen)”, aldus de CEO. Hij vervolgt: “We zullen 
ook blijven investeren. Vanwege het toenemende 
belang van de snelgroeiende Chinese markt zijn 
we van plan om een   sterk geautomatiseerde en 
volledig gedigitaliseerde productie-installatie van 
35.000 m2 voor 5-assige machines te bouwen in 
Pinghu bij Shanghai, en deze eind 2022 te openen. 
De totale investering van circa 75 miljoen euro 
onderstreept de groeiplannen van DMG MORI in 
China. Als gevolg van deze uitbreiding zullen de 
investeringen in materiële vaste activa en immate-
riële activa toenemen tot circa 80 miljoen euro in 
2021 (voorheen: circa 60 miljoen).”

DMG MORI wil de Netflix van de maakindustrie worden
DMG MORI introduceert een abonnementenmodel. Het bedrijf wil dit nieuwe businessmodel invoe-
ren bij bewerkingsmachines, om zo de financiële drempel voor toepassing van dit soort machines te 
verlagen. Dat maakte het bedrijf bekend tijdens de presentatie van de cijfers over het eerste kwartaal 
van dit jaar.

Nieuws

Baanbrekende 
ontwikkelingen in boren, 

zagen en meten . 
Waar kent u ons nog meer 

van: 
• Machines op topniveau door 86 jaar 

ervaring
• Installaties op maat
• Meedenken en oplossen
• Hoge servicegraad
• Personal Touch
• Één bedrijf voor advies, levering en service
• Heeft u onze nieuwe boor/ zaaglijn al 

gezien?kijk op  www.kaltenbachtools.nl
of  https://vimeo.com/319167091 

George Kaars Sijpesteijn 
Directeur
Kaltenbach-Tools B.V. 
Kerkstraat 58-60
2295 LH Kwintsheul
T: +31 (088) 028 3000
M:+31 (0) 628909400 
info@tools.nl

WWW.TOOLS.NL

PONSGEREEDSCHAP

KANTPERSGEREEDSCHAP

LASERSNIJONDERDELEN

Amsterdamsestraatweg 33  Naarden  035-539 90 90  info@hptooling.nl 
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Betrouwbare complete bescherming.
Serie 82. Ingegoten en M12 connector.

Voor agressieve omgevingen – volledige IP67 bescherming aan 

de voor- en achterzijde en M12 connector.

. Volledige IP67 bescherming voor verlichte drukknoppen

. Tritan lichtgeleiders bestendig tegen reinigingsmiddelen

. SUS 316L roestvaststalen behuizing

. Hoge weerstand tegen trillingen en schokken
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. 24 VDC versies met diverse LED’s
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Sinds 2015 werken in het programma Smart 
Industry, publiek-private partijen samen om 
bedrijven uit de maakindustrie te stimuleren 
met slimme technologie te gaan werken, dan 
wel deze technologie verder te ontwikkelen. 
Het ministerie van EZK werkt hierbij samen 
met brancheorganisatie FME, de Kamer van 
Koophandel, de Koninklijke Metaalunie en 
TNO.
Door deze samenwerking van bedrijfsleven 
en overheden is in vijf jaar tijd een nationaal 
netwerk van 50 kennis- en testcentra opge-
zet waar ruim 680 bedrijven aan deelnemen. 
Daarmee is volgens het ministerie een goede 
impuls gegeven aan de toepassing van digitale 
technologie in het midden- en kleinbedrijf in 
de maakindustrie.

VISIE OP DE TOEKOMST
Het kabinet wil met de evaluatie ‘Visie op 
de toekomst van de industrie in Nederland’, 
die eind afgelopen jaar werd gepresenteerd, 
samen met het bedrijfsleven en kennisinstel-
lingen inzetten op groei van de Nederlandse 
(maak)industrie. Nederland heeft van ouds-
her een sterke positie. Extra publiek en privaat 
investeren in innovatie en kennis is volgens 
het ministerie nu echter nodig om sterk uit de 
crisis te komen en de internationale concur-
rentiepositie te behouden. De belangrijkste 
aanbeveling uit de evaluatie is dan ook om 
de maakindustrie te blijven stimuleren om te 
kunnen digitaliseren.
“Het kabinet geeft zelf het goede voorbeeld 
door via het Nationaal Groeifonds meer dan 

een miljard euro publiek geld in technologie-
en als AI en quantum extra te investeren. Het 
toepassen van deze en andere digitale techno-
logieën leidt tot hogere arbeidsproductiviteit 
en toekomstige economische groei”, aldus 
staatssecretaris Mona Keijzer. “Juist op deze 
toepassingen richt het programma Smart In-
dustry zich. De evaluatie toont de effectiviteit 
van dit programma. Het rapport biedt daar-
naast nuttige aanbevelingen voor opschaling, 
zoals nationale coördinatie om regionale 
kennis te verbinden. Het is belangrijk dat het 
nieuwe kabinet en de samenwerkende part-
ners de Smart Industry-strategie van de toe-
komst samen invulling geven.”

REGIONALE INFRASTRUCTUUR
Uniek aan de Nederlandse Smart Indus-
try-aanpak is de regionale kennisinfrastruc-
tuur. Sinds de start is door de betrokken 
partijen 370 miljoen euro geïnvesteerd in een 
netwerk bestaande uit 45 Fieldlabs en 5 Smart 
Industry Hubs. Ruim 680 bedrijven nemen 
inmiddels deel aan deze zogeheten praktijk-
omgevingen. Doordat medewerkers relevante 
technologieën hebben leren toepassen, zijn 
nieuwe producten en diensten ontwikkeld. Uit 
de fieldlabs zijn 32 nieuwe bedrijven ontstaan. 
Vanuit Fieldlab Technologies Added, waar 
startups en mkb-bedrijven worden onder-
steund bij het produceren en testen van hun 
eerste series producten, zijn inmiddels zes be-
drijven begonnen met productie – waaronder 
bijvoorbeeld Sustainder uit Emmen, dat werkt 
aan slimme straatverlichting.

Gegevens sturen de huidige industrië-
le processen aan, maar veel fabrikanten 
blijven legacy-software en meerdere sys-
temen gebruiken om fabrieksinformatie 
te analyseren. Dit vergt veel middelen 
en vereist regelmatige handmatige up-

dates om nauwkeurigheid te garanderen. 
Terwijl AI-projecten zijn geïmplemen-
teerd door veel bedrijven op ‘eilanden’ 
verspreid over de fabrieksvloer, hebben 
fabrikanten bovendien moeite om AI op 
grote schaal te implementeren in hun we-
reldwijde activiteiten.
Door de datacloud- en AI/ML-mogelijk-
heden van Google Cloud te combineren 
met het Digital Industries Factory Au-
tomation-portfolio van Siemens kunnen 
fabrikanten hun fabrieksgegevens har-
moniseren, cloudgebaseerde AI/ML-mo-
dellen op die gegevens uitvoeren en algo-
ritmen op het netwerk implementeren. 
Dit maakt het bijvoorbeeld mogelijk om 
producten visueel te inspecteren  of slij-
tage van machines aan de lopende band 
te voorspellen.

COMPLEXE TAAK
AI implementeren op de werkvloer en 
hem integreren in automatisering en het 
netwerk is een complexe taak waarvoor 
gespecialiseerde expertise en innovatieve 

producten zoals Siemens Industrial Edge 
nodig zijn. Het doel van de samenwer-
king tussen Google Cloud en Siemens is 
om de inzet van AI in verband met Indus-
trial Edge - en het beheer ervan op schaal 
- eenvoudiger te maken, werknemers 

meer mogelijk-
heden te bieden 
terwijl ze op de 
fabr ieksvloer 
werken, alle-
daagse taken te 
automatiseren 
en de algehele 
kwaliteit te ver-
beteren.
“Het potentieel 
van kunstmati-
ge intelligentie 
om de fabrieks-

vloer radicaal te transformeren, is nog 
lang niet uitgeput. Veel fabrikanten zitten 
nog steeds vast in AI-‘pilotprojecten’. Dat 
willen we veranderen”, stelt Axel Lorenz, 
VP of control bij Factory Automation van 
Siemens Digital Industries. “De combi-
natie van AI/ML-technologie van Google 
Cloud met de oplossingen van Siemens 
voor Industrial Edge en industriële ex-
ploitatie zal een gamechanger zijn voor 
de maakindustrie.”
Dominik Wee, managing director Ma-
nufacturing and Industrial bij Google 
Cloud, vult hem aan: “Siemens is een 
marktleider in het bevorderen van in-
dustriële automatisering en software, en 
Google Cloud is een leidende oplossing 
op het gebied van data-analyse en AI/
ML. Deze samenwerking combineert het 
beste van twee werelden en brengt AI/
ML op schaal naar de maakindustrie. 
Door de implementatie van AI in indus-
triële use-cases te vereenvoudigen, hel-
pen we werknemers bij hun kritieke werk 
op de werkvloer.” 

Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat oordeelt positief over het Smart In-
dustry-programma. Dat blijkt uit een evaluatie van het programma die staatssecretaris 
Mona Keijzer (EZK) naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Google Cloud en Siemens hebben een nieuwe samenwerking aangekondigd om 
fabrieksprocessen te optimaliseren en de productiviteit op de werkvloer te ver-
beteren. Siemens wil de datacloud- en kunstmatige intelligentie/machine learn-
ing-technologieën (AI/ML) van Google Cloud integreren met zijn oplossingen 
voor fabrieksautomatisering, om fabrikanten te helpen bij hun innovaties voor 
de toekomst.

Ministerie EZK positief over 
Smart Industry-programma

Siemens en Google Cloud gaan 
samenwerken op gebied van AI

Nieuws

Nog maar enkele maanden geleden heeft 
247TailorSteel een nieuwe fabriek geopend in Hil-
den, dichtbij Düsseldorf. De fabriek draait inmid-
dels volop en bedient klanten in Noordrijn-West-
falen en omliggende regio’s. Inmiddels heeft het 
bedrijf de bouw van een derde productiefaciliteit 
in Duitsland aangekondigd. In Langenau, tussen 
Stuttgart en München, zal in de tweede helft van 
2021 worden gestart met de bouw van deze nieuwe 
faciliteit. 
“We willen de toonaangevende fabrikant van op 
maat gesneden metalen platen, buizen en kant-
delen worden”, stelt Berlo. “Ons doel is om onze 
klanten 24 uur per dag, 7 dagen per week de mo-
gelijkheid te bieden om op maat gesneden metalen 
platen, buizen en kantdelen online te bestellen. We 
zijn al marktleider in Nederland en zetten nu een 
volgende stap om onze positie ook op de Duitse 
markt te versterken. Door deze stap versterken we 
onze lokale aanwezigheid en komt ons doel om 
klanten binnen een straal van 200 kilometer te be-
dienen steeds dichterbij.”

EIGEN MACHINEPARK
De nieuwe faciliteit in Langenau zal naar verwach-
ting in het najaar van 2022 volledig in gebruik 
zijn. De fabriek zal 15.000 m2 beslaan, op een ter-
rein van ruim 36.000 m2, en uiteindelijk aan 200 
mensen werk bieden. 247TailorSteel gebruikt een 
volledig eigen machinepark. Gefaseerd zullen in 
Langenau twaalf lasersnijmachines, tien buislasers 
en twaalf kantbanken worden geïnstalleerd.
De ambitie achter deze uitbreiding is het vergro-
ten van marktaandeel en verhogen van de produc-
tiecapaciteit voor klanten in Zuid-Duitsland en 
Oostenrijk. “Dankzij de opening van deze nieuwe 
locatie kunnen wij onze klanten in Baden-Würt-
temberg, Beieren en Oostenrijk nog meer gemak 
bieden en onze producten nog sneller leveren,” 
vertelt Berlo. “Dankzij ons Sophia-portaal kunnen 
klanten 24/7 online hun bestellingen plaatsen, in 
één minuut een offerte ontvangen en hun product 
vervolgens binnen 48 uur geleverd krijgen.”

247TailorSteel heeft aangekondigd uit te gaan 
breiden in Zuid-Duitsland. “Deze stap draagt bij 
aan onze groeiambitie, versterkt onze positie in de 
markt en brengt meer mogelijkheden voor onze 
klanten in Zuid-Duitsland en Oostenrijk”, stelt 
Carl Berlo, CEO van het bedrijf. 

247TailorSteel 
breidt uit in Duitsland

“….Oh wat zijn er veel dit jaar! Robot 
hier, robot daar… steeds uit voorraad 
leverbaar”

Het was de o zo bekende tekst op het liedje van 
Drs. P wat direct door mijn hoofd schoot toen onze hoofdre-
dacteur mij vroeg om een stukje te schrijven over robotvei-
ligheid. Want de opmars van robots in de industrie is niet 
meer te stoppen. En zeker de laatste jaren is de collabo-
rative robot (de cobot) een veelvuldig gewenste aanvulling 
op de werkvloer. Het baart me zorgen, want ondanks dat ik 
ook wel weet dat deze handige jongens nooit ziek zijn, niet 
klagen over werkdruk, geen negen-tot-vijf-mentaliteit heb-
ben en graag de knijpgrage handen uit hun lenige mouwen 
steken, zit er ook wel een keerzijde aan de zaak. 
Wie zegt me namelijk dat de fabrikant van dit dure ding 
de veiligheidsmaatregelen op een juiste manier toepast op 
jouw specifieke situatie? En dat er vooraf goed in beeld 
wordt gebracht hoe de ‘collaborative workspace’ er uit 
ziet? Immers, je moet er toch niet aan denken dat onze 
vriend een foutje maakt! Stopt ie dan wel op het juiste 
moment? Hoe zit het met termen als: operating space, res-
tricted space, safeguarded space? 
In de dagelijkse praktijk word ik regelmatig met andere fei-
ten geconfronteerd dan die in de glimmende folders wor-
den voorgespiegeld. Het inzetten van een robot of cobot is 
natuurlijk super voor je bedrijf. Maar het voorbereiden van 
de implementatie gaat wel iets verder dan het opvragen 
van een paar offertes. Een robot wordt door Europa gezien 
als een niet-voltooide machine. Ondanks dat heel helder 
is dat ie bijvoorbeeld producten van plek A naar B kan ver-
plaatsen, of iets kan vasthouden terwijl een medewerker 
een handeling uitvoert, behoort er overeenkomstig de Ma-
chinerichtlijn 2006/42/EG een IIB-verklaring bij de robot 
geleverd te worden. Normen die op robots van toepassing 
zijn, zijn de EN-ISO 10218 deel 1 (stand alone robots) en 
deel 2 (robotsystemen en -integratie). Daarbij is er voor de 
cobot nog een speciale Technical Specification, de ISO/
TS 15066:2016. Hierin staan nogal veel praktische zaken 
waar je rekening mee moet houden als je zo’n krachtpatser 
in je bedrijf wilt toepassen. 

“…Is dat nu niet wonderbaar?“ 

Er komt veel bij kijken om dit allemaal goed te organiseren 
en zo een veilig arbeidsmiddel beschikbaar te stellen aan 
je medewerkers. Voor het eerste gebruik van je spiksplin-
ternieuwe “medewerker” moet je er zeker van zijn dat het 
allemaal geregeld is. Helaas is dat niet altijd zo.

“…Moeder is de koffie klaar?”

Marco Snoek is zelfstandig consultant en project manager. bij Sa-
fetyconsult op het gebied van de Machinerichtlijn. Contact? info@
safetyconsult.nl, 0850602905 of www.safetyconsult.nl

COBOT HIER, 
COBOT DAAR… 

Beeld: Sundry Photography / Shutterstock.com
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Actueel

I
n de metaalwereld gaat men uit van een basisprijs. Dat is de prijs van metaal, 
los van toeslagen op bijvoorbeeld kwaliteit, dikte, breedte, et cetera. Precies 
een jaar geleden lag die prijs bij plat gewalste staalproducten rond de 400 
euro per ton. Inmiddels is dat rond de 1150 tot 1200 euro. Elke vrijdag als 
ArcelorMittal de nieuwe prijzen openbaart, houden handelaren hun hart 

vast. In de afgelopen twaalf maanden kondigde het staalbedrijf regelmatig een 
prijsverhoging aan, in de afgelopen acht weken zelfs elke vrijdag.
De hoge staalprijzen zijn grotendeels verklaarbaar. Door corona zijn allerlei 
logistieke lijnen opgedroogd. Daarbij trekt de Chinese economie aan, waar-
door de binnenlandse vraag er toeneemt (en er minder geëxporteerd wordt). 
En omdat er schaarste is, zijn veel bedrijven aan het hamsteren geslagen. De 
schaarse goederen worden sneller opgekocht, waardoor de prijs-hausse alleen 
nog maar erger wordt.
Het is het topje van de ijsberg, weet Lex Coenen. Hij is adviseur bij en voor-

malig eigenaar van NovioStaal. Al jaren geeft hij Staaljournaal uit, waarin hij 
de laatste ontwikkelingen in de staalwereld duidt. Het probleem ligt dieper 
volgens hem en hij wijst op de importheffingen richting China van een aantal 
jaar geleden. “De staalindustrie in Europa had op een gegeven moment last 
van het staal uit Azië, vooral uit China. Je kan China als een soort wereldwijde 
kolonisator zien, als het gaat om staalproductie. Van de circa 1,8 miljard ton 
ruwstaal die wereldwijd jaarlijks wordt gefabriceerd, levert China ongeveer 1 
miljard ton. Chinese bedrijven leveren goedkoop staal, want ze hoeven minder 
rekening te houden met milieuregelingen. Europa wel, dus legde de EU import-
heffingen op Chinees staal op.” 
Het zou logisch zijn als dankzij die regel de staalprijzen omhoog gingen in Eu-
ropa. Maar dat gebeurde niet. De reden? Er is in Europa capaciteit om in totaal 
circa 220 miljoen ton staal te produceren, maar het werkelijke verbruik varieert 
tussen de 160 en 175 miljoen ton. De vraag is dus niet groter dan het aanbod en 

de prijzen stegen niet. Daarbij liep de (auto-)industrie niet zo heel goed, wat de 
vraag naar staal kleiner maakte. 

VEERKRACHTIGER
“Aan het einde van 2019 liep het op alle fronten spaak”, zegt Coenen. “Natuur-
lijk door corona. Maar ook namen grote verbruikers als DAF, Volvo en Audi 
minder materiaal af. De staalproducenten gingen daarom in hun productielij-
nen snijden. Deels voor groot onderhoud, deels om strategische heroverwegin-
gen. Toen halverwege dat jaar de economie ineens weer bergopwaarts ging - te 
beginnen in China - moest er snel meer staal worden geproduceerd. De prijs 
van erts vloog omhoog, maar ook de prijs van schroot, en de prijs voor kolen. 
Het versterkte elkaar.”
China kon op dat moment minder exporteren, want de binnenlandse vraag was 
immens. Maar ook eerdere ontwikkelingen in de Verenigde Staten speelden 
een rol. Trump had al eerder invoerheffingen, niet alleen voor Chinees materi-
aal, maar ook voor staal uit de EU, opgelegd. Door dat protectionisme kregen 
de Amerikaanse staalproducenten intern veel minder buitenlandse concurren-
tie en gooiden ze de prijzen omhoog. 
Terwijl de prijzen stijgen, blijkt de economie veerkrachtiger dan gedacht. Sti-
muleringsmaatregelen van 750 miljard euro (Europa) en 2.000 miljard dollar 
(Verenigde Staten) om de gevolgen van corona te beperken, slingerden de eco-
nomie ook nog eens aan. De vraag (zeker in de automobielsector) herstelde 
zich. En voor Europa misschien een lastig element: de prijzen in de Verenig-
de Staten liggen nog beduidend hoger en staalfabrieken leveren liever met de 
hoogst mogelijke marge. Het vermoeden is er dat de Europese markt eigenlijk 
slechter bediend wordt dan zou kunnen. 

STABIEL
Coenen vreest dat hij slecht nieuws heeft als het over de toekomstige prijsont-
wikkeling van staal gaat. “Staal is een milieuvriendelijk product. Het is goed te 
hergebruiken. Maar de productie van staal is niet milieuvriendelijk. Er komt 
een ontwikkeling naar Green Steel, dus staal dat op een minder belastende 
manier is geproduceerd. Als je overschakelt van de huidige traditionele wij-
ze van produceren naar elektrische ovens, moet je investeren. Staal maken op 
een milieuvriendelijkere manier is de trend, maar het is ook veel duurder. De 
staalprijzen zullen daardoor nog meer stijgen. Dat lijkt me onvermijdelijk, want 
ergens moeten de kosten gedekt worden. Helaas geen mooi plaatje, maar wel 
een realistisch plaatje.”
Op korte termijn (de komende drie/vier maanden) voorziet hij nog wel enige 
verlichting. De auto- en truckindustrie stagneert momenteel door het gemis 
aan halfgeleiders. Daarna blijft de situatie wellicht voor langere tijd stabiel, 
maar wel met een hoger prijspunt. Heeft hij hoop op verbetering? “Het zou 
mooi zijn als de Verenigde Staten en Europa elkaar vinden als het gaat om hoe 
met de huidige wederzijdse handelsbeperkingen om te gaan. Zonder dat ze 
daarmee China in de kaart spelen. Dat is niet alleen vanwege de prijs, maar 
vooral omdat protectionisme innovatie stopt. Gezonde concurrentie zorgt voor 
een gezonde markt.”

STIMULERING
Hans Hilbrands is ambassadeur van de COPIAM Group (onder andere Rees-
ink Staal bv) en voorzitter van de Koninklijke Staalfederatie, het platform voor 
handelaren in staal en metaal en haar stakeholders. Hij ziet de krapte op de 
staalmarkt met lede ogen aan. “Een van onze verkopers kreeg een klant aan de 
lijn. Die klant zei: ‘je bent de 23e partij die ik bel. Ik kan helemaal geen mate-
riaal meer krijgen’. Het ging om plaatmateriaal in een standaard formaat, niet 
eens in een lastige maat.”
Hij deelt de mening van Coenen over de oorzaken. Hij probeert oplossingen te 
vinden, hoe lastig ook. “De schrale troost die een metaalleverancier heeft, is dat 
niet alleen staal duurder is geworden, maar alles in prijs is gestegen”, zegt hij. 

“Het probleem speelt over de hele linie en we staan voor dezelfde uitdagingen. 
Ik denk dat we alternatieven moeten zoeken. Bijvoorbeeld andere hoogwaardi-
gere metaalsoorten. Of andere constructies. Zo kan je in woningbouw denken 
aan staalframeoplossingen. Maar vooral is de tijd rijp voor duurzame circulaire 
producten.” Hilbrands heeft de internationale milieu-doelstellingen voor 2050 
voor ogen. Misschien moeten we door deze schaarste wel eerder ‘schakelen’. 
Net zoals het thuiswerken een grotere vlucht heeft genomen, vanwege het co-
rona-virus. “Misschien is 3D-printen een oplossing voor kleinere producten in 
metaal. Op dit moment is dat wellicht niet geschikt voor grote series, maar met 
een andere inrichting kan het mogelijk wel. Het is natuurlijk lastig, als je in een 
sector zit waar je al honderd jaar hetzelfde doet en dat het altijd goed blijkt te 
gaan. Dan is innoveren niet je prioriteit. Gelukkig zijn er vanuit de metaal ook 
goede initiatieven. Zo werkt de Staalfederatie met de staalbouwers aan stimule-
ring van hergebruik van materialen. Durf je businessmodel in te richten op cir-
culaire inkoop. Dat is de toekomst en komt sneller dichterbij dan we dachten.”

SAMENWERKING
Als de schaarste zo groot is en ook nog mogelijk zolang duurt, zijn er dan wel 
oplossingen? “Jazeker”, zegt Diana de Graaf. Ze is projectmanager Team Ver-
breding bij het Uitvoeringsprogramma Circulaire Maakindustrie. Dit samen-
werkingsverband van bedrijfsleven, overheid en kennisinstellingen maakt dat 
zich sterk voor de circulaire transitie van de Nederlandse maakindustrie. “Als 
directe reactie op de schaarste en de prijsstijgingen zie je dat revisie en refur-
bishment meer aandacht krijgen. Bedrijven geven bij hun klanten aan dat een 
nieuwe machine niet snel geleverd kan worden, maar dat een upgrade wel kan.”
Ze kent een verhaal over een machine die twintig jaar heeft stilgestaan en na 
een grondige revisie weer prima meedraait. Maar over het algemeen is er nog 
flink wat te bereiken in de maakindustrie. “Op het gebied van metaal, waar 
recycling natuurlijk al jaren bestaat. Maar de volgende slag is hergebruiken van 
hele producten en componenten, dat is nog een flinke stap verder weg. OEM’ers 
bieden soms al circulaire oplossingen aan, maar toeleveranciers zijn minder 
pro-actief. Zij willen wel circulair werken, maar er ontbreken handvatten en 
stappenplannen. Ze weten nog niet goed genoeg hoe het aan te pakken.”

SYNERGIE
De Graaf is wel positief voor de nabije toekomst, vanwege de combinatie met 
Smart Industry. Smart Industry levert voordelen op als het gaat om circulari-
teit. TNO heeft bij zeventig bedrijven de combinatie van Smart Industry en cir-
culair werken onderzocht. Daaruit bleek dat als je slimme oplossingen toepast 
in je proces, je niet alleen efficiënter produceert, maar dankzij monitoring op 
afstand ook beter inzicht hebt in wat er speelt tijdens het gebruik. Daarmee kun 
je betere service en onderhoud leveren, waardoor producten langer meegaan.
“Er is synergie tussen Smart Industry en circulair”, zegt De Graaf. “Op dit mo-
ment is het project CESI Supply begonnen. Centrale vraag is: hoe kunnen me-
taal- en elektronische toeleveranciers worden betrokken bij de circulaire transi-
tie in de maakindustrie? Onderzocht zal worden waar toeleveranciers nu staan 
op de circulaire/Smart Industry-ladder en hoe hun huidige positie, ambitie en 
netwerk kunnen leiden tot een bedrijfseconomisch gezonde bijdrage aan slim-
me, circulaire strategieën en activiteiten. Daarmee werken ze aan toekomst-
bestendigheid en concurrentievermogen, van zichzelf en de hele bedrijfstak.”
De Graaf ziet dat de huidige schaarste zorgt voor een snelkookpan-effect. “Al 
jaren roepen we dat de huidige schaarste er zal komen. Het is nu een drijf-
veer om echt aan de slag te gaan. Zeker als je kijkt naar de macrotrends. De 
bevolking groeit, mensen worden rijker en ze worden ouder. Dus het gebruik 
van grondstoffen zal waarschijnlijk groeien. Naar verwachting met tientallen 
procenten. Dat wordt een grote uitdaging. Mijn advies? Ga zoveel mogelijk in 
je keten kijken of je producten beter kan produceren, en werk samen. Kijk ook 
naar nieuwe businessmodellen door bijvoorbeeld diensten te leveren in plaats 
van producten, servitization. Daar liggen de kansen.”

De huidige grondstofprijzen zijn het resultaat van een perfect storm. Protectionisme, corona en de tanende auto-
mobielindustrie vormen samen de cocktail voor uitzonderlijke prijzen. Onderliggend zijn er echter fundamen-
telere uitdagingen. Uiteindelijk zal deze prijs-hausse daardoor aanhouden. “De totale prijs zal op langere termijn 
nog verder stijgen. Dat is onvermijdelijk.”

Staalprijzen door het dak: 

“Aan het einde van 2019 liep het 
op alle fronten spaak”

Beeld: Shutterstock.com
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“
Op een dag was ik op bezoek bij één van mijn klanten en zag een 
man met een karretje vol producten van de ene automatiseringscel 
naar de andere lopen. Dat moet toch anders kunnen, bedacht ik 
me”, aldus Martijn Jansen, CEO bij Romias Robotics in Enter. Dit 
was zes jaar geleden het startschot voor Romias om zich te focus-

sen op de automatisering van interne logistiek, met behulp van autono-
me mobiele robots (AMR). Jansen: “Ik zag veel potentie in de zelfrijdende 
voertuigen van het Canadese bedrijf OTTO Motors en wilde daar graag 
een start mee maken. Bij het eerste contact kregen we echter te horen dat 
OTTO Motors nog niet actief was in de Europese markt en het kopen van 
voertuigen daarom niet mogelijk was. Ik zag hier een uitgelezen kans en 
zat een week later in het vliegtuig naar Canada, met als resultaat dat wij als 
Europees distributeur het Europese integrator netwerk aan het opzetten 
zijn. Met ons Europees experience center kunnen wij integratoren opleiden 
en klanten ontvangen om het gebruik van de voertuigen zelf te ervaren.” 

Het bedrijf dat vijftien jaar geleden begon als éénmanszaak met de bouw 
van klantspecifieke robotoplossingen, neemt nu een flinke toename van 
autonome voertuigen waar. “Je ziet vooral veel AGV-systemen, waarbij een 
infrastructuur noodzakelijk is. Bij deze zelfrijdende voertuigen mag niks 
de route verstoren. Als er dan bijvoorbeeld een pallet op de route staat, zal 
de AGV stoppen totdat deze pallet uit de weg geruimd is. Wat dat betreft 
heeft de OTTO een voordeel. Onze zelfrijdende voertuigen zijn voorzien 
van verschillende sensoren en maken zelf een plattegrond van het bedrijf, 
waarna ze de beste route uitstippelen. Als iets of iemand deze route blok-
keert, is de OTTO flexibel en intelligent genoeg om hieromheen te laveren”, 
aldus Jansen. 

OTTO EN TECHMAN
De grootste uitdaging in de productieautomatisering is volgens Jansen de 
onbekendheid van de mogelijkheden en dat veel van deze mogelijkheden 

Twee jaar geleden begon de FPT-VIMAG vakgroep Productieautomatisering als supporting partner met het 
project ‘Factory of the Future’, waarbij de vijftien leden input leverde voor een online scan, waarmee bedrijven in 
de maakindustrie inzicht krijgen in hun transitiemogelijkheden. Inmiddels zijn we twee jaar verder en heeft ook 
de coronapandemie zijn uitwerking gehad op de markt. Drie leden van de vakgroep, Romias, Valk Welding en 
Yaskawa, zien momenteel met name kansen voor het automatiseren van de interne logistiek. 

Volgende stap richting Factory of the Future:

automatiseren van 
interne logistiek

Door: Indra Waardenburg Productieautomatisering en robotica

In tegenstelling tot Valk Welding en Yaskawa, heeft Romias nog geen beurzen gepland anders dan de komende TechniShow in 2022. 
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KIEZEN VOOR AUTOMATISERING
Ondanks dat de vakbeurzen vooralsnog niet door hebben kunnen gaan, 
heeft dit niet heel veel invloed gehad op Valk Welding. Haspels: “We heb-
ben ondanks corona een heel goed jaar gedraaid. In het begin merkte je dat 
mensen terughoudend waren met investeren, maar dat veranderde in de 
loop van het jaar. Onze klanten besloten juist om hun productie weer naar 
eigen land te halen, toen bleek dat de levering vanuit het buitenland lastig 
werd.” Ook Yaskawa Benelux ziet sinds de zomer zijn orderintake weer toe-
nemen. Volgens Eddie Mennen, managing director bij Yaskawa Benelux, 
komt dit enerzijds omdat de crisis mensen aan het denken heeft gezet om 
de automatiseringsstap te maken. Anderzijds is er het vertrouwen op een 
bounceback. Mennen: “Als de markt weer aantrekt, dan wil je daarbij zijn 
en hierop inspelen. Je wilt niet dan nog moeten investeren in automatise-
ring. Dan ben je te laat.” Het bedrijf dat zich focust op industriële automa-
tisering met mechatronica als specialisatie, ziet een flinke groei in handling 

nog gezien worden als toekomstmuziek. Jansen: “We proberen daarom zo-
veel mogelijk integratoren en eindklanten kennis te laten maken met de 
mogelijkheden die Romias met de voertuigen van OTTO Motors bied. We 
willen als bedrijf voorop lopen in de markt en integratoren triggeren om 
hierin mee te gaan.” De allergrootste verandering die hij voorziet in de pro-
ductieautomatisering, is het kleiner worden van de automatiseringscellen. 
De voertuigen zullen een groot deel van de magazijnfunctie overnemen 
door producten in enkel stuks of veel kleinere batches direct te transporte-
ren naar de volgende machine of bewerkingsstap, zodra deze gereed zijn. 
Door samen te werken met andere bedrijven wil Jansen de potentie demon-
streren van de koppeling tussen industriële robots en logistieke voertuigen. 
De samenwerking met het bedrijf Valk Welding is hier een voorbeeld van. 
“Op de TechniShow, die vorig jaar door corona helaas niet door kon gaan, 
wilden wij een opstelling laten zien, waarbij op een mini-lascel van Valk 
Welding een pennenbakje geproduceerd zou worden”, zegt Jansen. De losse 
producten hiervoor zouden door de OTTO worden aangeleverd, waarbij 
de OTTO op zijn beurt weer was voorzien van de Techman Robot, de cobot 
waar Valk Welding distributeur van is. Het plaatsen van een robot op de 
OTTO is volgens Jansen iets wat je in de nabije toekomst steeds vaker zult 
gaan zien. De opstelling van Romias en Valk Welding staat vanwege corona 
nog steeds in Enter, waar deze wel te bekijken is door gebruik te maken 
van de conferentierobot Romi. Jansen: “Eén dag na de start van de lock-
down in maart 2020 hebben wij “Romi” geïnstalleerd, waarmee wij nu een 
Romi-tour door ons experience center kunnen doen. We kunnen op deze 
manier toch een demo geven aan onze klanten of de voortgang van hun 
project laten zien, zonder dat zij fysiek naar ons toe moeten komen.” Op de 
komende beurzen zul je Romias ook voorlopig niet snel tegenkomen. An-
ders dan de TechniShow in 2022, heeft het bedrijf nog niks gepland staan.

AUTOMATISEREN VAN PROGRAMMERING
In tegenstelling tot Romias heeft Valk Welding al wel onder voorbehoud 
zijn beursagenda gevuld. De eerstvolgende beurs Vision, Robotics & Mo-
tion zou op 15 en 16 juni 2021 plaatsvinden, maar is helaas opnieuw ver-
zet naar volgend jaar juni. “Dit is een vrij kleine beurs waar wij zouden 
staan met onze cobotafdeling. Op beurzen zoals de TechniShow pakken we 
groter uit. Het is jammer dat de TechniShow afgelopen jaar niet doorging, 
want naast de opstelling met de mini-lascel en de OTTO, zouden wij ook 
de nieuwe Arc-Eye Adaptive lasercamera presenteren.”, zegt Peter Haspels, 
salesmanager bij Valk Welding. Deze lasercamera voor lasrobots kan niet 
alleen de lasnaad volgen, maar herkent nu ook de naadvorm en kan het 
programma van de lasrobot hierop automatisch aanpassen. Hierdoor ont-
staat een intelligente machine die zelf problemen detecteert en oplost. “Met 
deze lasercamera spelen we in op de trend, waarbij robots zo slim worden 
dat zij zelf problemen kunnen oplossen. Vooralsnog mist de robot het op-
lossend vermogen, wat mensen wel hebben. En zeker bij het lassen is de 
nauwkeurigheid van het materiaal cruciaal. Dan kan je het materiaal wel 
laten scannen, maar een medewerker kan het materiaal in één oogopslag 
beoordelen”, aldus Haspels. 
Valk Welding, dat inmiddels 60 jaar bestaat en is uitgegroeid van toele-
verancier voor machinebouwers tot volwaardige systeempartner, ziet mo-
menteel ook een uitdaging in het automatiseren van de programmering. 
“Steeds vaker worden robotcellen ingezet voor kleinere series en dan wil 
je niet veel tijd kwijt zijn aan programmering. Dan zou het fijn zijn dat 
een tekening automatisch gescand kan worden en de productie van start 
kan gaan”, vertelt Haspels. Momenteel worden hier nu de eerste testen mee 
gedaan en Haspels verwacht hier toch over een jaar of vijf wel veel verder 
mee te zijn. “En heel misschien kunnen wij hiervan al iets van laten zien op 
de komende TechniShow.”

robots. Met name de cobots verlagen de stap naar automatisering. “Voor 
klanten die nieuw zijn met robotica of op zoek zijn naar een eenvoudige 
automatiseringsoplossing, hebben wij bovendien de Yaskawa Smart Series. 
Deze robots zijn voorgeconfigureerd en kunnen daarom direct uit de doos 
in gebruik genomen worden”, aldus Mennen.

SMART INDUSTRY FIELDLAB AML
Net als Romias ziet ook Yaskawa mogelijkheden in het automatiseren 
van logistieke processen. “Het samenvoegen van productie-eilanden is 
momenteel een trend. Dan is het handig als alle productieprocessen aan 
elkaar geknoopt kunnen worden, bijvoorbeeld door een zelfrijdend voer-
tuig voorzien van een robot of cobot”, zegt Mennen. Om de mogelijkheden 
hiervoor te onderzoeken zijn zowel Yaskawa als Romias betrokken bij het 
Smart Industry Fieldlab AML op de Brainport Industries Campus. Men-
nen: “Hierbij wordt een proof of concept direct bij de klant ontwikkeld. De 
klant is in dit geval KMWE Precision, toeleverancier en partner voor de 
High Tech Machinebouw en Aerospace. Wij leveren de robots en cobots 
van Yaskawa, gecombineerd met de OTTO van Romias. Het direct uitvoe-
ren bij de klant heeft als voordeel dat de kennis over deze innovatie direct 
gedeeld kan worden.” Volgens Mennen is het delen van kennis van cruci-
aal belang als het gaat om automatisering. Door gebrek aan goedgeschoold 
personeel is het bovendien lastig om het kennispeil hoog te houden. “Door 
mee te doen in fieldlabs hoop je dan een rol te kunnen spelen in het delen 
van kennis”, zegt Mennen. Naast participatie in fieldlabs, beschikt het be-
drijf ook over de Yaskawa Benelux Academy, met als doel om kennis door 
te geven aan de eindgebruikers. Mennen: “We werken ook samen met het 
onderwijs. De technologie gaat tegenwoordig zo snel, je wilt dan niet dat 
toekomstige technici verouderde theorieën voorgeschoteld krijgen. Om 
deze reden geven wij robotlessen bij de opleiding mechatronica en wer-
ken wij samen met het Summa College aan de opleiding Technicus Smart 
Industry.”

Met behulp van “Romi” kan Romias een virtuele tour geven door het 
experience center. 

De Arc-Eye Adaptive lasercamera van Valk Welding herkent de naadvorm en 
kan het lasprogramma hierop aanpassen.

“Door mee te doen in fieldlabs hoop je een rol te kunnen spelen in het delen 
van kennis”

De Smart Series van Yaskawa kunnen direct vanuit de doos in gebruik 
genomen worden.

Cobots zoals de Techman van Valk Welding 
verlagen de stap naar automatisering.
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Verdere robotisering is onafwendbaar 
Kunstmatige intelligentie, slimme fabrieken en toenemende acceptatie zijn de komende decennia de belang-
rijkste trends met betrekking tot robotica. Daarnaast zal duurzaamheid een steeds grotere rol spelen. Robotise-
ring wordt door de coronacrisis aangejaagd, maar het is ook onafwendbaar, al is het maar omdat we simpelweg 
de ‘handjes’ nodig zullen hebben.

H
et heeft iets aandoenlijks: het CDA vindt dat Overijssel 
door samenwerking met de maakindustrie in de provincie 
wereldwijd koploper kan worden op het gebied van digita-
lisering en robotisering. De coronacrisis heeft volgens de 
partij duidelijk gemaakt dat het belangrijk is om minder 

afhankelijk te zijn van landen als China. “Lokale productie zorgt voor 

minder transportbewegingen. Daarvoor dient de maakindustrie echter 
wel versneld te digitaliseren door meer gebruik te maken van robots en 
3D-printen”, schrijft CDA-statenlid Susan Faal-Takak.
Hoe lieflijk de mening van de provinciale CDA ook lijkt: is het mogelijk 
om Overijssel om te katten naar een soort Robot Valley? Traditioneel is 
er al een sterke maakindustrie in Twente en onlangs hebben de ambte-

Productieautomatisering en robotica

naren van provinciehoofdstad Zwolle aangegeven dat hun stad wil in-
zetten op de moderne maakindustrie. Tel daar nog bij op dat Enschede 
met de UT een vermaarde technische universiteit heeft. 
Los van dit alles is er een belangrijke mondiale trend: we moeten wel 
robotiseren. De bevolkingsgroei neemt de komende decennia af, maar 
tegelijkertijd consumeren mensen meer omdat ze over meer geld be-
schikken en langer leven. Al die te consumeren producten moeten op 
de een of andere manier worden gemaakt. Automatisering en robotise-
ring kunnen mogelijk voorkomen dat er een nijpende arbeidsschaarste 
ontstaat. 

MENSENHAND
De International Federation of Robotics (IFR) onderkent de toene-
mende vraag naar robot-oplossingen. Het aantal industriële robots dat 
jaarlijks wordt geïnstalleerd is in tien jaar tijd (2010-2019) meer dan 

verdrievoudigd, tot 381.000 units in fabrieken over de hele wereld. De 
IFR onderkent voor de komende jaren vijf trends.
De eerste ontwikkeling is dat kunstmatige-intelligentiesoftware in com-
binatie met vision en andere detectiesystemen robots in staat stelt om 
moeilijke taken uit te voeren. Een van die taken is ‘bin picking’, dat in het 
verleden alleen door mensenhanden kon worden uitgevoerd. Nieuwe 
generaties robots zijn eenvoudiger te installeren en te programmeren, 
en ze zijn koppelbaar. Vooruitgang in communicatieprotocollen zorgt 
ervoor dat robots naadloos integreren in automatisering en Industrie 
4.0-strategieën.
Daarnaast ziet de federatie slimme fabrieken en robots als een gouden 
duo. De auto-industrie pionierde op het gebied van slimme fabrieks-
oplossingen met behulp van industriële robots in assemblagelijnen. En 
ook nu trekt deze industrie de kar. De toekomst ligt in interactie in een 
netwerk van robots en AGV’s – of beter gezegd: autonome mobiele ro-
bots (AMR’s). Uitgerust met de nieuwste navigatietechnologie zijn deze 
mobiele robots veel flexibeler dan traditionele productielijnen. Carros-
serieën worden vervoerd op zelfrijdende transportsystemen. Ze kunnen 
worden losgekoppeld van de lopende-bandstroom en worden omge-
leid naar assemblagestations waar individuele auto’s of trucks kunnen 
worden geassembleerd. Wanneer de modellen daarvan volledig worden 
gewijzigd, is het alleen nodig om de robots en AMR’s te herprogramme-
ren in plaats van de hele productielijn te ontmantelen. Nu de integratie 
van werkstations voor samenwerking tussen mens en robot vaart krijgt, 
melden robotleveranciers dat robots hand in hand werken met mensen, 
zonder barrière ertussen.

NIEUWE MARKTEN
De derde trend die de IFR benoemt, is dat er een grotere acceptatie van 
robots in productiesectoren zal komen. Daarvan zal met name sprake 
zijn in sectoren die pas onlangs zijn overgestapt op automatisering, zoals 
de food-, textiel-, houtproducten- en kunststof-industrie. Voortdurende 
digitale transformatie zal leiden tot volledig nieuwe bedrijfsmodellen, 
omdat producenten gemakkelijker dan ooit kunnen diversifiëren. In de 
slimme fabriek worden verschillende producten vervolgens door dezelf-
de apparatuur geassembleerd; de traditionele productielijn bestaat hier 
niet meer.
Investeringen in moderne robottechnologie zullen ook worden gedre-
ven door de behoefte aan een kleinere ecologische voetafdruk. Moderne 
robots zijn energiezuinig, waardoor het energiegebruik van de produc-
tie direct wordt verminderd. Daarmee is ook meteen de vierde trend ge-
noemd. Door meer precisie produceren robots ook minder afkeuringen 
en ondermaatse goederen, wat een positief effect heeft op de verhouding 
tussen input en output van hulpbronnen. Bovendien helpen robots bij 
de kostenefficiënte productie van apparatuur voor hernieuwbare ener-
gie, zoals fotovoltaïsche zonne-energie of waterstofbrandstofcellen.
Tot slot heeft corona de zwakte van geglobaliseerde toeleveringsketens 
zichtbaar gemaakt. Fabrikanten hebben de mogelijkheid om het aanbod 
te heroverwegen en daar een heel andere visie bij te hanteren. Als de 
productiviteit wordt genivelleerd door automatisering, krijgen fabrikan-
ten meer flexibiliteit die misschien niet beschikbaar is in landen met 
hoge lonen, zoals het grootste deel van de Europese Unie, Noord-Ame-
rika, Japan of Zuid-Korea. Robotautomatisering biedt productiviteit, 
flexibiliteit en veiligheid.
De pandemie heeft geen nieuwe trends op gang gebracht, maar het ver-
snelde het gebruik van robotica. In dit opzicht is de pandemie de be-
langrijkste motor voor verandering in de industrie gebleken.

Beeld: Shutterstock.com
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Nieuwe bestuursleden FPT-VIMAG 
zetten in op onderwijs
FPT-VIMAG verwelkomt drie nieuwe bestuursleden: David Bender (Bender Techniek), Hugo Oude Reimer 
(Oude Reimer) en Stephan van Sante (Guhring). Ze hebben een opvallend gezamenlijk streven: meer aandacht 
voor technisch onderwijs. “Ik wil meehelpen om jongeren te overtuigen voor techniek te kiezen.”

A
msterdam, New York, Londen, Veenendaal. Logisch? Voor 
David Bender wel. De 31-jarige telg uit de Bender-familie 
werkt zich langzaam maar zeker in bij het familiebedrijf 
Bender Techniek. Het is een heel andere sector dan waarin 
hij is opgeleid. Hij is namelijk afgestudeerd in Amsterdam 

in bedrijfskunde, gevolgd door een master financiële economie in Rotter-
dam. Van daaruit ging Bender voor ABN Amro werken, in het financiële 
hart van de wereld: New York. Vervolgens werkte hij voor Credit Suisse 
in de Londense City, met speciale aandacht voor Nederlandse bedrijven.
“Twee banen, waar ik allebei twee jaar in heb gewerkt. Terug in Nederland 
dacht ik: ‘wat wil ik op de langere termijn?’”, zegt Bender. “Bij mijn vader 
Jeroen en mijn oom Gijs werken bij Bender Techniek? Was dat wat voor 
mij? Ik zag de charme van het bedrijf, dat mijn opa 55 jaar eerder in de 

woonkamer was begonnen.” Voor Bender begon een baan in het familie-
bedrijf steeds aantrekkelijker te worden en hij stapte in. Eerst bij de admi-
nistratie, vanwege zijn financiële achtergrond. Hij leerde langzaam maar 
zeker meer facetten kennen en stap voor stap neemt hij de taken van zijn 
vader en oom over. “Bij een machine komt veel kijken”, weet hij nu. “En 
de variëteit in gebruikers is gigantisch. We hebben relatief kleine klanten, 
met een freesbank in een schuur, maar ook hele grote geautomatiseerde 
bedrijven als afnemers. Er is niet één type klant. Het gaat van groot tot 
klein, van internationaal tot lokaal in Veenendaal, en ook wat ze met de 
machines maken is altijd anders. Het is zo verschillend en dat maakt het 
een mooie sector. Ik ging vooraf redelijk onbevangen dit avontuur aan en 
ik ben zo veel leuke aspecten tegengekomen.”
De centrale vraag voor hem is: waarom kiezen klanten voor Bender? Er 

Productieautomatisering en robotica (Advertorial)

Bin picking: een technisch 
innovatieve robot-oplossing
Door de jaren heen heeft Rolan Robotics al vele robotsystemen mogen ontwikkelen voor de meest uiteenlo-
pende klanten. Het merendeel van deze robotsystemen zijn robots die zo zijn geprogrammeerd dat ze constant 
hetzelfde trucje uitvoeren. Hierdoor kan de robot bijvoorbeeld gemakkelijk een product vanuit een punt A 
oppakken en weer neerleggen op punt B. Hierbij is het dan wel belangrijk dat het product telkens op exact 
dezelfde plek – punt A – wordt klaargelegd, zodat de robot deze kan grijpen. Maar het handmatig sorteren en 
klaarleggen van producten kost veel tijd. Bovendien is het bij grote producten of een grote oplage aan produc-
ten ook nog eens zwaar werk. Vandaar dat de behoefte naar een automatiseringsoplossing voor dit probleem 
steeds groter wordt. 

EIBIN PICKING: EEN COMBINATIE TUSSEN EEN 3D-CAMERA EN 
ROBOT

B
in picking-robot lijkt het antwoord te zijn op deze groeiende be-
hoefte. Bij bin picking wordt het proces van het handmatig klaar-
leggen van producten op punt A weggenomen. De producten 
worden bij deze oplossing in een grote bak, oftewel ‘bin’, gestopt 
en liggen dus geheel willekeurig. Dankzij een intelligent 3D-came-

rasysteem kan het product in de bin worden opgespoord. Na het lokaliseren 
van het product, kan de robotarm er naartoe gestuurd worden om het ver-
volgens op te pakken.

EEN COMPLEX PROCES DOOR DE SAMENWERKING VAN DIVER-
SE SYSTEMEN
Bin picking wordt nog niet veel gedaan, aangezien het een uiterst complex 
systeem vereist. Normaliter worden alle, repeterende bewegingen van een 

robot in het robotsysteem geprogrammeerd. Zo kunt u dus precies weten 
welke bewegingen de robot op welk moment maakt. Bij een bin picking-ro-
bot ligt dit anders, aangezien het programma door middel van de 3D-camera 
de robot’s bewegingen bepaald. Hierdoor wordt het moeilijker om te weten 
welke bewegingen de robot op welk moment maakt. Aangezien het enorm 
belangrijk is dat de bin picking-robot geen botsingen maakt, draaien er op de 
achtergrond rekenprogramma’s die uitrekenen hoe de robot gaat bewegen. 
Dankzij deze berekeningen kan er van tevoren worden nagegaan of er geen 
botsingen optreden. 
Daarnaast zijn de oppak-mogelijkheden voor de robot niet optimaal. 
Sommige producten moeten namelijk in een bepaalde oriëntatie afgelegd 
worden. Bij zulke gevallen legt de bin picking-robot na het oppakken het 
product ergens af, waarna de grijper vervolgens het product in de juiste ori-
entatie overpakt, om het daarna weer aan te bieden aan het volgende proces. 
Deze gehele samenhang van diverse systemen maakt het bin picking-proces 

complex in vergelijking tot andere ro-
botsystemen. 

IS BIN PICKING DE OPLOSSING 
VOOR UW BEDRIJF? WE POWER 
YOU
Bin picking is ideaal voor bedrijven 
die te maken hebben met grote op-
lages aan producten, waarvoor het 
te veel werk is om handmatig te sor-
teren. Dit kunnen bedrijven zijn die 
producten zelf produceren, of onge-
sorteerde producten van een externe 
partij aangeleverd krijgen in bins. Het 
wegnemen van het handmatig sor-
teren en klaarleggen van producten 
scheelt veel zwaar en saai werk. Daar-
bij is een bin picking-robot voor de 
meest uiteenlopende producten ge-
schikt, als het maar grijpbaar is voor 
een robotarm. Meer weten over bin 
picking? Neem contact met ons op! 
www.rolan-robotics.nl of email naar 
sales@rolan-robotics.nl . 

Beeld: Shutterstock.com
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zijn namelijk heel veel machines die goed zijn. “Het blijkt dat er vertrou-
wen is in ons bedrijf. Maar ook is er een grote gunfactor, zowel richting 
onze verkopers en servicedienst als richting het management. Dat trigger-
de me. Welk strategisch plaatje hoort bij een zo goed mogelijke dienstver-
lening?”
Daar liggen dus kansen. “Sommige zaken doen we nu al 55 jaar en die 
doen we goed. Waarom zou ik daar veranderingen in doorvoeren? Wel zie 
ik dat de serviceorganisatie heel belangrijk is. Daar wil ik de beste van Ne-
derland van maken. Dus moderniseren en professionaliseren, maar ook 
verbeteren op het gebied van meetapparatuur. Want zo kunnen we sturen 
op data. Onze klanten willen deze transparantie en wij ook.”

DYNAMIEK
Waarom is Bender bestuurslid geworden? “Enerzijds leer ik zo de mensen 
en de sector beter kennen. Je hoort wat er speelt. Ik ben niet-technisch 
en dan is het goed om in het diepe te springen en van mensen uit de hele 
sector te mogen leren. Aan de andere kant heb ik als niet-techneut wel-
licht andere ideeën op bestuurlijk of financieel vlak. Ik ben ook nog van 
een andere generatie dan de meeste bestuursleden. Wat is de dynamiek 
die ontstaat? Wat vinden onze leden belangrijk? Wat kunnen we samen 
veranderen? Ik kan nog niet goed inschatten waar ik mijn steentje kan 
bijdragen, maar ik zal me volledig inzetten.”
Hij stelt zich nu vooral bescheiden op en trekt nog geen domein naar zich 
toe. Ook financiële zaken niet, ondanks zijn achtergrond. “Ik zit nu een 
ruim jaar in deze industrie. Ik ben nog veel aan het leren en ontdekken. 
Een uitdaging die me al wel duidelijk is geworden, is het tekort aan tech-
nisch personeel. Dat is een actueel probleem, maar over tien jaar is het al-
leen nog maar groter. Zowel voor onze klanten als voor ons. Ik denk dat we 
dit probleem moeten aanpakken bij het begin: onderwijs. Maar ook hier 
geldt dat ik nog vooral aan het luisteren ben naar de leden: wat vinden zij?”

is gevraagd om deze functie op zich te nemen. “Dat is natuurlijk een eer. 
Aan de andere kant: we zijn lid van FPT-VIMAG en ik vind dat als je 
ergens lid van bent, je actief moet meedoen met de club. En dus ook deze 
bestuursverantwoordelijkheid moet nemen.”
Van Sante begon zijn carrière met een studie Economie, voordat hij de 
overstap maakte naar de techniek. “Na een jaar merkte ik dat een techni-
sche opleiding veel veelzijdiger is en beter aansloot bij mijn vwo-diploma 
met bèta-vakken. HTS Economische Bedrijfskunde heette het destijds en 
je kon die richting niet op de toenmalige Technische Hogescholen kiezen, 
maar wel in Tilburg en Dordrecht. De helft van de vakken was technisch 
en met name gericht op werktuigbouwkunde. Elektro- en werkplaatstech-
niek werd minder aangeboden. De doelstelling was om me op te leiden 
tot allround manager voor het technische mkb. Dat heeft me een basis 
gegeven, zodat ik nu van alle markten thuis ben.”
Hij wordt algemeen bestuurslid en heeft geen specifieke taak toebedeeld 
gekregen. Wel is hij als directeur bij Gühring zeer goed ingevoerd in de 
wereld van machinegereedschappen en zal die ‘stem’ dan ook vertolken. 
“Ik ken de markt van gereedschappen, maar ook metaal in de bredere zin. 
Ik heb met machines gewerkt, maar ook met staalproducties. Dankzij mijn 
bredere kennis kan ik daar een toegevoegde waarde zijn. Daarnaast gaat 
scholing me aan het hart. In de nabije toekomst is er een nog groter tekort 
aan goede vaklui. Ik wil meehelpen om nog meer druk te zetten om onze 
sector op de kaart te zetten en meer jongeren te overtuigen om voor tech-
niek te kiezen.”

LAWAAI
Het steekt hem dat de maakindustrie niet altijd de aandacht krijgt van de 
rest van Nederland. “We zijn een belangrijk onderdeel van de Nederlandse 
economie. Kijk naar ASML. Dat is in essentie ook een machinebouwer. 
Maar wel een machinebouwer waar de Nederlandse economie op drijft. 
Duidelijker kan het niet zijn: de maakindustrie is een belangrijke tak van 

ROL
De paralellen tussen David Bender en Hugo Oude Reimer zijn makkelijk 
te maken: allebei telgen van een maakindustrie-familie, allebei wonend in 
Amsterdam, allebei gewerkt in New York (en liefhebber van de Big Apple) 
en allebei jong. Oude Reimer kent het klappen van de zweep in ‘de maak’ 
nu iets langer. “Vanuit ons bedrijf Oude Reimer zie ik duidelijk de voorde-
len van FPT-VIMAG. De branchevereniging speelt een centrale rol in de 
maakindustrie. Vergis je niet, de Nederlandse industrie is goed voor bijna 
10 procent van de werkgelegenheid. Zo’n 12 procent van het bbp wordt 
nu direct in de industrie verdiend. Met indirecte opbrengsten erbij kom je 
boven de 16 procent uit.”
Het aandeel van de maakindustrie in Nederland daalt wel. Wat Oude Rei-
mer betreft moet de rol van de industrie daarom versterkt worden. Hij 
denkt dat educatie centraal staat. “Er komen te weinig jongens en meisjes 
van school die voor techniek kiezen. FPT-VIMAG kan richting Den Haag 
een vuist maken om meer aandacht voor technisch onderwijs te krijgen. 
Hier wil ik een steentje aan bijdragen door samen sterker richting het 
Haagse te staan. En als ik een stip op de horizon mag zetten: ik hoop dat 
we met ons allen voor elkaar kunnen krijgen dat er een minister van In-
dustrie komt. Misschien gebeurt dat pas over dertig jaar, maar de politiek 
kan onmogelijk de industrie blijven negeren.”
Oude Reimer wordt algemeen bestuurslid, een ‘startersfunctie’. Hij zal dan 
ook bewust niet te hoog van de toren gaan blazen. “We doen het samen. 
Als FPT-VIMAG, maar ook als politiek. Bij Oude Reimer geloven we dat 
je alleen misschien sneller bent, maar dat je samen verder komt. En dus 
leveren wij onze bijdrage aan de discussie om de vereniging, de sector en 
het land verder te brengen. Dat lukt niet alleen. Dat lukt alleen samen.”

VAKLUI
Stephan van Sante (59) is algemeen directeur bij Gühring Nederland en 
Gühring België. Hij is het derde nieuwe bestuurslid van FPT-VIMAG. Hij 

sport. Ik denk dat het voor FPT-VIMAG een taak is om voldoende lawaai 
te maken, vooral richting Den Haag.”
Is het dan niet raar dat de meest geavanceerde machinebouwer van de 
wereld, ASML, geen lid is van FPT-VIMAG? Van Sante: “Misschien wel. 
Misschien is het voor ons een reden om hierover na te denken: waarom 
is ASML geen lid? Misschien omdat een oorsprong van FPT-VIMAG bij 
de CNC-machinehandelaren ligt. Daar is nu een grote verandering aan de 
gang. Tegenwoordig verlangen hun klanten meer service en ondersteu-
ning, ook op het gebied van digitalisering. Je ziet dus dat daar de ken-
nisvraag toeneemt. De sector bestaat minder uit handelaren en meer uit 
ondernemers met kennis. Daar past een bedrijf als ASML beter bij.”

HOTELSCHOOL
In Nederland is de maakindustrie sowieso redelijk breed gepositioneerd, 
weet Van Sante. “Vergis je niet, onze maakbedrijven hebben een vooraan-
staande positie in de wereld. Daar moeten we in blijven investeren en erop 
hameren om ervoor te zorgen dat jongeren zich daar bewust van zijn. Er 
zijn genoeg projecten om de jeugd voor techniek te interesseren, maar ik 
persoonlijk vind dat we nog niet genoeg hebben bereikt. Er moeten vol-
doende mensen zijn die inzien dat het een betere keuze is om een tech-
nisch vak te hebben dan de hele dag achter een computer in een kantoor 
zitten. Ik zal een voorbeeld geven: een nichtje van me doet eindexamen 
vwo, richting techniek. Maar waar gaat ze studeren? Op de hotelschool. 
Natuurlijk mag ze die keuze maken en de hotelschool is een prima op-
leiding. Maar voor technisch Nederland is het een gemis. Waarom komt 
iemand met als profiel Natuur en Techniek niet bij een technische vervolg-
studie? Ik denk dat wij als maakindustrie onszelf beter in beeld moeten 
brengen zodat in het vervolg mijn nichtje niet naar de hotelschool zou 
gaan, maar voor techniek kiest. Omdat het leuker is.”

David Bender Hugo Oude Reimer Stephan van Sante

Sterker
Het trio is benoemd als algemeen bestuurslid. Toch ligt bij 

alledrie het hart bij onderwijs en de instroom van nieuw 

talent binnen de productietechnologie en maakindustrie. 

Ramon Dooijewaard, directeur FPT-VIMAG , tijdens de online 

ALV van de brancheorganisatie: “We hebben met deze drie 

nieuwe bestuursleden de basis van de vereniging sterker 

gemaakt. Met Hugo Oude Reimer en David Bender halen 

we ook jonge bestuurders binnen, die met een frisse blik 

naar de industrie kijken. Stephan van Sante brengt juist 

weer veel (bestuurs)ervaring met zich mee, op het gebied 

van metaal, machines en gereedschappen. De nieuwe 

bestuursleden weerspiegelen de diversiteit binnen FPT-

VIMAG: jong, ervaren en uit alle sectoren van de markt.”

Linksonder Ramon Dooijewaard, directeur FPT-VIMAG. 
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H
et is nog een paar jaar duimendraaien voor Limburg. Er-
gens in 2023 of 2024 zijn de kandidaten voor de Einstein 
Telescope bekend. Dit ambitieuze project draait om een 
toekomstige telescoop voor de detectie en bestudering 
van zwaartekrachtgolven. Deze vervormen volgens de al-

gemene relativiteitstheorie van Albert Einstein de 
ruimte waar ze doorheen bewegen. Het project 
is qua impact vergelijkbaar met CERN rond 
Genève. Daar staat (of beter gezegd: ligt) de 
vermaarde deeltjesversneller.
Limburg trekt samen met de zogenoemde Eu-
regio Maas-Rijn op om het Einstein 
Telescope-project binnen te halen. 
Daarmee zou de provincie een 
technische, economische en weten-
schappelijke booster van jewelste in de 
provincie krijgen. Het is een project dat 
de provincie best kan gebruiken. Het Lim-
burgse bruto regionaal product (brp) bedroeg 
37,7 miljard in 2015. Daarmee maakt de provincie 
5,6 procent uit van de nationale economie. In 2015 was de 
Limburgse economie goed voor 6 pro-
cent van de totale werkgelegenheid 
en bijna 8 procent van de Neder-
landse export. 
Relatief omvangrijke industrietak-
ken waarin de provincie Limburg gespecialiseerd 
is en die een sterke groei vertoonden, zijn de 
metaalproductenindustrie en auto- en aanhang-
wagenindustrie. Binnen de metaalproductenindus-
trie is vooral de categorie ‘overige metaalproducten’ 
omvangrijk (waar onder andere de vervaardiging van 
metalen tanks en reservoirs toe behoort). Deze takken van 
de maakindustrie hebben samen met de voedingsmiddelenindustrie 
gefungeerd als aanjager van de industriële toegevoegde waarde in 
Limburg. 
De economische groei in de machine-industrie verliep echter minder gun-
stig. Nu bestaat een groot deel van de industrie uit de sociale werkvoorziening 
(ongeveer twee derde deel, sterk geconcentreerd in Zuid-Limburg). Ongeveer 
20 procent van de overige industrie heeft betrekking op de vervaardiging van 
meubels. Het overige deel hangt samen met de productie van medische instru-
menten en -hulpmiddelen. Nadere bestudering van vestigingen van bedrijven 
binnen de machine-industrie wijst uit dat er relatief veel Limburgse machine-
bouwbedrijven actief zijn.

DUTCH STATE MINES
Wil je kijken naar de maakbedrijven in Limburg, kan je 

niet om de mijnbouw heen. En de Dutch State Mines, nu 
beter bekend als DSM. Dat werd in 1902 opgericht om 

de mijnbouw te exploiteren. Daar kwam later de pro-
ductie van ammoniak en kunstmest bij, op basis van 

bijproducten die vrij kwamen bij het vergassen van 
steenkool. “We zijn begonnen als Machinefabriek 
Limburg bv., als reparatiebedrijf voor de mijnen”, 

zegt Wiel Kroonen, managing director bij May-
fran International. Vandaag de dag is zijn bedrijf 
Mayfran wereldwijd actief en gespecialiseerd in 

het optimaliseren van het transporteren en ver-
werken van afvalstromen in productiebedrijven, 

zoals bijvoorbeeld het geautomatiseerd transport 
van metaalspanen gecombineerd met centrale 
koelvloeistofreiniging bij de motorenproductie van 
DAF Trucks in Eindhoven.

“Limburg een maakindustrie-hub? Daar ben ik het 
helemaal mee eens. Door de mijnindustrie waren er in 

onze regio veel industriële activiteiten. De mijnen zijn wel 
dichtgegaan, maar de producentenketens zijn er nog. En de 

ondernemers hebben andere markten gezocht. Zo zijn wij 
begonnen met transportbanden voor de verspanende in-

dustrie te bouwen sinds 1966, samen met de Duitse onder-
neming Mayfran GmbH, die tot dan toe de producten uit 

USA importeerde. En vanaf 1970 stap voor stap internati-
onaal uitbouwen.”

Limburg ligt minder geïsoleerd dan de meeste Nederlanders 
denken. Sterker: trek een cirkel met een straal van 100 kilometer 

vanaf Maastricht en Limburg blijkt het epicentrum te zijn van de 
gecombineerde industrie in het Ruhrgebied, Eindhoven en Genk. Deze 

Euregio is zeer relevant, weet Kroonen. “Vooral voor het verkrijgen van vak-
mensen. Ruim een derde van onze mensen is Duitser en woont in Duitsland. 
Het is in Nederland namelijk moeilijk om vakmensen te krijgen. Duitse werk-
nemers kijken anders tegen technische banen aan. Zij zijn trots op vakwerk.”
Op dit moment werken er 250 mensen bij Mayfran, waarvan eenvijfde zich 
richten op engineering activiteiten en de noodzakelijke innovaties in produc-
ten en processen. Dat is onafwendbaar. Immers: de klanten van Mayfran zijn 
continu bezig om goedkoper en efficiënter te produceren. In die ratrace kan 
je alleen dankzij innovaties en betere methoden slagkracht maken. Het per-
centage maakindustrie is daarom wellicht niet groeiend in Limburg, maar het 
wordt wel steeds meer hi-tech: meer toegevoegde waarde en meer automati-
seren.
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Twente, West-Brabant en de Eindhovense regio worden vaak gezien als belangrijke hubs voor productietech-
nologie. Het aantal bedrijven dat in Limburg gerelateerd is aan de maakindustrie is echter opvallend lang. We 
maken een rondje langs vijf ‘echte’ Limburgse ondernemingen en een Brabander die er is blijven hangen. 

Rondje Limburgse maakindustrie:

“het lijkt wel of de mensen hier nog 
trots zijn op maakwerk”  

Markt

Landgraaf Mayfran

Beringe Carmitech

Horst Hermle

Neer Limas

Maasbree Promas

Panningen Unisign
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deler te vinden. Wij maken producten uit plaat. Dat is een ander productie-
proces dan bij anderen. En daarbij is ondernemen iets dat je zelf doet. Dat kan 
de overheid wel stimuleren, maar onze tak van sport is zo gedifferentieerd. 
Kijk naar VDL. Dat is voor ons een klant en tegelijk een leverancier. Dat maakt 
het lastiger om clusters als bijvoorbeeld Brightlands te maken.”
Brightlands is een samenwerkingsverband van de Provincie Limburg, de 
kennisinstellingen Universiteit Maastricht, Zuyd Hogeschool en Fontys Ho-
geschool, APG, BASF, DSM en Maastricht UMC+. Op vier Brightlands-cam-
pussen in Limburg zorgen verschillende community’s voor innovaties op het 
gebied van materialen, circulaire chemie, gezondheid, agri-food, data-science 
en slimme digitale diensten.
Kroonen: “Wat wij vooral doen en moeten doen, is verder automatiseren en 
productieprocessen ontwikkelen. Door beter te meten kunnen we ons onder-
houd – en dat van onze klanten – beter plannen. Dit is een trend rond in-
dustrie 4.0 die snel doorgaat. Wij maken machines om het vakmanschap van 
de mensen over te nemen. Dat is een ontwikkeling die razendsnel gaat. Met 
groeten uit Limburg.”

VAKLUI
Jeroen Carmiggelt is van origine geen Limburger. De eigenaar van Carmitech 
heeft een goede zakelijke relatie met EPM Metaaltechniek en dat zit in Berin-
ge. Bij EPM Metaaltechniek staat een Penta-laser die Carmiggelt heeft gele-
verd. Penta is nog niet heel bekend in de Benelux, maar volgens Carmiggelt is 
dat slechts een kwestie van tijd. “Met de machines van Penta Laser haalt men 
kwaliteit, snelheid en efficiëntie in huis. Kwaliteit omdat er met een 20kW- en 
zelfs 30kW-laser materialen kunnen worden gesneden die voorheen niet ge-
schikt waren voor lasersnijden, maar nu dankzij de doorontwikkelde software 
en snijtechnologie van Penta Laser wel snijbaar zijn. Het haaksheidverschil is 
slechts 0,1 mm, de machines hebben een snelheid die hoger ligt dan die van 
een plasma-snijmachine én ik garandeer dat je de laagste kosten per gesneden 
stuk behaalt.”
Carmiggelt is onder de indruk van de bedrijvigheid om hem heen. Hij roemt 
partijen als Mayfran en Unisign. “Dat zijn toch wel de grotere spelers hier. 
Ik vind het heel knap dat ze zo blijven groeien, want het is lastig om goede 
vakmensen te vinden. Zeker met ASML in de buurt zie je dat ambitieuze tech-
nici de vleugels zullen uitslaan en naar Eindhoven of een andere hi-tech-plek 
willen. Juist daarom is het indrukwekkend: het lijkt wel of de mensen hier nog 
trots zijn op maakwerk. Dat hebben ze in Limburg goed in de gaten. Gelukkig 
kunnen we de vaklui nog behouden.”

ROOTS
“Er zit inderdaad veel maakindustrie in Limburg”, beaamt Marjo Cox. Ze is 
marketing manager bij Unisign. Haar bedrijf werd in 1973 als engineerings-
bureau in Panningen opgericht. Destijds ontwikkelde men speciale spanmal-
len, componenten en machines voor diverse industrieën. De eerste verticale 
boormachine werd ontwikkelt in begin jaren tachtig. Vandaag de dag is Uni-
sign machine tools gespecialiseerd in het ontwikkelen en vervaardigen van 
diverse verticale CNC bewerkingsmachines. 
De roots van dit familiebedrijf (de tweede generatie zwaait nu de scepter) 
liggen dus volledig in Limburg. De blik is echter gericht op de wereld. “Het 
bedrijf is begonnen op de zolderkamer in Panningen en doorontwikkeld tot 
een wereldwijde leverancier van CNC-machines. We zijn  geboren en getogen 
in Limburg en het is hier goed. We hebben alle disciplines in eigen huis: van 
engineering,  R&D, onderdelenfabricage, montage en een eigen serviceteam. 
Negentig procent van alle componenten produceren we in eigen huis op onze 
Unisign CNC-machines.”
Bij Unisign werken nu ongeveer 150 mensen. En ook Cox merkt dat goed per-
soneel lastig te vinden is. “We werven in de regio Noord-Limburg, Brabant, 
België en Duitsland. We vissen met ons allen in de zelfde vijver naar techni-

veel mensen richting Eindhoven. Philips Medical en ASML en alles wat er 
om heen zit werken als een magneet op jongeren. Ik ken vier mensen hier in 
Neer die in Beek opgeleid zijn tot vliegtuigmonteur en die alle vier opgeslokt 
zijn door ASML. Ze kregen meteen een lease-auto en arbeidsvoorwaarden met 
alles er op en er aan. Precies wat je twintig jaar geleden zag gebeuren in de IT.”
Goed personeel vinden is een groot probleem. Maar hij ziet wel een kentering. 
“Jongelui willen de wereld rondreizen en alles zien. Maar op een gegeven mo-
ment willen ze zich settelen en dan komen ze terug naar Limburg. En zien ze 
dat we een hele diverse maakindustrie hebben. Het draait niet alleen om Ned-
car of DSM. Wat te denken van Weir Minerals in Venlo. Fabrikant van slurry-
pompen. Dit zijn enorme installaties waarmee delfstoffen over vele honderden 
kilometers verpompt worden. Of Mifa in Venlo. Fabrikant en hoogwaardige 
zeer nauwkeurige aluminium profielen die hun toepassing steeds meer vin-
den in de elektrotechnische industrie en in de lucht- en ruimtevaart. Beide 
zijn belangrijke klanten voor ons. En wat bijna niemand weet, bijvoorbeeld, is 
dat Limburg een van de grootste jachtenbouwers van Nederland herbergt. De 
firma Linssen jachtbouw in Maasbracht. Dat is ook een maakbedrijf. Draaien, 
frezen en werken met staal en aluminium. Limburg heeft genoeg te bieden.”

BUREN
Daar sluit Geert Cox van Hermle zich bij aan. Sinds 2001 worden de bewer-
kingscentra van het Duitse bedrijf vanuit het Limburgse verkoopkantoor ver-
kocht. Vanaf 2014 gebeurt dit vanuit de huidige locatie in Horst. “Mijn vader 
woonde hier al en de binding met de regio is sterk. Mensen vertrekken, maar 
komen in veel gevallen terug. Zelf heb ik nog in Den Haag gewoond, maar 
toen ik weer terug kwam, viel alles op zijn plaats.”
Ondanks dat Limburg voor Nederland een verre uithoek kan lijken, is het juist 
heel bereikbaar, weet Cox. “We zijn heel goed bereikbaar vanuit Eindhoven, 
waar veel verspaning zit, terwijl het prijstechnisch veel gunstiger is om hier 
gevestigd te zijn. Dat we dicht bij Duitsland zitten, is heel praktisch. We kun-
nen van de logistiek van onze Duitse collega’s gebruikmaken en zij van die van 
ons. Sowieso zijn onze banden met onze buren uitstekend. We mogen er niets 
verkopen, maar Duitsers vinden het heel fijn om bij ons in Limburg te komen 
werken. We zijn hier toch iets verder met automatiseren en dat geeft wat meer 
uitdaging, ook voor werknemers. En we zijn toch wat liberaler dan onze oos-
terburen. Dat gaat prima.”

HUB
Wil je kijken naar de maakbedrijven in Limburg, dan kun je niet om de mijn-
bouw heen. En dan met name niet om de Dutch State Mines, nu beter bekend 
als DSM. Dat bedrijf werd in 1902 opgericht om de mijnbouw te exploiteren. 
Hier kwam later de productie van ammoniak en kunstmest bij, op basis van 
bijproducten die vrijkwamen bij het vergassen van steenkool. “We zijn begon-
nen als Machinefabriek Limburg BV, als reparatiebedrijf voor de mijnen”, zegt 
Wiel Kroonen, managing director bij Mayfran International. Vandaag de dag 
is zijn bedrijf wereldwijd actief en gespecialiseerd in het optimaliseren van 
het transporteren en verwerken van afvalstromen in productiebedrijven, zoals 
het geautomatiseerd transport van metaalspanen gecombineerd met centrale 
koelvloeistofreiniging bij de motorenproductie van DAF Trucks in Eindhoven.
“Limburg een maakindustrie-hub? Daar ben ik het helemaal mee eens. Door 
de mijnindustrie waren er in onze regio veel industriële activiteiten. De mij-
nen zijn wel dichtgegaan, maar de producentenketens zijn er nog. En de on-
dernemers hebben andere markten gezocht. Zo zijn wij sinds 1966 begonnen 
transportbanden voor de verspanende industrie te bouwen, samen met de 
Duitse onderneming Mayfran GmbH, die tot dan toe de producten uit USA 
importeerde. Vanaf 1970 zijn we dat stap voor stap internationaal gaan uit-
bouwen.”
Limburg ligt minder geïsoleerd dan de meeste Nederlanders denken. Sterker: 
trek een cirkel met een straal van 100 kilometer vanaf Maastricht, en Limburg 
blijkt het epicentrum te zijn van de gecombineerde industrie in het Ruhrge-
bied, Eindhoven en Genk. Deze Euregio is zeer relevant, stelt Kroonen. “Voor-
al voor het verkrijgen van vakmensen. Ruim een derde van onze mensen is 
Duitser en woont in Duitsland. Het is in Nederland namelijk moeilijk om vak-
mensen te krijgen. Duitse werknemers kijken anders tegen technische banen 
aan. Zij zijn trots op vakwerk.”
Op dit moment werken er 250 mensen bij Mayfran, waarvan eenvijfde zich 
richten op innovaties. Dat is onafwendbaar. Immers: de klanten van Mayfran 
zijn continu bezig om goedkoper en efficiënter te produceren. In die ratrace 
kun je alleen dankzij innovaties en betere methoden slagkracht maken. Het 
percentage maakindustrie groeit daarom wellicht niet in Limburg, maar de  
industrie wordt er wel steeds meer hi-tech: meer toegevoegde waarde en meer 
automatiseren.

BRIGHTLANDS
Kan en moet de overheid de Limburgse maakbedrijven meer steunen? Dat 
vindt Kroonen een lastige vraag. “Het is moeilijk om een gemeenschappelijke 

sche vakmensen, terwijl het aanbod van vakpersoneel kleiner wordt. Gelukkig 
lukt het ons nu nog om genoeg personeel aan te trekken. Het internationa-
le karakter en onze passie voor high-tech producten zijn daarbij belangrijke 
drijfveren. En  we onderhouden goede contacten met technische opleidingen 
in Nederland en België. Regelmatig hebben we mooie stageplaatsen en inte-
ressante high-tech afstudeeropdrachten. Maar we moeten dit knelpunt zeker 
in de gaten houden.”

‘MAAK-VALLEY’
Richard Hermans van Promas werkte ooit bij Unisign, voordat hij zijn ei-
gen bedrijf begon. ‘Zijn’ Promas is leverancier van onder andere Hedelius 
(bewerkingscentra), Sisma (lasersystemen en 3D-metaalprinters), Hartford 
(CNC-machines), CMZ (CNC-draaibanken) en MTE (bedfreesmachines). “Is 
Limburg een hub? Ja, er zit inderdaad wel het een en ander”, zegt hij. “Minder 
dan rond Hengelo en Eindhoven, maar meer dan gemiddeld in andere regio’s.”
De reden dat er redelijk wat maakindustrie is? Hij denkt aan Nedcar in Born - 
en sowieso alles rond VDL. En wellicht ligt de oorzaak bij DSM en de daaruit 
voortkomende spin-offs. In het zuiden van Limburg zit de papierindustrie en 
in het noorden zijn vooral transportbedrijven te vinden, maar ook Canon (het 
voormalige Océ). 
“Wat ons betreft hebben we niet heel veel meer aan de Euregio. Duitsland zou 
ons achterland kunnen zijn, maar daar hebben ze hun eigen importeurs. We 
richten ons dus vooral op de Benelux. Sterker, we beschouwen België ook als 
ons thuisgebied. We hebben ook wel iets met de Belgische cultuur, dat helpt 
mee. Richting Genk en Sint-Truiden zat en zit nog steeds industrie die aan 
automotive is gerelateerd. En in de provincie Luik, bijvoorbeeld in Verviers en 
Luik zelf, zat van oudsher zware staalindustrie. Daar zitten ook nog klanten 
van ons.”
Moet Limburg dan niet - al dan niet met hulp van de overheid - wat meer 
als echte maak-hub worden geholpen met bijvoorbeeld subsidies voor een 
‘Maak-valley’? Hermans houdt een slag om de arm. “Een ondernemer kan 
zoiets zelf en moet niet afhankelijk zijn van subsidies om iets voor elkaar te 
krijgen. Subsidies maakt het soms prettiger, maar het is zeker niet altijd nodig. 
Ik herinner me nog dat Oost-Europese landen toen ze bij Europa kwamen 
flinke subsidies kregen voor machine-investeringen, tot wel 50 procent. Ik heb 
toen meegemaakt dat sommige van die Oost-Europese bedrijven een nieuwe 
BV oprichtten en een machine van 5 ton voor een miljoen verkochten aan een 
andere eigen BV. Kregen ze 5 ton subsidie en kostte de nieuwe machine uitein-
delijk niets. Dus nee, voor mij hoeft dat subsidiecircus niet zo. Ondersteunen 
is prima, maar in de basis is het vooral ondernemen.”

KENTERING
Ook Hans Blomen, directeur van Limas CNC Machinery, heeft een arbeids-
verleden dat terug gaat tot aan Unisign. Limas is leverancier van CNC-ge-
stuurde verspaningsmachines en heeft zich toegelegd op de import van hoog-
waardige machines van Duitse makelij. Deze vinden hun afzet hoofdzakelijk 
voor hoogwaardige nauwkeurige toepassingen in de halfgeleider-, lucht- en 
ruimtevaart-, machinebouw en de automotive industrie. Limas importeert 
onder andere de merken DMT Kern, Matec, Spinner, SHW en Hüller Hille. 
Het werkgebied beslaat de gehele Benelux voor verkoop en een groot deel van 
Duitsland voor service. Waarbij de servicegerichte activiteiten deels als servi-
cepartner in opdracht voor een van de genoemde machinefabrikanten, plaats 
vinden.
“Waarom zitten er veel verkoopkantoren zoals Limas in deze provincie? Voor 
een deel vanwege de spin-off vanuit Unisign en voor een deel zitten er hier veel 
verkopers, puur vanwege afkomst. Iemand als Harry Cox van Hermle wilde 
echt niet in het westen zitten.”
Toch ziet Blomen wel geregeld (vak)mensen wegtrekken, maar dan niet naar 
Holland – zoals Limburgers het westen van Nederland soms noemen. “Er gaan 

Markt

Wiel Kroonen, Mayfran

Richard Hermans, Promas
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LEDEN FPT-VIMAG
Abus Kraansystemen B.V.
Ad. A. KLEIN Transporttechniek b.v.
Additive Industries B.V. 
Air Products Nederland B.V.
Allround Machinery B.V.
Almotion B.V.
Alup-Kompressoren B.V.
Amada GmbH
AMTC B.V.
Atlas Copco Internationaal B.V.
ATS EdgeIt BV
BEKO Technologies B.V.
Bemet International B.V.
Bendertechniek B.V.
BLM Group Benelux B.V. 
BMT Machine Tools B.V.
Bokhoven Tool Management BTM
BP Europa SE - BP Nederland
Bucci Industries 
Bystronic Benelux. B.V.
Cadmes B.V.
Carmitech B.V. 
CellRo B.V.
Ceratizit Nederland B.V.
Cloos Benelux N.V.
CNC-Consult & Automation B.V.
Dalmec B.V.
De Tollenaere bv
DESTACO Benelux B.V.
DMG MORI Netherlands B.V.
DoALL Nederland B.V.
Dormac Import B.V.
Drabbe B.V.
Dymato B.V.
Easy Systems Benelux
Electrotool B.V.
EMS Benelux BV
Emuge-Franken B.V.
Ertec BV
Esab Nederland B.V.
Evolent Machines B.V.
FANUC Benelux BVBA
Gelderblom CNC Machines B.V.
GF Machining Solutions International SA
Gibac Chemie B.V.
Gibas Numeriek B.V.
Glavitech B.V.
GOM Benelux
GROB Benelux B.V. 
Gühring Nederland B.V.
Hagro Precisie B.V.
Hahn+Kolb Tools Benelux
HALTER CNC Automation

Hänel Kantoor- en Magazijnsystemen
Harry Hersbach Tools B.V.
Heesen-ICA B.V.
Heidenhain Nederland B.V.
Hembrug B.V.
Hermle Nederland B.V.
Hevami Oppervlaktetechniek
Hexagon Metrology B.V.
HGG Profiling Equipment B.V.
Hoffmann Quality Tools B.V.
Holland Precision Tooling B.V.
Humacs Krabbendam 
Hurco
Import en Groothandel van Ommen B.V.
Industrial Cobotics
Jeveka B.V.
JÖRG Machines B.V.
Kaltenbach Tools B.V.
Kennametal Nederland B.V.
Klein Tooling B.V.
KSM Benelux 
Kurval B.V.
Laagland B.V.
Landré Machines B.V.
Laskar Puntlastechniek
Leering Hengelo B.V.
Limas B.V.
LISSMAC Maschinenbau GmbH 
Lorch Lastechniek BV
L.V.D. Company nv 
Machinehandel Overmars
Magistor B.V.
MAKE! Machining Technology B.V.
Mayfran Limburg B.V.
Metaaltechniek Handelsonderneming B.V.
Metal Heaven B.V. 
Mink Bursten
Mitutoyo Nederland B.V.
MML
Mondiale
Olmia Robotics 
Onkenhout en Onkenhout B.V.
OSG Nederland B.V.
Oude Reimer B.V.
Petroline International Nederland
Pferd-Rüggeberg B.V.
Pimpel Benelux B.V.
Primoteq B.V.
Produtec
Proger Spantechniek B.V.
Promas B.V.
Promatt B.V.
Q-Fin Quality Finishing Machines 
Radan B.V.

Renishaw Benelux B.V.
Resato International B.V.
Rhenus Lub BV
RoBoJob N.V.
Rolan Robotics BV
Rösler Benelux B.V.
S.A. Seco Tools Benelux N.V.
SafanDarley Lochem B.V.
Sandvik Benelux B.V. Divisie Dormer Pramet
Sandvik Benelux B.V. Division Coromant
Schunk Intec B.V. 
Schut Geometrische Meettechniek B.V.
Siemens Nederland N.V.
Special Tools Benelux B.V.
Staalmach B.V.
Style CNC Machines B.V.
Technische Handelsonderneming De Ridder B.V.
Technische Handelsonderneming Klaassen B.V.
Th. Wortelboer B.V.
Timesavers International B.V.
Topfinish
Trumpf Nederland B.V.
Tuwi Nederland B.V.
Valk Welding B.V.
Van Hoorn Carbide B.V.
Van Hoorn Machining b.v.
VLH Welding Group B.V.
Voortman Steel Machinery B.V.
Waldmann b.v.
Walter Benelux N.V.
Werth Messtechnik GmbH 
WiCAM Benelux B.V.
Widenhorn B.V.
Wila B.V.
Wolthuis Machines B.V. 
Wouters Cutting & Welding BVBA
Yamazaki Mazak Nederland B.V.
YASKAWA Benelux BV
Young Cuttingtools b.v.
ZEISS
ZVS Techniek B.V.

VAKGROEP PRECISIETECHNIEK
Cadmes B.V.
KSM Benelux
Landré Machines B.V.
Oude Reimer B.V.
Siemens Nederland N.V.

SECTIE FHG
Ceratizit Nederland B.V.
Gühring Nederland B.V.
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Op TechniShow | Portal vindt u de profielen van álle FPT-VIMAG leden. U kunt dus zelfs nog uitgebreider zoeken op deze digitale marktplaats. Bent u op 
zoek naar de juiste machine, passend gereedschap of een innovatieve automatiseringsoplossing dan bent u op TechniShow | Portal 24/7 op het juiste adres.
Door middel van filters op productcategorie en markten komt u bij de juiste bedrijven terecht. U kunt rechtstreeks contact opnemen of doorlinken naar 
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Kennametal Nederland B.V.
OSG Nederland B.V.
S.A. Seco Tools Benelux N.V.
Sandvik Benelux B.V. Divisie Dormer Pramet
Sandvik Benelux B.V. Division Coromant
Walter Benelux N.V.

SECTIE GFM
CellRo B.V.
Hembrug B.V. 
HGG Profiling Equipment B.V.
Mayfran Limburg B.V.
Resato International B.V.
SafanDarley Lochem B.V. 
Style CNC Machines B.V.
Timesavers International B.V.
Voortman Steel Machinery B.V.

SECTIE VIMAG
Amada GmbH
Bendertechniek B.V.
BMT Machine Tools B.V.
Bucci Industries
Bystronic Benelux. B.V.
Cadmes B.V.
CellRo B.V.
Ceratizit Nederland B.V.
CNC-Consult & Automation B.V.
DMG MORI Netherlands B.V.
Dormac Import B.V.
Dymato B.V.
Emuge-Franken B.V.
Evolent Machines B.V.
FANUC Benelux BVBA
Gelderblom CNC Machines B.V.
Gibac Chemie B.V.

Gibas Numeriek B.V.
Gühring Nederland B.V.
Hagro Precisie B.V.
Heesen-ICA B.V.
Heidenhain Nederland B.V.
Hembrug B.V.
HGG Profiling Equipment B.V.
Hoffmann Quality Tools B.V.
Jeveka B.V.
JÖRG Machines B.V.
Kaltenbach Tools B.V.
Kennametal Nederland B.V.
Klein Tooling B.V.
Laagland B.V.
Landré Machines B.V.
Leering Hengelo B.V.
Mayfran Limburg B.V.
OSG Nederland B.V.
Oude Reimer B.V.
Proger Spantechniek B.V.
Promas B.V.
Radan B.V.
Renishaw Benelux B.V.
Resato International B.V.
S.A. Seco Tools Benelux N.V.
SafanDarley Lochem B.V.
Sandvik Benelux B.V. Divisie Dormer Pramet
Sandvik Benelux B.V. Division Coromant
Siemens Nederland N.V.
Staalmach B.V.
Style CNC Machines B.V.
Technische Handelsonderneming 
De Ridder B.V.
Technische Handelsonderneming Klaassen B.V.
Timesavers International B.V.
Trumpf Nederland B.V.
Tuwi Nederland B.V.
Voortman Steel Machinery B.V.
Walter Benelux N.V.
Yamazaki Mazak Nederland B.V.
Young Cuttingtools b.v.

VAKGROEP PLAATWERK
Additive Industries B.V. 
Amada GmbH
Bystronic Benelux. B.V.
Holland Precision Tooling B.V.
Laskar Hardinxveld B.V.
Radan B.V.
Resato International B.V.
Rösler Benelux B.V.
Trumpf Nederland B.V.
Tuwi Nederland B.V.
Wila B.V.

VAKGROEP PRODUCTIE-
AUTOMATISERING
Cadmes B.V.
CellRo B.V.

CNC-Consult & Automation B.V.
Heidenhain Nederland B.V.
Industrial Cobotics 
Laagland B.V. 
RoBoJob N.V.
Sandvik Benelux B.V. Division Coromant
Schunk Intec B.V. 
Siemens Nederland N.V.
Valk Welding B.V.
YASKAWA Benelux B.V.
 
VAKGROEP 
VERBINDINGSTECHNIEK
DESTACO Benelux B.V.
Jeveka B.V.
Laskar Hardinxveld B.V.
Lorch Lastechniek B.V.
Rolan Robotics BV
Valk Welding B.V.
VLH Welding Group B.V.
 

PARTNERLEDEN
Jaarbeurs B.V.
Jan van Dam Machine Transport 
STODT

3D
Additive Industries B.V.
Bendertechniek B.V.
Cadmes B.V.
DMG MORI Netherlands B.V.
Dymato B.V.
Landré Machines B.V.
Leering Hengelo B.V.
Pferd-Rüggeberg B.V.
Renishaw Benelux B.V.
Siemens Nederland N.V.
TRUMPF Nederland B.V.
Valk Welding B.V.

Ledenoverzicht FPT-VIMAG

Federatie Productietechnologie
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Sigma One is een supereenvoudige, krachtige 
inverter die ideaal is voor drukke lasproducties 
waar men vooral de productiviteit hoog wil 
houden.

Dankzij de hoge inschakelduur kunt u vele uren 
lassen zonder dat de stroomsterkte afneemt of 
de laskwaliteit vermindert.

Een sterk presterend MIG/MAG-lasapparaat, 
gebouwd voor de zware staalbouw. Krachtig, 
eenvoudig en betrouwbaar. 

Kies tussen een 300A, 400A of 550A stroombron, 
compact of met losse draadaanvoerunit en lucht- 
of watergekoeld. Sigma One is altijd synergisch 
en is verkrijgbaar met puls.

Een doel. 
Lassen.

De Nieuwe Sigma One
Wees uitzonderlijk gefocust tijdens het lassen.

Lees meer op: 
www.migatronic.com/one

Volgens Ramon Dooijewaard, directeur van FPT-
VIMAG, is de strategie van de branchevereniging 
erop gericht om de gezamenlijke kennis van 
haar leden voor het voetlicht te krijgen. “Onze 
gezamenlijke kennis maakt FPT-VIMAG tot 
autoriteit op het gebied van productietechnologie. 
Inmiddels zijn drie van onze vakgroepen 
aangesloten op het project Factory of the Future. 
Nu werken we actief mee aan de verdere innovatie 
en investeringsmogelijkheden rond Smart 
Industry.”
De digitalisering van de industrie, oftewel Smart 
Industry, wordt gedreven door de ontwikkeling 
van nieuwe ICT en productietechnologie en 
verandert de industrie - zowel grootbedrijf als 
mkb - radicaal. Vooroplopen in digitalisering van 
de industrie is cruciaal voor werkgelegenheid, 
toekomstige economische groei en een duurzame 
industrie. Om concurrerend te blijven, moet het 
bedrijfsleven voluit mee in deze trend, en dat geldt 
zeker ook voor het mkb. De Implementatieagenda 
Smart Industry beschrijft de acties die nodig zijn 
om als Nederland voorop te blijven lopen in deze 
ontwikkeling. De agenda is opgesteld door een 
brede coalitie van de industrie, kennisinstellingen 
en overheden. Hij bouwt voort op de activiteiten 

uit de Actieagenda Smart Industry 2014- 2017. De 
Implementatieagenda is stevig verankerd in de 
topsectoren High Tech Systemen en Materialen 
(HTSM) en ICT, en heeft verder verbindingen 
met andere topsectoren zoals Chemie, Agri & 
Food en Tuinbouw & Uitgangsmaterialen. Ook 
wordt nauw samengewerkt met het Techniekpact.
Het kerndoel van de Implementatieagenda is om 
de digitalisering in bedrijven te versnellen. Met 
name bij het mkb ligt hier nog een grote opgave. 
Juist voor deze groep industriële maakbedrijven 
zijn praktische oplossingen vanuit Smart Industry 
toepasbaar. Smart Industry moet leiden tot 
nieuwe exporteerbare businessproposities. Door 
in te zetten op een ambitieus, internationaal 
toonaangevend programma bouwen we verder 
aan een uniek geïntegreerd ecosysteem waarin 
bedrijven, kennisinstellingen en de overheid 
nauw samenwerken aan implementatie en 
doorbraakinnovaties. Het resultaat is meer 
economische groei door het verhogen van 
de productiviteit, meer werkgelegenheid en 
aantrekkelijke banen en tot slot het oplossen van 
maatschappelijke vraagstukken door bijvoorbeeld 
minder gebruik van grondstoffen en energie.

FPT-VIMAG schrijft mee aan agenda Smart Industry
FPT-VIMAG gaat zich actief bemoeien met de ontwikkeling van Smart In-
dustry in Nederland. Daarvoor is de brancheorganisatie uitgenodigd om mee 
te schrijven aan de Smart Industry-agenda voor de komende jaren. Deze zo-
genoemde Implementatieagenda heeft als doel om digitalisering in bedrijven 
te versnellen.

Beeld: Shutterstock.com

Verenigingsnieuws

Op 24 maart jl. overleed Harry Cox, oprichter 
van Hermle Nederland, aan de gevolgen 
van kanker. Al sinds 1986 was hij vanuit de 
vertegenwoordiging betrokken bij het Duitse 
moederbedrijf in Gosheim. In 2001 kreeg dit 
een vervolg toen hij, samen met zijn zoon Geert 
in Venlo en vier medewerkers, onder eigen regie 
aan de slag ging als wederverkoper van Hermle. 
Ruim tien jaar later was het personeelsbestand 
gegroeid naar zo’n twintig medewerkers en 
werd het werkveld uitgebreid naar België en 
Luxemburg. Op 1 januari 2014 verhuisde 
Hermle Nederland naar een groter pand in 
Horst, met in totaal 950 vierkante meter voor 
kantoor plus een hal voor de verkoop-, service- 
en inbedrijfsstellingsactiviteiten. Ook bood het 
nieuwe onderkomen ruimte voor cursussen 
en trainingen in een eigen leslokaal, en voor 
demonstraties en testopstellingen.

Op dezelfde datum droeg Cox de leiding over 
aan zijn zoon, vanwege het bereiken van de 
pensioengerechtigde leeftijd. Wel bleef hij nog 
tot 2018 parttime actief, onder meer met het 
begeleiden van de vertegenwoordigers in België 
en het Noorden van Nederland, het gebied dat 
eerst onder directe verantwoordelijkheid van 
Geert Cox viel. “Mijn vader was echt het gezicht 
van Hermle, voor veel klanten waren de namen 
Hermle en Cox synoniem. Het voelde voor hem 
ook als een eigen bedrijf, waarbij hij steeds kwa-
liteit boven commercieel belang stelde. Hij was 
trots op de manier waarop hij klanten met het 
totaalpakket van Hermle kon bedienen. Zijn 
interesse in het bedrijf is tot de laatste secon-
de gebleven”, zegt Geert Cox, die van zijn vader 
ook een les meekreeg: “Wees eerlijk en zorg dat 
je kwaliteit levert. Als er aan onze kant een ver-
gissing is gemaakt, erken dat dan en los het op 
voor de klant. En heb lol in je werk.” Harry Cox 
werd 72 jaar. Tekst: Martin van Zaalen

In memoriam: 
Harry Cox - 
oprichter Hermle 
Nederland
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Verenigingsnieuws

Rem
Terwijl ik in mijn auto naar huis rij, hoor ik het mannetje van de radio 
het nieuws voorlezen. ‘Het kabinet trekt nog eens 6 miljard euro uit voor 
coronanoodsteun’, zegt hij. De NOW, de TVL en de Tozo gaan nog drie 
maanden door en bedrijven krijgen langer de tijd om (belasting)schulden af 
te lossen bij overheid.
Een goede stap van het kabinet. De overheid moet doorgaan met het 
stimuleren van het bedrijfsleven. Nu niet bezuinigen. Misschien gaat het met 
de economie wel beter dan verwacht, daar niet van. Maar al te radicaal op de 
rem trappen, werkt averechts.

Ik zet de radio op een muziekzender. Cruisecontrol op 100. Het wordt al wat 
drukker op de weg, maar het rijdt nog prima door. Even bellen met een collega 
over de resultaten van 2020. Het valt mee, beaamt hij. “De schade door corona 
is flink, maar de meeste bedrijven zijn nog gezond”, zeg ik. Er zijn weinig 
bedrijven failliet gegaan, gelukkig. En blijkbaar zijn de Nederlandse bedrijven 
sterker dan verwacht. 

M’n auto zoeft heerlijk over het asfalt. Beetje afremmen, ze zijn nog steeds aan 
het werken aan de verbreding van de A1. Van 100 naar 80 nu. Iedereen houdt 
zich netjes aan de regels, gelukkig. Er zijn nog genoeg uitdagingen, bedenk 
ik me. Staalprijzen vliegen de pan uit. Dat blijft nog wel aanhouden dit jaar, 
helaas. En er komt weer meer inflatie, vrees ik. Note to self: goed de rentes in 
de gaten blijven houden. Ook goed nieuws: vakbeurzen kunnen weer. Fijn. Ik 
kijk ernaar uit. 

Ho, even opletten. Extra wegversmalling. Rustig afremmen nu. Iedereen om 
me heen past zich ook naadloos aan en ondanks dat de A1 nu een eenbaansweg 
is, rijdt het toch soepel door. Met 50 kachelen we langs de laatste blokkades. 
De weg is vrij. Cruisecontrol weer aan. Ben bijna thuis, ik bel even dat ik eraan 
kom. “Alles is goed gegaan”, hoor ik mezelf zeggen. “Wat drukte op de weg 
zojuist. Werkzaamheden. Maar dat verliep soepel. Niemand trapte radicaal 
op de rem.”

André Gaalman is directeur van Leering Hengelo
en voorzitter van FPT-VIMAG

Federatie Productietechnologie

T
egenwoordig telt Vanhoucke Machine Engineering ongeveer vijf-
tien werknemers. Oudste zoon Steven is enkele jaren geleden deel 
gaan uitmaken van de onderneming, gevolgd door zijn broer Maar-
ten. Vorig jaar is ook hun zus erbij gekomen; het is een echt familie-
bedrijf. Een familiebedrijf dat erg goed loopt, wat de noodzaak met 

zich meebracht om uit te breiden. Onlangs is de bedrijfsruimte meer dan 
verdubbeld en het machinepark grondig aangepast. 
Engineering manager Maarten Vanhoucke houdt zich vooral bezig met de 
software; hij programmeert de machines en stelt de verschillende machines 
en de lasrobot in. Ook lost hij problemen in het machinepark op en fungeert 
hij als IT-dienst. Hij heeft een heel gevarieerd takenpakket, inherent aan het 
werken in een familiebedrijf. 
Het idee om een robotlascel aan te schaffen kwam een aantal jaren geleden 

op, toen Vanhoucke een paar oude handlingrobots had opgekocht uit het 
faillissement van een ander bedrijf. Twee jaar geleden had Maarten een van 
die robots omgebouwd tot lasrobot, louter om het concept te testen - aan-
gezien het model van deze robot er niet geschikt voor was. Daardoor werd 
duidelijk dat voor de vele kleine series van 30 tot 50 stuks met veel variatie 
een lasrobot uitkomst zou bieden. Met deze gedachte heeft Vanhoucke alle 
robotbouwers gecontacteerd en bij gesprekken met enkele partijen kwamen 
cobots ter sprake. Nadat een cobot op proef was gebruikt, werd besloten dat 
dit toch niet het juiste product voor het bedrijf was. Vanhoucke had het ook 
met Yaskawa over cobots gehad en ondertussen gezien dat deze fabrikant 
verschillende andere leuke producten heeft. Met name de ArcWorld-lascel 
sprong er daarbij uit.

Robotlascel vormt het complete plaatje voor 

Vanhoucke Machine Engineering

Vanhoucke Machine Engineering is een Belgisch familiebedrijf dat dertig jaar geleden werd opgericht. Ge-
vestigd in Moorslede in West-Vlaanderen is het bedrijf inmiddels een wereldspeler binnen zijn nichemarkt. 
De onderneming produceert zelfontworpen landbouwmachines, van milieuvriendelijke onkruidbestrijders op 
thermische/mechanische wijze tot oogst- en verwerkingsmachines van groenten. Onlangs is aan het machine-
park van Vanhoucke een Yaskawa ArcWorld-robotlascel toegevoegd om de oplopende productieaantallen mede 
mogelijk te maken.

Techniek

De vakgroepen plaatwerk en precisietechniek hebben de volgen-
de stap gezet in het voorbereiden van online lesmateriaal voor het 
mbo en vakscholen. Middels het A+O platform oZone worden twee 
modules ontwikkeld. FPT-VIMAG heeft hiervoor een subsidie ont-
vangen van smitZH en start daarom in de regio Zuid-Holland. De 
doelstelling is dat alle relevante scholen in de regio gebruik kunnen 
gaan maken van de modules. De start is in juni.

oZone is een gebruiksvriendelijke leeromgeving, ontwikkeld voor 
en door technische bedrijven. Op het platform vind je basisleerstof 
die je direct kunt inzetten voor het opleiden van (nieuwe) medewer-
kers. Je maakt in oZone ook gemakkelijk je eigen leermodules. Door 
het maken van leerpaden stem je de leerstof af op de functies binnen 
je bedrijf. Met oZone wordt leren binnen je bedrijf laagdrempelig 
en voor iedereen toegankelijk. oZone is kosteloos voor aangesloten 
bedrijven van A+O Metalektro, OOM en Wij Techniek.

Vakgroepen FPT-VIMAG maken 
oZone-modules voor 
beroepsonderwijs
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LASCEL
“Yaskawa was de partij die het snelste antwoordde”, aldus Maarten Vanhou-
cke. “Het is heel aangenaam als je een verzoek stuurt en binnen een dag een 
reactie krijgt met de gevraagde informatie. Dat sprak ons erg aan.” Vervol-
gens bracht Vanhoucke een bezoek aan de firma Polet, die een Yaskawa-las-
cel in gebruik heeft. Daar werd duidelijk dat dit precies was wat Vanhoucke 
Machine Engineering zocht. “Het complete plaatje klopte”, vertelt Maarten 
Vanhoucke. De ArcWorld-cel bij Polet is compacter, Vanhoucke koos voor 
het grootste model.
De ArcWorld-cel werd in november 2020 geleverd en na een paar aanpas-
singen draait hij nu vol mee in de productie. In de lascel wordt een grote 
variatie aan producten verwerkt. Door de toenemende vraag worden land-
bouwmachines in steeds grotere oplages geproduceerd en alle onderdelen 
worden in de ArcWorld-cel gelast. Alles wordt eerst door een lasser op de 
lastafel voorbereid, om geassembleerd de robotcel in te gaan en volledig te 
worden opgelast. 
Inmiddels zijn alle lasprogramma’s opgeslagen in de robotcel. Hierdoor zou 
in theorie een goedkope vakantiekracht zonder lasopleiding met één druk 
op de knop de lascel het werk kunnen laten doen. Ieder onderdeel komt elk 
jaar terug, dus met alle opgeslagen lasprogramma’s zou het volgend jaar heel 
makkelijk moeten zijn om dezelfde stukken opnieuw te lassen. 
“Het was echt nodig om het machinepark te vernieuwen. Wij zijn bezig met 
automatiseren om de eindgebruiker te ontlasten. Het was tijd om naar ons-
zelf te kijken en te zien hoeveel meer we kunnen doen en of we onze pro-
ductie een heel stuk kunnen uitbreiden zonder dat we meer mensen hoeven 

aan te nemen”, gaat Maarten Vanhoucke verder. “Goed personeel is kostbaar 
en heel moeilijk te vinden. Vooral op de lasafdeling is het niet eenvoudig. 
Enerzijds kan de robot het werk opvangen en anderzijds creëren we een aan-
genamere werkomgeving voor de lassers. Op deze manier zijn we over de 
hele linie productiever.”

AUTOMATISERINGSSLAG
Deze automatiseringsslag is voorlopig voldoende. Het bedrijf is nog bezig 
om alle nieuwe machines beter te leren kennen en alle programma’s voor de 
verschillende onderdelen erin te zetten. Het begon met de nieuwbouw en 
daarna volgden een CNC-boorlijn, CNC-zaaglijn en nog meer, waaronder 
de Yaskawa-lascel. “Het ArcWorld-principe is dat je alles hebt: de toorts, de 
reiniger en opmeting. De mensen die er omheen werken hebben geen last 
van de robot die aan het lassen is. Het totaalplaatje is goed,” aldus Maarten 
Vanhoucke. “Het voordeel van de grotere cel is dat we heel goed kunnen zien 
wat de robot doet. We hebben er ook een camera in gezet met een schermpje 
ernaast zodat je hem goed kunt volgen.” Er staat een signaalzuil op de cel: 
als de robot last, is de zuil oranje, bij een foutmelding rood en als het gelaste 
product klaar staat, is hij groen.
Vanhoucke produceert tientallen producten met honderden configuraties, er 
is dus sprake van een heel gevarieerde productie. Het bedrijf is actief in een 
specifieke nichemarkt met seizoensgebonden artikelen, zodat het soms alle 
hens aan dek is en ook zomaar kan gebeuren dat de lascel een paar weken 
stilstaat. Door goede voorbereiding en programmering kunnen alle machi-
nes echter direct worden gebruikt zodra ze nodig zijn.

Techniek

Technalia maakt verhalen over en voor de techniek. 
Door tekst, beeld en het gebruik van social media 
vertellen we die verhalen aan de wereld. Over het 
kloppende hart van een machine, over de structuren 
van een cel of toekomst van 5G. Maar de verhalen gaan 
vooral over de mensen. Want mensen maken techniek 
mogelijk.

Meer weten? www.technalia.nl

TECHNALIA
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Markt

“
De huidige trend die wij waarnemen, is automatisering aan de voor-
kant. Dat is momenteel voor veel bedrijven de eerste stap. Daarbij 
gaat het om het automatiseren van de werkvoorbereiding en het snel 
en automatisch opstellen van offertes. Hoe minder tijd je hieraan 
kwijt bent, hoe goedkoper de productie”, zegt Hans van de Meerak-

ker, sales manager bij Bystronic Benelux. Het Zwitserse Bystronic, dat sinds 
2003 een vestiging heeft in Nederland, is gespecialiseerd in de productie van 
lasersnijders, kantbanken en buislasers, en heeft zelf inmiddels een digitale 
transformatie gerealiseerd. Sindsdien spelen automatisering en software een 
belangrijke rol in Bystronics portfolio. Van de Meerakker: “Door onze erva-
ring in de plaatbewerkingsindustrie weten wij als geen ander welke proces-
sen er spelen. We bieden onze klanten schaalbare oplossingen die stapsgewijs 
kunnen worden uitgebreid. Een heel machinepark in één keer vervangen is 
simpelweg geen optie.” 
Om klanten een optimale oplossing te bieden, wordt eerst de huidige situa-
tie in beeld gebracht, middels een digitale ‘volwassenheidsdiagnose’. Van de 
Meerakker: “Nadat we de uitgangssituatie hebben geanalyseerd, werken wij 
samen met de klant en ons solution center in Zwitserland aan een route voor 
de digitale transformatie. Hierbij staan we open voor alle oplossingen: van 
andere software tot andere machines. Daarnaast is het aan de klant om te 

TWEEDEHANDS MACHINES
Ondanks dat Bystronic zich voor een groot deel richt op automatiserings-
oplossingen, blijft het trouw aan zijn principes: focus op alle processen met 
betrekking tot snijden en buigen. Het beschikt dan ook over een groot as-
sortiment aan machines en zorgt daarnaast voor onderhoud bij zijn klanten. 
Sinds vorig jaar is het assortiment verder uitgebreid met gebruikte machines, 
afkomstig uit heel Europa. Van de Meerakker: “Tot vorig jaar was onze servi-
cepartner Weber Laserservice betrokken bij het onderhoud, de opleiding, de 
installatie en de handel van Bystronic-lasersnijmachines. Het bedrijf speelde 
ook een rol bij de in- en verkoop van gebruikte lasersnijmachines. Eind vo-
rig jaar hebben wij deze partner overgenomen, waarna de aparte afdeling in 
Heteren verder ging onder de naam Bystronic Pre-Owned.” In Heteren kun-
nen klanten terecht voor gebruikte machines, zowel van Bystronic zelf als 
van andere merken. De machines zijn bekend bij Bystronic, dus ook het on-
derhoudsverleden. Klanten die via Bystronic Pre-Owned een machine aan-
schaffen, krijgen dezelfde service, ondersteuning, expertise, voorwaarden 
en servicetarieven als bij nieuwe machines. “De aanschaf van een gebruikte 
machine is voor de klant niet alleen aantrekkelijk vanwege de prijs-kwaliteit-
verhouding, maar ook omdat de machine vrijwel direct beschikbaar is zodat 
hij op korte termijn kan worden gebruikt in de productielijn”, zegt Van de 
Meerakker. 

EXPERIENCE CENTER
Service is voor Bystronic Benelux heel belangrijk. Om deze reden bouwde 
het bedrijf het afgelopen jaar een nieuw Experience Center op zijn locatie in 
Meerkerk. Hier zijn een lasersnijder voor de vlakkeplaat- of buisbewerking 
en twee kantpersen met robotoplossingen geïnstalleerd, waarmee demon-
straties kunnen worden gegeven als de situatie rond corona het weer toelaat. 

De druk op levertijden zorgt ervoor dat plaatbewerkingsbedrijven steeds meer de noodzaak zien om te auto-
matiseren. Maar hoe moeten deze bedrijven dat aanpakken en welke stappen kunnen hierbij als eerste worden 
gezet? Bystronic heeft het antwoord op deze vragen en begeleidt zijn klanten hierbij. 

bepalen in hoeverre hij de automatisering doorvoert. Niet elk bedrijf wil of 
kan volledig doorgroeien tot een smart factory.”  

VAN SMART FACTORY NAAR NETWERKPRODUCTIE
De smart factory, waarbij alle machines en processen binnen een fabriek met 
elkaar zijn gekoppeld en met elkaar communiceren, is volgens Bystronic nog 
maar het begin. Van de Meerakker: “Vanuit onze visie is er ook behoefte aan 
een softwarelandschap dat fungeert als een ecosysteem en processen binnen 
plaatbewerkingsbedrijven volgt, stuurt en optimaliseert.” Voor de ontwik-
keling van een werkende smart factory ontbreekt echter nog een manage-
mentsysteem voor alle deelprocessen. Hiervoor is Bystronic samenwerking 
aangegaan met de Spaanse softwarespecialist Kurago. “Samen ontwikkelen 
wij een ‘Enterprise Operational Environment’: een softwarelandschap  waar-
in we het proces van het plaatwerkbedrijf optimaliseren met business-soft-
ware, planningstools en Shop Floor Control. We staan open voor integraties 
met andere software-oplossingen, zoals externe ERP-systemen, maar ook 
voor het integreren van andere bestaande plaatwerkmachines”, zegt Van de 
Meerakker. Op de Competence Day in Zwitserland, die in september 2021 
plaatsvindt, zullen de ontwikkelingen rondom dit softwareplatform uitge-
breid worden getoond. 

Daarnaast zal het nieuwe Experience Center als opleidingscentrum voor 
servicemedewerkers en klanten worden gebruikt. In het Experience Center 
is ook een stikstofgenerator geïnstalleerd. Van de Meerakker: “Deze stikstof-
generator komt voort uit samenwerking met het Duitse bedrijf Airco. Met 
deze machine kunnen klanten zelf stikstof genereren uit de lucht, waarna 
de stikstof gebruikt kan worden bij het lasersnijden. Het bedrijf Wemerman 
Plaatbewerking uit Twello is inmiddels de eerste Nederlandse klant die hier-
mee draait.”

Met Bystronic op weg naar de Smart Factory

Door: Indra Waardenburg  

Het softwarelandschap dat processen binnen plaatbewerkingsbedrijven volgt, stuurt en optimaliseert, zal op de Competence Day uitgebreid worden getoond. Bij Bystronic Pre-Owned in Heteren kunnen klanten gebruikte machines aanschaffen.

Met de stikstofgenerator voor lasersnijden biedt Bystronic een oplossing voor 
eigen productie
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kunt benutten, maar ook vanwege het inkoopvoordeel en het elimineren van 
logistieke bewegingen. Al met al leverde dat voldoende ruimte op voor in-
vestering in eigen machines”, legt Pelle de Jong uit.
De customer journey van Niverplast startte op YouTube. “Geheel onbekend 
met het proces ben ik eerst eens op internet gaan kijken. In de filmpjes van 
BLM Group zag ik een prachtige oplossing voor buisbewerking, zowel voor 
de machines als de bijbehorende software. In het concept van BLM Group 
zie je dat hun know-how op het gebied van tube-processing de basis vormt 
voor hun buislasersnijmachines. Aansluitend hebben we nog een aantal aan-
bieders uitgenodigd en ook hun systemen bekeken, op de EuroBlech 2018. 
Maar die waren voor mijn gevoel hardware- en vooral softwarematig nog 
niet zover”, stelt Pelle de Jong.

HIGH MIX, LOW VOLUME
De snijbehoefte bij Niverplast varieert van 1,5 tot 15 mm plaatdikte en be-
treft voornamelijk buis- en kokermateriaal van 3 of 4 mm wanddikte. Er 
wordt vrijwel alleen build-to-order geproduceerd. “We proberen uiteindelijk 
alleen dat te maken dat al een klantbestemming heeft. Het gaat dus veelal om 
enkelstuks en kleine aantallen, een typische ‘high mix, low volume’-situatie. 
Alleen terugkerende standaardcomponenten en onderdelen zoals sensor-
steunen die in alle machines worden gebruikt, maken we in serie. De BLM 
LT 8.10 paste daar het beste bij. Bundelbelading was voor ons dan ook niet 
interessant. We beladen de buizen en kokers nu handmatig in de stappenla-
der aan de voorzijde van de machine. Hoewel de keuze voor vlakke plaat-
lasers vele malen groter is, lag het voor de hand om ook de BLM-plaatlaser 
LS5 van dezelfde fabrikant aan te schaffen. Een combideal maakte het geheel 
aantrekkelijk voor ons.”

HONDERD TON IN DE EERSTE ZES MAANDEN
Kort voor de levering heeft Niverplast met drie man een machine- en soft-
waretraining gevolgd bij de Italiaanse fabrikant zelf: drie dagen voor de 
plaatlaser en vijf dagen voor de buislaser. Na de ingebruikstelling werd daar 
nog een weekje aangeplakt voor de machine zelf. De Jong: “Mede door de 
support van de Benelux-vestiging van BLM Group uit Veghel konden we 
al snel produceren. Al in de eerste zes maanden hadden we de verwachte 
jaarbehoefte van honderd ton gesneden”.
BLM Group heeft voor programmering van buislasersnijwerk zijn eigen 
software Artube ontwikkeld. De software importeert 3D CAD-ontwerpen 
(.xt / .step) in dit 3D-Cadcam voor buislasersnijden. Artube creeërt optimale 
snijpaden en genereert automatisch het onderdeelprogramma. “Maar met 
Artube kan je ook heel intuïtief buisdelen in 3D modelleren. Daarmee is het 

zeer geschikt om complexe structuren te ontwerpen, waarbij de software de 
verbindingen tussen meerdere buizen automatisch berekent”. 

EIGEN ERP GESCHREVEN
De Jong is bezig met het ontwikkelen van een eigen ERP, in de basis om een 
betere omzet van CAD naar CAM mogelijk te maken. Binnen de software 
worden de 3D-files direct gescheiden naar plaat, buis en koker en overige 
delen. “Van het plaatdeel wordt eerst het buigprogramma gemaakt en aan de 
hand daarvan de plaatuitslag voor de laser. Zo zorgen we dat buigverlies op 
de juiste manier in de plaatuitslag is gecompenseerd. De volgende stap is dat 
alle terugkerende onderdelen in een database worden vastgelegd, zodat je die 
stukken niet steeds opnieuw hoeft te programmeren”.
In de visie van het bedrijf is het zinvol om eentonig werk zoveel mogelijk 
te automatiseren. “Zodra een medewerker de hele dag dezelfde handelin-
gen moet verrichten, kun je al niet meer spreken van vakmanschap en is het 
werk snel minder interessant, met alle mogelijke gevolgen van dien. Onze 
uitdaging is het werk voor onze medewerkers juist zo interessant mogelijk te 
houden. Onze slogan is niet voor niets ‘Passionate People’.”
In principe is Niverplast een zelfvoorzienend productiebedrijf dat levert aan 
de lasafdeling en vervolgens aan de machinebouw. “Met de enorme produc-
tiviteit van zowel de plaat- als de buislaser zijn beide machines al veel eerder 
klaar voordat de werknemers aan het eind van de dag weer op huis aan gaan. 
Die overcapaciteit hoeven we niet per se in te vullen, maar biedt wel ruimte 
voor de groei die we in de komende jaren verwachten”, besluit Pelle de Jong. 

N
iverplast hoort met de ontwikkeling, assemblage en verkoop 
van bag-in-box-verpakkingslijnen en bijbehorende consuma-
bles tot een wereldspeler op dit gebied. Vanaf de start in 1986 
heeft het familiebedrijf van Gerrit Jan Nieuwenhuis een solide 
groei doorgemaakt. Afgelopen jaar nam het personeelsbestand 

toe met 28 fte, terwijl de personeelsgroei in de eerste vier maanden van 2021 
al op 35 personen uitkwam. “We zitten in een nichemarkt waarin we onze 
klanten met turn-key bag-in-box-systemen ontzorgen en we met ons uitge-
breide programma voldoen aan de toenemende vraag naar verpakkingsma-
chines wereldwijd.”

Niverplast zet de stap 
naar zelf snijden van plaat en buis
Wanneer je als bedrijf de afweging tussen ‘make or buy’ moet maken, gaat het vaak om meer dan alleen het rekensom-
metje. Niverplast, (de Nederlandse) fabrikant van verpakkingsmachines voor onder andere de voedingsmiddelenin-
dustrie, maakte in 2019 de overstap van outsourcing naar (gedeeltelijke) in house production en investeerde daarvoor 
in een plaat- en buislaser van BLM Group. “De insteek was niet, per definitie, om het zelf goedkoper te kunnen doen, 
maar wel om de flexibiliteit te verbeteren, de snelheid te verhogen, de kwaliteit te verbeteren en een betere integratie 
in ons productieproces mogelijk te maken”, vertelt operationeel manager Pelle de Jong.

MAKE OR BUY?
Een gedeelte van de RVS-frames en het plaatwerk voor machines in de ver-
pakkingslijnen liet het bedrijf voorheen in Midden-Europa produceren. 
“Toen we erachter kwamen dat we toch wel heel veel tijd kwijtraakten aan 
herstelwerk, hebben we de stap gezet om machines en bepaalde kritische 
onderdelen zelf te gaan maken. Hiervoor bestelden we de benodigde halffa-
brikaten - plaat en koker - bij Nederlandse toeleveranciers. Toen we die me-
thode na een jaar doorrekenden, leverde de som op dat wanneer we 100 ton 
RVS-koker en plaat per jaar afnamen van onze toeleveranciers, we dat zelf 
goedkoper zouden kunnen doen. Mede omdat je zelf het materiaal optimaal 

Techniek
Door: redactie  

Niverplast verwerkt enkelstuks 
RVS buis- en kokermateriaal tot 

ø 240 mm en 40 kg/m.

Niverplast snijdt met de BLM-fiberlaser RVS-platen van 4 x 2 m met een 
simultane assnelheid van 196 m/min.

Pelle de Jong: “Voor mij is de BLM Adige-buislaser de Rolls Roys onder de 
buislasersnijmachines”.
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Techniek

C
obots werden enkele jaren geleden gepresenteerd als het 
maatje van de operator. Ze waren de extra hand die je soms 
nodig hebt, of het nu om lassen, assembleren of verpakken 
gaat. Inmiddels heeft de cobot een positie verworven als 
flexibele automatiseringsoplossing in de productieomge-

ving. De cobot kan immers eenvoudig worden verplaatst, omdat er maar één 
kalibratiepunt nodig is. En dankzij de intuïtieve bediening programmeren 

ROBOT VISUAL SAFETY
Wat niet verandert bij de HCR-A-reeks, is de intuïtieve bediening voor on-
ervaren gebruikers. Met enkele parameters programmeren ze de cobot voor 
een nieuwe taak. Meer ervaren gebruikers lezen zelfgemaakte plug-ins in de 
besturing in. Voor de nieuwe HCR-A-cobot biedt Hanwha een gratis SDK 
(Software Development Kit) aan waarmee system integrators de software 
voor bepaalde end-of-arm-toevoegingen eenvoudig kunnen integreren in de 
besturing. Hierdoor neemt de implementatietijd verder af. De HCR-A is een 
van de veiligste cobots. Hij voldoet standaard aan het hoogste veiligheidsni-
veau, ISO 13489-1 Cat3 PLD 3. Bij de HCR-A-serie voegt Hanwha daar nog 
Robot Visual Safety als optie aan toe. Een camera scant de omgeving en zo-
dra iemand te dichtbij komt, vertraagt de cobot of stopt de beweging hele-
maal. Met name voor toepassingen waarin de cobot zwaardere gewichten 
verplaatst, is dit een goede optie. Zeker in combinatie met de mogelijkheid 
om bij de HCR-12A softwarematig de snelheid met 20 procent te verhogen. 

2D VISION
De HCR-A-serie bereikt een hogere herhaalnauwkeurigheid. Deze bedraagt 
±0,05 mm voor de HCR-3A en HCR-5A en ±0,07 mm voor de HCR-12A. 
Om deze nauwkeurigheid gedurende langere tijd in de productie te waarbor-
gen, kan de HCR-A-serie worden uitgebreid met Robot Positioning Com-
pensation, oftewel Machine Tending Automation. De cobot wordt daarbij 
uitgebreid met een 2D-camera die het markeringspunt in de machine scant. 
Is de positie van de cobot licht verschoven, bijvoorbeeld omdat iemand er-
tegen heeft gestoten, dan compenseert de besturing hiervoor automatisch. 
Bij het beladen van CNC-machines of palletiseren voorkomt men hiermee 
fouten. 
De HCR-A-cobots zijn voorzien van een door Hanwha zelf ontwikkeld 2D 
Vision-systeem, genaamd RPC (Robot Position Compensation). Dit kali-
breert de cobot als de tafel onverhoopt een aantal centimeter is verschoven. 
Dit is ook zeer handig voor het omstellen naar een andere machine. 

medewerkers zonder robotervaring de cobot snel voor een andere taak. De 
Zuid-Koreaanse producent Hanwha Robotics introduceert nu de HCR-A-
lijn (Advanced). De drie nieuwe cobots (draaggewichten van maximaal 3, 
5 en 12 kg en reikwijdtes van 630 tot 1.300 mm) gaan verder dan de eerste 
serie. Zowel op technisch vlak als qua toepassingen positioneert Hanwha 
de HCR-A-serie op een hoger niveau. De cobots zijn leverbaar via Dymato 
Automation in Veenendaal, exclusief dealer van Hanwha voor de Benelux.

WILLEKEURIG GRIJPEN
De maakindustrie zet cobots dikwijls in om machines te beladen en ont-
laden. Om de cobot nog flexibeler in te kunnen zetten, heeft Hanwha het 
Robot AI Vision-systeem ontwikkeld. Een 3D-camera scant hierbij de pro-
ducten die willekeurig gepositioneerd worden aangevoerd. Algoritmes, die 
leren dankzij kunstmatige intelligentie (AI), herkennen de vorm in het beeld 
en positioneren de cobot om het product veilig te grijpen. De HCR-A-cobot 
kan zo automatisch een machine beladen, zelfs als de producten willekeurig 
op een transportband zijn gepositioneerd of door elkaar in een kist liggen. 
Via de nieuwe Hanhwa Techwin CCTV-app houden medewerkers, ongeacht 
waar ze zijn, zicht op de HCR-A-cobot en krijgen ze een pushmelding als er 
onverhoopt iets misgaat. Eigenlijk bouw je met de Hanhwha HCR-A en alle 
opties stapsgewijs je eigen Smart Factory. 

Nieuwe Hanwha HCR-A-cobotlijn 
van Dymato is bouwsteen voor flexibele 
autonome productie
De Smart Factory is een fabriek waarin machines, cobots en medewerkers op flexibele wijze producten maken. 
On-demand, in kleine series. Hanwha maakt dit concept vandaag al concreet voor mkb-maakbedrijven. De 
machinebouwer levert met de nieuwe HCR-A-cobot 3D-vision op basis van AI en autonome transportsyste-
men, de bouwstenen waarmee elk maakbedrijf vandaag een deel van de productie automatiseert en zijn eigen 
Smart Factory van morgen bouwt. 
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Het volgen van snijgereedschappen kan een 
moeilijk en tijdrovend proces zijn, vooral op een 
drukke werkvloer van een machinewerkplaats 
waar meerdere versies van hetzelfde gereedschap 
nodig zijn. Om te helpen bij het behoud van con-
trole over de gereedschapsvoorraad, combineert 
CoroPlus Tool Supply de hardware-, software- en 
service-oplossingen tot een gebruiksvriendelijk 
bevoorradings- en voorraadmanagementsysteem 
voor gereedschappen.
De Tool Supply bestaat uit software, hardware 
en ondersteunende service-elementen. Door 
gebruik te maken van de CoroPlus Tool Sup-
ply-hardware kunnen fabrikanten gemakkelijk 
gereedschappen opslaan en ze volgen. Opslagop-
ties kunnen op maat worden gemaakt, op basis 
van de eisen van de faciliteit, met oplossingen 
voor gereedschapsuitgave die variëren van vrij 
toegankelijke voorraad, tot laden en deksels of 
volle gereedschapskasten. Bij elke hardware-optie 
kunnen gereedschappen veilig worden opgebor-
gen, zonder het risico op verlies of beschadiging.
Behalve gereedschappen fysiek opslaan, kunnen 
fabrikanten ook een schat aan data verzamelen en 
beheren met behulp van de CoroPlus Tool Supply 
cloud-based interface, die met of zonder een ver-
deelautomaat kan worden gebruikt. 

GEREEDSCHAP OP DE WERKVLOER
Door gereedschapsgebruik op de werkvloer 
wordt data toegevoegd aan de administratie- en 
managementzijde van het systeem, zodat inge-

nieurs, inkoop- en managementteams worden 
geholpen bij het volgen van het gereedschapsge-
bruik, de kosten, inkoop en voorraad. Door ver-
binding te maken met gereedschapsdatabases van 
meerdere leveranciers kan CoroPlus Tool Supply 
de juiste informatie, waaronder ISO-parameters, 
stuklijsten (BOM), reserve-onderdelen, produc-
tafbeeldingen en CAD-bestandstypen opslaan op 
één locatie. 
Voor machineoperators betekent dit een beter in-
zicht in de beschikbaarheid van gereedschappen, 
gemakkelijke toegang tot technische gegevens en 
de mogelijkheid om voor een bepaalde taak het 
juiste gereedschap te vinden. Dit is echter niet het 
enige voordeel van het systeem. De interface kan 
verschillende gebieden van voorraadbeheer ver-
enigen, om het aanvullen te stroomlijnen. Door 
gebruik te maken van CoroPlus Tool Supply kun-
nen inkooporders voor nieuwe gereedschappen 
direct vanuit de werkvloer worden geïnitieerd, 
met lagere administratiekosten als resultaat. Om-
dat de voorraad automatisch kan worden aange-
vuld, hebben bedrijfsmanagers betere controle 
over hun voorraad, en direct inzicht in de status 
van hun gereedschappen.
“Het CoroPlus-programma is er om productiebe-
drijven winstgevender en gestroomlijnder te ma-
ken, en ze voor te bereiden voor de digitalisering 
van de industrie,” stelt Markus Eriksson, business 
development manager voor digitaal bewerken bij 
Sandvik Coromant. “CoroPlus Tool Supply vult 
de bestaande componenten van onze CoroP-

lus-service aan, waardoor bewerkingen nog meer 
worden gestroomlijnd en een nieuw perspectief 
op de gereedschapsvoorraad wordt geboden door 
middel van integratie in de CoroPlus-familie.”
Eriksson vervolgt: “Hoewel snijkosten niet de 
grootste kostenpost vormen voor de productie, 
lopen de totale kosten voor de gereedschaps-
voorraad snel op wanneer grote aantallen ge-
reedschappen niet correct worden gehanteerd. 
De CoroPlus Tool Supply-interface elimineert het 
hele gedoe van het zoeken en nabestellen van ge-
reedschappen, en levert meetbare productiviteits-
voordelen op.”
Het integreren van CoroPlus Tool Supply heeft 
niet alleen voordelen voor werknemers die be-
werkingsmachines bedienen. “Omdat gebruikers 
van de gereedschapsmanagementsoftware en 
-hardware automatisch vanaf de werkvloer or-
ders kunnen initiëren voor nieuwe gereedschap-
pen, worden administratieteams minder belast 
met het nabestellen van nieuwe onderdelen”, legt 
Eriksson uit. “Ergens anders zullen bewerkings-
teams zien dat het algehele gereedschapsverbruik 
afneemt, omdat de exacte status van elk gereed-
schap direct bekend is; er is dus geen risico dat 
gereedschappen worden weggegooid omdat men 
er vanuit gaat dat de levensduur is verstreken.”
Naast het voorzien in gereedschappen zijn ook 
aanvullende diensten beschikbaar, zoals klantspe-
cifieke training, ERP-interfacing en interactieve 
systeemoptimalisatie-ondersteuning. Eriksson: 
“Via deze diensten helpt Sandvik Coromant klan-
ten hun rapportage op maat te maken, hun spe-
cifieke productgegevensbehoeften te evalueren 
en voorraadniveaus te bepalen, om het beste uit 
CoroPlus Tool Supply te halen.”

Sandvik Coromant heeft zijn programma van digitale oplossingen uitgebreid met de nieuwe CoroPlus Tool 
Supply-service. Gebruikers van de nieuwe oplossing kunnen gereedschapsvoorraadmanagement combi-
neren met gereedschapslogistiek, waarbij operators worden geholpen bij het kiezen en terugbrengen van 
gereedschappen, en bij het beheer van de bevoorrading en de voorraad, met behoud van dezelfde interface.

Sandvik Coromant introduceert 
nieuw pakket voor gereedschapsvoorraadbeheer
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Bekijk ook onze 
video’s

Valk Welding Group 
Tel. +31 (0)78 69 170 11
 info@valkwelding.com 
www.valkwelding.com

Flexibele automatisering 
van uw lasproductie
Het engineeringteam van Valk Welding ontwikkelt maatwerkoplossingen volgens specifi eke wensen om 
het hoogste produc� erendement te behalen. Zowel kleine als middelgrote ondernemingen in heel Europa 
gebruiken deze oplossingen om zowel de laskwaliteit als de fl exibiliteit te verbeteren. Daarnaast is Valk 
Welding eveneens uitgegroeid tot één van de grootste ona� ankelijke leveranciers van lasconsumables in 
Europa. Zo levert Valk Welding maandelijks ruim 600 ton (massieve) lasdraad. 

• Complete lasrobotsystemen van één leverancier
• Eigen so� ware om rendabel toch kleine series te automa� seren inclusief complete monitoring van 

uw produc� e
• Lastoevoegmaterialen en draadgeleidingssytemen
• Effi  ciënte offl  ine programmering speciaal voor het booglassen
• Eigen cameratechnologie met adap� ve welding
• Laswerk van zeer hoge kwaliteit dankzij unieke lastechnologie en hoogwaardige lasdraden
• Complete ontzorging van a tot z
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Twee jaar geleden kondigde AESC de add-in 
aan tijdens het Cadmes-Event. De add-in is ge-
integreerd en automatiseert tal van handelingen 
op het gebied van plaatwerk. De add-in heeft als 
features onder andere herkenning en opsom-
ming van plaatmetaal, automatisch uitslaan, 
automatisch nesten, multiple-export naar DXF 
en STEP en de mogeijkheid om K-factoren te 
wijzigen. 
Er is ondersteuning voor multibody-sheet me-

talparts en meerdere onderdelen en samenstel-
lingen kunnen als batch worden verwerkt. Ten 

slotte zijn de aantallen aan te passen in de in-
terface. 

AESC, partner van Cadmes, meldt dat het een 
add-in heeft uitgebracht. De add-in heeft de 
naam ‘Libellula add-in for’. De add-in koppelt 
alle plaatdelen naar de nesting-software Libellula, 
waarna er direct genest en gesneden kan worden.

AESC introduceert add-in voor Solidworks

De frees is uitermate lichtsnijdend, waardoor 
afbuiging wordt voorkomen en een uitsteken-
de oppervlakteafwerking mogelijk is. De lage 
snijkrachten leiden bovendien tot een soepel en 
rustig bewerkingsproces met verhoogde proces-
zekerheid.
Een positieve geometrie en interne koeling zor-
gen voor verbeterde spaanafvoer bij verschillen-
de materialen, waaronder staal, rvs, gietijzer en 
non-ferrometalen. Het TNGX-assortiment is 
beschikbaar in radii van 0.4 – 1.6 mm, en met 
verschillende hardmetaalsoorten. Deze worden 
aangeboden in drie verschillende geometrieën; 
F, M en FA. De F-geometrie is de eerste keus 
voor staalsoorten met een laag tot gemiddeld 
koolstofgehalte. Door de hoog-positieve geome-
trie met smalle snijkantsfase is de wisselplaat ge-
schikt voor licht tot medium verspanen. Met de 
M-geometrie wordt voornamelijk koolstofstaal, 
rvs en gietijzer bewerkt. De positieve geometrie 
met mediumfase is ideaal voor licht tot middel-
zwaar verspanen. De FA-geometrie is hoog-po-
sitief met een scherpe snijkant, en daarmee zeer 

geschikt voor non-ferrometalen. Het gepolijste 
oppervlak reduceert het kleven van het ver-
spaande materiaal.
De STN16-freesbody’s voorzien daarbij meer 
snijkanten, voor hogere productiviteit in verge-
lijking met het bestaande gamma. De ongelijke 
steek zorgt voor een soepele bewerking bij dia-

meters groter dan 50 mm. De frezen worden ge-
maakt van gecoat gereedschapstaal, voor betere 
corrosiebestendigheid en minder wrijving. Ster-
ke klemschroeven zorgen voor gebruiksgemak 
en stabiliteit. Het nauwkeurig geproduceerde 
zittingontwerp voorziet in herhaalbaarheid en 
procesveiligheid.

Dormer Pramet heeft zijn aanbod uitgebreid 
voor hoekfrezen van zuivere 90°-wanden in ver-
schillende materialen. De producent introdu-
ceert een nieuwe reeks TNGX16-wisselplaten en 
STN16-wisselplaatfrezen, met lagere kosten per 
snijkant. De grotere, dubbelzijdige wisselplaten 
hebben zes snijkanten, en laten diepere snedes 
(tot 10 mm) en hogere voeding toe dan de be-
staande TNGX10-reeks.

Een zuivere 90° hoek met de nieuwe TNGX van Dormer Pramet

Productnieuws

DE GRIJPER-
SPECIALIST 
VAN DE 
BENELUX

Als exclusieve partner van Zimmer in de  
Benelux is ZVS Techniek gespecialiseerd in  
robotgrijpers, cobotgrijpers en alle bijkomende 
robotcomponenten.

ZVSTECHNIEK.NL
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Van compromisloze politie-portofoons, stijlvolle 

zakelijke handhelds tot gezinsvriendelijke 

walkietalkies: BINK heeft alle producten die u 

nodig heeft om veilig en verbonden te blijven.

BINK PORTOFOONS
Bedrijfskritische communicatie vraagt om beproefde technologie

Maak jezelf verstaanbaar op de werkvloer. 

Efficiënter en duidelijker communiceren 

met portofoons verhoogt de productiviteit 

en vermindert faalkosten. BINK Portofoons 

is gespecialiseerd in bedrijfskritische 

communicatie voor de industrie.

Gijs Buis
BINK portofoons

Slachthuislaan 12

2316DE Leiden

www.binkportofoons.nl

info@binkportofoons.nl

06-13633971
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BINK PORTOFOONS
Bedrijfskritische communicatie vraagt om beproefde technologie

De magneetstaven in de Cleanflow-magneet-
scheider filteren metaaldeeltjes en paramagne-
tische deeltjes vanaf 30 µm uit poeders en gra-
nulaire producten. De scheider is geschikt voor 
productstromen met een hoge capaciteit (tot ca 
60 m³/uur) en onderscheidt zich door de zeer 
hoge magnetische fluxdichtheid van meer dan 
9.000 gauss op het contactoppervlak van de sta-
ven. Het nadeel van vettig (melk)poeder is dat 
dit product niet goed doorstroomt. Daarom ro-
teren de magneetstaven in de productstroom. Dit 
zorgt ervoor dat de staven schoon blijven en de 

metaalvervuiling optimaal in contact komt met 
de magneten. Het resultaat is niet alleen een hoge 
separatiegraad, maar ook een hoge capaciteit van 
de metaalscheiding.

REINIGING
Bij veel magneetscheiders moeten de magneten 
tijdens een reinigingscyclus uit het huis worden 
gehaald om de gevangen metaaldeeltjes mee naar 
buiten te verhuizen. Uit ervaring weet Goudsmit 
dat bij deze methode het gevaar bestaat dat metaal 
terugvalt in de productstroom en daarom onder-

breking van de productie nodig is om de scheider 
te kunnen reinigen. Het bedrijf heeft dit nieuwe 
systeem echter zo geconstrueerd dat de magneten 
tijdens de reiniging in de productstroom aanwe-
zig blijven. Alleen de - met metaal vervuilde - hul-
zen die om de magneetstaven zitten, bewegen sa-
men met de metaaldeeltjes naar buiten en worden 
vervangen door een schone buis. Op deze manier 
is het mogelijk de magneet te reinigen zonder de 
productie te stoppen. 

Goudsmit Magnetics uit Waalre brengt een roterende Cleanflow-magneetscheider op de markt die 
geschikt is voor plaatsing in vrije valleidingen bij een continu proces. Reiniging vindt plaats zonder de 
productstroom te stoppen. Dat was de uitdrukkelijke wens van een klant die in een doorlopend proces 
blikken melkpoeder wilde recyclen. Tijdens de reinigingscyclus blijven de magneten in de product-
stroom aanwezig. Dit verzekert de gebruiker ervan dat tijdens de reiniging geen ijzer in het product 
terugvalt; iets dat bij andere systemen regelmatig een probleem blijkt. De unit is toepasbaar in onder 
meer de chemische, keramische, kunststof- en recyclingindustrie. In dat laatste geval wordt hij onder 
andere ingezet voor het metaalvrij maken van kunststof of rubber korrels.

Roterende magneet reinigt zonder productiestop

De machine stelt een operator in staat om zijn 
beschikbare tijd efficiënter te benutten. Hij of 
zij hoeft immers niet continu aanwezig te zijn 
om de voortgang van het bewerkingsproces te 
monitoren. De V303 maakt het bewerkings-

proces eenvoudiger, levert tijdwinst op en zorgt 
dat de beschikbare productiecapaciteit volledig 
kan worden benut. Door bijvoorbeeld gebruik 
te maken van het nieuwe bufferbeheer kan de 
V303 zelfs plaat na plaat snijden zonder tussen-
komst van een operator. Zo wordt het mogelijk 
om het gehele productieproces beter te contro-
leren en te optimaliseren. Tegelijkertijd biedt de 
V303 een hoge snijkwaliteit en wordt stilstand 
van productie tot een absoluut minimum be-
perkt. 

MANAGERS 
Een efficiënter productieproces is één van de 
voordelen van de V303. Andere voordelen zijn 
de levering van uitstekende kwaliteit en maxi-
maal gebruiksgemak. Dankzij enkele innovatie-
ve functies wordt de operator steeds meer een 
werkplaatsmanager. Door middel van dash-
boarding, efficiëntere taakplanning en meer 
interactieve functies laat de V303 automatisch 
weten wanneer handmatige interventie nodig 
is. Omdat de operator minder vaak fysiek aan-
wezig hoeft te zijn bij de machine, houdt hij of 

zij meer tijd over voor andere werkzaamheden, 
zoals het managen van de werkvloer.  De V303 
is uitgerust met de in eigen huis ontwikkelde 
VACAM-controlesoftware. Met behulp van 
deze software kan Voortman naar eigen zeggen 
zijn ‘ervaring met plaatsnijmachines en kennis 
van productieprocessen omzetten in slimme 
technologische oplossingen’. Zo is het met be-
hulp van de VACAM Buffer-functie mogelijk 
om meerdere taken in de bufferlijst te plaatsen 
en deze achter elkaar uit te voeren, zonder tus-
senkomst van een operator. Kortom: minder 
handmatige interventie en maximale uptime als 
gevolg van een optimale werkvoorbereiding. 

SNIJKWALITEIT
De extra functies die het snijproces verder au-
tomatiseren tillen plaatbewerking met de V303 
naar een hoger niveau. Tegelijkertijd wordt ook 
de snijkwaliteit verbeterd. Met de V303 kan elke 
gewenste bewerking worden uitgevoerd. Zo is 
met de nieuwe ‘Xtensive Bevel Cutting-tech-
nologie’ zelfs het snijden van complexe schuine 
kanten volledig geautomatiseerd. Handmatige 
correctie is overbodig en er hoeven ook geen 
pre-samples te worden gesneden. In combinatie 
met Voortmans Instant Cut Technology en True 
Volt Technology zorgt de V303 voor een aan-
zienlijke toename van zowel de productiesnel-
heid als de kwaliteit van de output. 

Plaatbewerkingsprocessen worden aanzienlijk efficiënter met de V303, de nieuwste plaatsnijma-
chine van Voortman Steel Machinery. De machine is ontwikkeld met het doel om snijresultaten 
te optimaliseren, onderhoud te minimaliseren en de productiviteit op de werkvloer te verbeteren. 
Met de V303 wordt volgens Voortman een ‘perfecte synergie tussen software en hardware en tussen 
machine en werkvloer’ gecreëerd. 

Nieuwe plaatsnijmachine van Voortman

Productnieuws
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Gelijktijdig ontbramen vermindert de doorloop-
tijd van componenten en de kosten per eenheid, 
en draagt bij aan een betere benutting van be-
staande laad- en losrobots. De herhaalnauwkeu-
righeid van de robot zorgt ook voor consistente, 
reproduceerbare resultaten. Als robots vuile, 
eentonige taken krijgen toebedeeld, hebben de 
werknemers waarvan die taken zijn overgeno-
men een veiligere en meer ergonomische werk-
omgeving. Met de nieuwe Schunk-tools kunnen 
gebruikers van al deze voordelen profiteren. 
Met de CRT, RCV en CDB heeft Schunk drie 
units ontwikkeld voor verschillende ontbraam-
taken, zodat er voor elke toepassing een opti-
maal gereedschap is. De pneumatisch aangedre-
ven CRT-vijl is bijzonder geschikt voor kleine en 
smalle gereedschapsgeometrieën. Zelfs op moei-
lijk bereikbare plaatsen zoals sleuven, hoeken en 
groeven kunnen overbodige randen nauwkeurig 
worden verwijderd en zonder resten worden ge-
reinigd. De compensatiehoek van +/- 1,8 mm 
compenseert positie-onnauwkeurigheden en 
werkstuk- en robottoleranties. Doordat de vijl 

kan worden uitgerust met conventionele vijlbla-
den, kan bestaand materiaal worden hergebruikt 
en gemakkelijk worden overgeschakeld op geau-
tomatiseerde processen.
De pneumatische RCV-ontbraamspindel is vol-
gens Schunk het de robuuste variant op de markt 
en bewijst zijn capaciteiten tijdens het reinigen 
van onbewerkte stukken en gefreesde onderde-
len. Doordat verschillende roterende gereed-
schappen kunnen worden gebruikt, kan de RCV 
flexibel worden ingezet voor diverse ontbraam-
werkzaamheden. Dankzij zijn robuustheid en 
hoge kwaliteit kunnen met de RCV consistent 
goede bewerkingsresultaten worden bereikt. De 
schoepenmotor verkort de machinetijd, dank-
zij een hoog koppel en een korte nalooptijd, en 
zorgt daardoor voor een hogere output.

OMSCHAKELING
De CDB-unit vergemakkelijkt eveneens de om-
schakeling van handmatige naar automatische 
processen. Voor het eerst kunnen beproefde 
handgeleide ontbraammessen worden gebruikt 

en zijn extra investeringen in nieuwe materialen 
niet nodig. Dankzij de uniforme gereedschaps-
opname en de mogelijkheid tot automatische 
gereedschapswissel is de insteltijd kort, zodat 
ook kleine series economisch kunnen worden 
verwerkt. De unit is regelbaar in axiale en ra-
diale richting, en geschikt voor het ontbramen 
van diverse werkstukken. Een verscheidenheid 
van materialen, zoals kunststoffen, aluminium, 
staal of messing kunnen gemakkelijk worden be-
werkt, in verschillende geometrieën.
Alle genoemde producten zijn cardanisch. De 
gereedschappen kunnen worden aangepast door 
ze met pneumatische druk in werking te stellen. 
Daardoor is een variabele uitbalanceerfunctie 
gewaarborgd en wordt de programmeerinspan-
ning voor de robot merkbaar verminderd. De 
ingebruikname verloopt snel en gemakkelijk. 
Met de optioneel verkrijgbare fixatie van de y-as 
kunnen gebruikers overschakelen van oscille-
rende naar radiale compensatie. Deze flexibi-
liteit garandeert een efficiënte bewerking, zelfs 
bij verschillende werkstukgeometrieën. Minder 
afgekeurde werkstukken, aanzienlijk kortere stil-
standtijden en slechts een zeer beperkte behoefte 
aan reserveonderdelen zijn positieve resultaten 
van het geautomatiseerde proces. Het effect van 
deze resultaten zal blijken uit de kostenbesparin-
gen. 
Aanvullende producten maken het Schunk-port-
folio compleet en zorgen voor extra toepassings-
gebieden. De PCFS-compensatie-eenheid blijkt 
in dat kader veelzijdig te zijn. Als een werkstuk 
moet worden bewerkt met een vooraf gedefini-
eerde kracht, levert de unit waardevolle diensten. 
De unit is universeel toepasbaar en zorgt ervoor 
dat in elke positie een consistente complian-
ce-kracht optreedt. Dit wordt mogelijk gemaakt 
door het gebruik van een positiesensor. Deze 
compenseert de gewichtskracht, samen met de 
door de klant geleverde drukregelkleppen. De 
PCFC kan worden gecombineerd met diverse 
tools en is geschikt voor tal van toepassingsdoel-
einden.
Met de nieuwe ontbraamgereedschappen vult 
Schunk zijn end-of-arm-portfolio aan met nog 
meer modules. Bovendien worden gebruikers 
optimaal ondersteund tijdens het procesont-
werp: klanten kunnen hun toepassing vooraf 
testen in het nieuwe Schunk CoLab-applica-
tiecentrum. De leverancier voert een haalbaar-
heidsanalyse uit van de bewerkingsopdracht en 
vergemakkelijkt zo de overstap naar geautomati-
seerde bewerking. 

Schunk is een samenwerking aangegaan met 
3M, een fabrikant van industriële slijpmiddelen, 
om de gebruikers nog meer mogelijkheden te 
bieden. 3M werkt voortdurend aan het optima-
liseren van slijp- en polijstprocessen en richt zich 
op het creëren van efficiëntere, innovatieve pro-
ducten. In combinatie met de competentie van 
Schunk op het gebied van automatisering zullen 

deze inspanningen nieuwe toepassingsgebieden 
openen voor het optimaliseren van slijp-, polijst- 
en borstelprocessen. De twee ondernemingen 
bundelen hun know-how en zullen deze via op 
maat gemaakte oplossingen aan de gebruikers 
aanbieden. Klanten zullen profiteren van de er-
varing van de twee specialisten bij het plannen 
van geautomatiseerde slijptoepassingen. Schunk 
levert de geschikte componenten voor robots 
en biedt ondersteuning bij de technische imple-
mentatie van geautomatiseerde toepassingen, en 
3M zoekt naar de juiste slijpmiddelen en opti-
male procesparameters. Hiervoor kunnen in het 
Schunk CoLab-applicatiescentrum snel en een-
voudig haalbaarheidsstudies op verschillende 
componenten worden uitgevoerd. Het slijppro-
ces kan verder worden geoptimaliseerd in het ro-
botlab van 3M. Dit betekent dat klanten het bes-
te uit twee werelden krijgen en de optimale, op 
maat gemaakte automatiseringsoplossing voor 
hun toepassing kunnen realiseren.

Schunk heeft zijn portfolio voor robotic material removal uitgebreid. Omdat robots meer kunnen dan 
laden en ontladen, kunnen ze ook worden gebruikt voor geautomatiseerd ontbramen. Het ontbramen 
van een werkstuk kan gelijktijdig met de bewerking van het volgende werkstuk worden uitgevoerd, 
zodat een extra bewerkingsstap wordt uitgespaard. 

Robotondersteund slijpen is een uitdagende taak die een enorme hoeveelheid kennis vereist van tech-
nieken, processen en materialen. Schunk en 3M hebben de handen ineengeslagen om bedrijven te 
ondersteunen bij het optimaal automatiseren van hun slijp-, polijst- en borstelprocessen.

Schunk breidt portfolio voor robotic material removal uit Samenwerking tussen Schunk en 3M 
opent nieuwe mogelijkheden op het gebied 
van geautomatiseerd slijpen
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Machinerichtlijn 2006/42/EG
Risicobeoordeling en -reductie
Projectbegeleiding
Workshops

Met zijn gepatenteerde hybride lasertechno-
logie met dubbele golflengte en ingebouwde 
optimalisatiemogelijkheden voor laservermo-
gen biedt de R5000 de unieke mogelijkheid 
om de beschikbare laserenergie nauwkeurig 
af te stemmen op de absorptie-eigenschappen 
van een materiaal om optimale eindresulta-
ten te bereiken. De R5000 ondersteunt tal van 
productiviteitsverbeteringsopties, waaronder 
een geavanceerde, gepatenteerde, op meerdere 
camera’s gebaseerde augmented reality-gebrui-
kersinterface die visuele workflows verbetert en 
ontwerpbestanden verwerkt die registratiemar-
keringen gebruiken om materiaal nauwkeurig 
te positioneren voor verwerking.
Bovendien vereenvoudigt de krachtige bestu-
ringsinterface, met een ingebouwde en steeds 
groter wordende database van materiaallaser-
verwerkingsparameters, de installatie en het 
gebruik van het systeem drastisch. Hierdoor 
kunnen gebruikers intuïtief de meest complexe 
ontwerpbestanden met gemak uitvoeren. De 
R5000 kan bewerkingen uitvoeren, waaronder 
snijden op hoge snelheid, markeren, oppervlak-
teprofilering, graveren, oppervlaktemodificatie 
en vele andere. Dankzij het modulaire ontwerp 
kunnen gebruikers het systeem configureren 
voor laserbewerking van een specifiek materi-
aal of een breed scala aan diverse toepassingen.

Het ULTRA R5000-systeem van Universal  
Laser Systems wordt in Nederland geïmpor-
teerd door Laser2000. 

Universal Laser Systems heeft  de ULTRA 
R5000 onthuld, de nieuwste toevoeging aan de  
ULTRA-lijn van lasermateriaalverwerkingssyste-
men. De ULTRA R5000 is ideaal voor laserver-
werking van een breed scala aan natuurlijke en 
geavanceerde polymeer- en composietmaterialen 
en is een professioneel, hoogwaardig, middel-
groot en flexibel platform dat is ontworpen om te 
voldoen aan de huidige en toekomstige vereisten 
voor algemene productie, productontwikkeling 
en materiaalonderzoek.

Uitbreiding ULTRA-lijn 
van Universal
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Een aantal jaren geleden woonde ik een workshop bij van een politieagent in  
Amsterdam. Hij was gespecialiseerd in het herkennen en oppakken van zakkenrollers. 
De belangrijkste boodschap die me ervan bijbleef, was de gedachte die de zakkenroller 
heeft over ‘jouw’ spullen. De agent gaf aan dat de meeste zakkenrollers jouw spullen 
niet als ‘jouw’ spullen zien, ook al heb jij ze ooit gekocht. Een zakkenroller zei ooit 
eens: ‘Dus dat jij een bonnetje hebt van de mobiele telefoon, geeft jou het gevoel dat het 
jouw telefoon is?’ Die verbinding tussen een bonnetje en eigenaarschap zag hij niet.

Het is een gevleugelde uitspraak, waarschijnlijk ook in jouw organisatie: ‘De medewerker moet 
meer eigenaarschap nemen!’ Vervolgens een instemmend knikken van je omgeving en ‘problem 
solved’. Maar wat is dat nu eigenlijk? Als je de Van Dale erop naslaat, verwijst ‘eigenaarschap’ 
onder ander naar ‘bezit’ en ‘bezit’ verwijst dan weer naar ‘iets dat je hebt’.

Hoe vaak heb jij als medewerker het gevoel gekregen van eigenaarschap of autonomie? Een ma-
nager geeft aan dat het doel moet worden gehaald, maar hoe dit gehaald mag worden, kan jij als 
vakvolwassen professional natuurlijk prima zelf bepalen. Een gezonde benadering, zo uit het 
moderne managementboekje. De manager geeft vervolgens aan dat jij eigenaar van dat proces 
bent. En dan komen na enige tijd de eerste vragen van diezelfde manager. ‘Hoe gaat het? Lukt het? 
Heb je hier nog aan gedacht? Zou je deze wijziging willen doorvoeren?’ En dan, na nog langere 
tijd, komt de deadline in zicht. ‘Hiermee ga ik wel naar het MT. Ik zie dit toch anders. Vanaf hier 
neem ik het even over…’

Het voelt voor een medewerker keer op keer of hij een telefoon cadeau krijgt die hij toch ineens 
moet inleveren. Als ik managers hiermee confronteer, wordt vaak als reden gegeven dat som-
mige medewerkers niet goed met de telefoon weten om te gaan. Daarmee bedoelen ze dat de 
medewerker onvoldoende skills heeft om de telefoon ten volle te benutten, of dat hij die skills wel 
heeft, maar onvoldoende inzet voor het te behalen doel. Ondertussen blijven we wel het woord 
eigenaarschap te pas en te onpas gebruiken, maar denkt de medewerker dat hij in een leasecon-
structie is getrapt waar hij liever uitstapt. 

Een tip van meneer agent was: ‘Stop die telefoon goed weg, zodat je er zelf ook moeilijk bij kan. 
En gebruik hem niet te veel in het zicht van de straat.’ Met andere woorden, als je je medewerkers 
niet écht eigenaar laat zijn en ze niet faciliteert om de juiste skills te leren maar ze opzadelt met 
een leasecontract, ben jij die zakkenroller.

Thema van TechniShow|Magazine 4 is:  Verspaning, opspantechniek en gereedschap

www.rolan-robotics.nl
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Deze machine is de ideale oplossing voor iedereen die waarde hecht aan een productieve en flexibele automatisering 
voor een zo breed mogelijk onderdelenspectrum. De kwaliteit blijft daarbij constant hoog. Met de nieuwste serie van de 
buigmachine TruBend 5000 is de buigcel state-of-the art, bijvoorbeeld als het gaat om de programmering en 
hoekmeting. Selecteer de buigmachine en BendMaster geheel naargelang uw onderdelenspectrum. Maximale vrijheid 
is ook bij de vormgeving van de materiaalstroom met behulp van transportbanden en pallettransporteurs een gegeven.

 www.trumpf.com

TruBend Cell 5000
Eenvoudig programmeren, geautomatiseerd buigen

Nauwkeurig buigen, tijdsbesparend, 
eenvoudig omstellen, snelle 
gereedschapswisseling


