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Paul Quaedvlieg

Precisiedraaimachines 
heid van minder dan 2 μm. Dat valt
alleen te realiseren als de basiscompo-
nenten van de machine al van een
bepaald kwaliteitsniveau zijn.”
Veel componenten van de Benzinger-
draaimachines worden dan ook in huis
ontwikkeld, gemaakt en ingebouwd.
Maar in de Zuid-Duitse regio zitten ook
veel toeleveranciers die nauwkeurige
componenten kunnen aanleveren. “Dat
klopt”, beaamt Jehle. “Onderdelen
zoals glasmeetlinialen, geleidingen,
motoren en besturingen kopen we in.
Zo betrekken we de lineaire geleidin-
gen van Schneeberger en de besturin-
gen van Siemens of van Fanuc. We zijn
tevens een ontwikkelpartner van
Siemens en krijgen van hun als eerste
nieuwe software en hardware.
Natuurlijk moeten we wel feedback
geven aan Siemens over de nieuwe 
producten.”

Geen standaard
Benzinger heeft dan wel vier machine-
lijnen (de TNi, de GoFuture, de Take5
en de mμFuture), toch levert het bedrijf
nauwelijks standaardmachines. “Wij
denken binnen Benzinger aan oplos-
singen voor de klant, niet in standaard
machines”, legt Jehle uit. “De klant
komt met een producttekening met
daarop de vereisten qua nauwkeurig-
heid, onrondheid et cetera. Wij be-
denken dan de oplossing en kiezen als
basis één van onze vier machinetypes.
Onze ontwikkelingsafdeling bestaat uit
dertien constructeurs en zeven elektro-
technische ingenieurs. Per klant wordt
bekeken welke spindel er in een 
machine komt. Dat kan een walslager-
spindel zijn of een hydrostatisch ge-
lagerde spindel. De eerste heeft een
nauwkeurigheid van tussen de 
1 μm en 1,5 μm; de hydrostatisch 
gelagerde spindel heeft een nauw-
keurigheid van 0,5 μm.”

metaalbewerken

Zuid-Duitsland en had een exclusief
gesprek met Rainer Jehle, technisch
directeur van Benzinger Präzisions-
maschinen. “Tegenwoordig zitten wij
op het nauwkeurigheidsniveau van
Hembrug”, valt Jehle met de deur in
huis. “Onze nauwkeurigste machine,
de mμFuture, haalt een nauwkeurig-

Afgelopen jaar betrok Benzinger een
nieuw pand in Pforzheim tussen
Karlsruhe en Stuttgart. Voorheen was
het bedrijf gevestigd in Unterreichen-
bach, zo’n 10 km van Pforzheim ver-
wijderd. Metaal Magazine ging op 
uitnodiging van de Nederlandse 
vertegenwoordiging Oude Reimer naar

De meeste fabrikanten van metaalbewerkingsmachines dekken
ruim 90% van de behoefte in de markt af. Maar een aantal
fabrikanten specialiseert zich in bepaalde nichemarkten. Zo ook
Benzinger Präzisionsmaschinen uit Pforzheim (D). Zij maken
hoognauwkeurige draaimachines met een nauwkeurigheid op
micronniveau. 

De Take5 van Benzinger zorgt

voor compleetbewerking op

micronniveau door een aparte

freesspindel. Zowel de hoofd-

spil als de tegenspil staan op

X-/Z-kruissledes (foto’s: Paul

Quaedvlieg)

voor compleetbewerking tot onder 2 µm nauwkeurig
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F a m i l i e b e d r i j f  B e n z i n g e r  

Benzinger Präzisionsmaschinen werd in 1916 door Carl
Benzinger opgericht. Het bedrijf maakte toen een-
voudige machines voor de horloge- en ringenindustrie.
In 1939 wordt Gustav Jehle technisch bedrijfsleider en
neemt in 1941 het bedrijf over. In 1966 wordt begon-
nen met het maken van handbediende draaibanken,
wordt een methode ontwikkeld voor het zogenaamde
glansdraaien met diamanten en komt Dieter Jehle, de
tweede generatie Jehle, in het bedrijf te werken. Dertig
jaar later, in 1996, komt Rainer Jehle (derde generatie
Jehle) als technische bedrijfsleider bij Benzinger te 
werken en drie jaar later zijn broer Michael, die zich
specialiseert in de verkoop. Er werken inmiddels zo’n
140 mensen die per jaar zo’n 80 hoognauwkeurige
CNC-gestuurde draaimachines maken. 

H o r l o g e s  e n  s i e r r a d e n

Een aparte tak binnen Benzinger is de fabricage van
machines voor de horloge- en ringenindustrie. Deze
machines zijn dusdanig afwijkend van de industriële
draaibanken, dat deze via een aparte tak worden 
verkocht. Vooral de machines die ringen maken worden
steeds complexer. Niet alleen kunnen ze ringen op
maat draaien, maar het oppervlak is ook meteen van
polijstkwaliteit. Daarnaast zijn ze programmeerbaar om
bijvoorbeeld facetten te slijpen en om edelsteentjes te
plaatsen.

Dat Benzinger bijna geen standaard-
machines bouwt, zien we later terug in
de productie. Vanaf de frameopbouw
zijn de meeste machines nagenoeg
gelijk met een X-as en Y-as. Maar hier
zijn al keuzes mogelijk. Moeten de
gereedschappen op een slede of op een
revolver, of beide? Wordt het product
in grote series gemaakt? Zo ja, dan kan
er een tweede hoofdspil bijkomen. Hoe
moet het product gespannen worden,
pneumatisch, hydraulisch of zelfs
elektronisch? Moet de draaibank deel
gaan uitmaken van een geautomati-
seerde productiecel, dan kan dat ook.
De engineers van Benzinger ontwikke-
len tegenwoordig ook compleet ge-
automatiseerde robotcellen, inclusief
industriële robot en aan- en afvoerban-
den.
Jehle wijst tijdens de rondleiding op
een bijzondere GoFuture-machine.
“Deze machine kan straks zeven dagen
per week volledig onbemand en zonder
stoppen naaldjes produceren voor
inhaleerpompjes voor astmapatiënten.
Dit dankzij een ingebouwde robot die
de aan- en afvoer regelt van de naalden
en een speciaal ontworpen gereed-
schapshouder met vijf groepen van elk
vier boren en een beitel. De in totaal 20
boren hebben gezamenlijk een stand-
tijd van een week productie. Na een
week hoeft alleen de complete gereed-
schapslede te worden vervangen en de
productie kan weer volautomatisch
een week doordraaien. Dit concept is
volledig door ons in huis bedacht en
ontwikkeld.”

Compleet aanbod
“De basismachines van Benzinger heb-
ben elk een eigen doelgroep binnen de
metaalbewerking,” legt Danny van Rij,
machineverkoper bij Oude Reimer uit.
“In Nederland zijn de B6 en B8 van het
type TNI het meeste verkocht. Deze
machines hebben een hoofdspil, een
tegenspil, een bovenrevolver op een
kruisslede en een vaste onderrevolver.
De meeste klanten kopen een
Benzinger voor de nauwkeurigheid.
Voor sommige is een nauwkeurigheid
van 0,01 mm al genoeg, maar meestal
liggen de eisen wat hoger.” Daarnaast
wordt een Benzinger ook gekocht van-
wege het vierassig simultaan bewer-
ken. Zo wordt een hoge productiviteit
bereikt. 
Het paradepaadje van Benzinger is de
mμFuture. Maten worden hier 

ingegeven op 0,0001 mm nauwkeurig.
Deze machine wordt ingezet bij zeer
nauwkeurige bewerkingen van harde
materialen en grote series. Wat opvalt
is dat de mμFuture standaard alleen
wordt geleverd met gereedschappen op
een overgedimensioneerde X-asslede.
“Een stabiele machine is vaak wat 
groter ontworpen voor een maximale
stabiliteit. Bovendien hebben gereed-
schappen op een X-asslede iets meer
stabiliteit dan gereedschappen op een
revolver,” legt Jehle uit. “Bij de bewer-
king van hardmetaal is een stabiele 
X-as een must.”

Toekomst
De introductie van de GoFuture op de
EMO 2007 heeft Benzinger geen wind-
eieren gelegd. Inmiddels zijn er sinds
de introductie 40 van deze draai-
machines verkocht; hetgeen voor een
bedrijf als Benzinger een goed aantal
is. “Door zijn compacte bouwwijze en
een goede prijs-kwaliteitverhouding is
deze machine zeer goed ontvangen bij
de klanten”, legt Jehle uit. “Maar ook
de Take5 is voor ons een belangrijke
machine. Het is onze eerste draaibank
met een aparte freesspil waardoor er
compleetbewerking kan plaatsvinden
in een klein bereik.” De Take5 is ge-
baseerd op de TNI, maar er is een B-as
aan toegevoegd. De freesspil heeft een
eigen gereedschapsmagazijn met 52
posities.
“Met onze vier basismachines zien wij
de toekomst hoopvol tegemoet”, be-
ëindigd Jehle het gesprek. “Natuurlijk
voelen wij de pijn in de automobiel-
industrie, maar gelukkig leveren wij
ook aan klanten in de medische-, tand-

heelkundige-, optische-, elektrotechni-
sche en de lucht- en ruimtevaart-
industrie. We zullen dus wel iets van
de recessie meekrijgen, maar richten
onze tijd nu op ontwikkeling en 
nieuwe innovaties. We blijven op zoek
naar optimalisatie van onze hoog-
nauwkeurige machines in samen-
werking met onze klanten.” ■

Om een hoge nauwkeurigheid te krijgen zijn de Benzinger-

draaimachines zwaar en stabiel opgebouwd

Een onderdeel voor de optische industrie met een nauwkeurigheid van 

1 micron wordt kritisch bekeken door Rainer Jehle, technisch directeur van

Benzinger (links), en Danny van Rij van Oude Reimer (rechts)
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