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Reinold Tomberg

High Speed Cutting
Alhoewel het familiebedrijf Röders
een geschiedenis kent van meer dan
200 jaar — ooit begonnen als tingiete-
rij op de Lünenburger Heide — is het
bouwen van metaalbewerkings-
machines een relatief nieuwe 
activiteit. In 1991 is de eerste HSC-
machine (HSC staat voor ‘High Speed
Cutting’) van Röders op de markt
gekomen: de RFM 520 met een pc-
besturing. De hoofdspindel van deze
verticale machines haalde toen al
42.000 toeren. Intussen worden in
Soltau (D) per jaar circa 160 HSC-
machines gebouwd. In totaal zijn
wereldwijd nu 1500 machines uit-
geleverd, waarvan 20 in ons land.
Sinds 1 januari vertegenwoordigt
Dymato uit Veendaal Röders op de
Nederlandse markt. Theo Coffeng van
Dymato vertelt dat HSC zich kenmerkt
door het verspanen met kleine spaan-
doorsneden, hoge toerentallen en
hoge voedingen. Dit biedt een metaal-
bewerker voordelen als een hoge pro-
ductiviteit, hoge nauwkeurigheden en
goede oppervlaktekwaliteiten. Ook bij
het verspanen van harde (geharde)
materialen.

Gevraagd naar voorbeelden laat
Markus Anderten, verkoopleider voor
HSC-machines bij Röders, tijdens het
bezoek in Soltau proefwerkstukken
zien van het materiaal 1.2343 waar
door middel van microbewerkingen
met een gereedschap van 0,3 mm (met
een straal van 0,15 mm) oppervlakte-
ruwheden Ra van 0,06 μm tot 0,08 μm
en Rz van 0,4 μm tot 0,55 μm zijn 
gerealiseerd.
Ook noemt hij het drietal RXP500DS-
machines van KMWE in Eindhoven
dat, in een geklimatiseerde ruimte,
verspaant in het nauwkeurigheids-
bereik van 5 μm (herhaalnauwkeurig-
heid).
HSC-machines vallen op door hun

metaalbewerken

Machineleverancier Röders presenteerde in 2007 op de EMO een groot drie-assig 
HSC-bewerkingscentrum met een X-as van 1200 mm (RPX1200). Vorig najaar, tijdens
de AMB, werd een vergrote vijfasser voor hogesnelheidsbewerkingen voorgesteld
(RXP800DSH). En onlangs, begin december tijdens de EuroMold, complementeerde de
nieuwe RXP600DSH de RXP-serie van Röders. Reden genoeg voor Metaal Magazine
om eens te gaan buurten bij deze innovatieve, eigenzinnige machinebouwer.

op toegesneden, stijve en snelle verticale machines
De machinebasis van het verticale

bewerkingscentrum RXP800 van

Röders. Kenmerkend is het stijve,

symmetrische en krachtgesloten 

portaal met weinig bewegende delen

voor de Y- en Z-as. De X-as is in het

werkstuk (tafel beweegt dus). Bij een

vijfassige machine ligt de zwenkas

van de draaizwenktafel parallel aan

de X-as. Dit is gunstig voor de 

machinedynamiek. Het frame van de

kleinere machines van Röders is van

grijs gietijzer; de grotere machines

zijn van polymeerbeton (foto’s:

Röders)
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R ö d e r s  i n  N e d e r l a n d

In het digitale archief van Metaal Magazine op
www.metaalmagazine.nl zijn onder andere enkele 
artikelen te vinden van Nederlandse metaalbewerkers
die werken met machines van Röders: Delba in Duiven
werkt met een RXP 500 en P.Metaal uit Venlo-Blerick
met een RFM 600.

A s s o r t i m e n t  R ö d e r s

Röders levert onder de benaming ‘röders tec’ drie 
generaties machines. De RFM-serie (dit zijn drie-assige
machines), de RXP-serie (die zijn drie- of vijfassige
machines) en de RHP-serie (dit zijn gecombineerde
machines met hydrostatische geleidingen voor frezen
en coördinatenslijpen). Op www.roeders.de wordt een
compleet overzicht gegeven van het leverings-
programma. Naast het bouwen van HSC-machines is
Röders ook actief als gereedschapsmakerij voor het
maken van blaasmatrijzen voor PET-flessen. En nog
steeds, op kleine schaal, als tingieterij.

E i g e n  o p l o s s i n g e n  R ö d e r s

Rondlopend in de montagehal van Röders in Soltau 
vallen een paar zaken op:
■ voor een succesvolle lasermeting van de gereed-

schappen zijn de machines voorzien van spuitmond-
jes die de gereedschappen reinigen voor de meting;

■ voor de gewichtscompensatie van de Z-as werkt
Röders met wrijvingsloze vacuümslangen;

■ de uitzettingscompensatie van de hoofdspil
geschiedt realtime met een direct aan de Z-as
bevestigde 
sensor;

■ de hoofdspillen zijn voorzien van een waterkoeling.
Een extra koelmantel voorkomt warmtestraling naar
de Z-as;

■ vanuit het gereedschapsmagazijn kan een 3D-taster
opgenomen worden in de hoofdspil die draadloos de
ligging van het werkstuk doorgeeft aan de besturing;

■ standaard werken de machines met minimaalsme-
ring (emulsie is uiteraard mogelijk); en

■ alle machines zijn helemaal voorbereid op het
bewerken van grafiet. 

hoge dynamiek. Niet
alleen hoge snelheden 
en hoge vertragingen
en versnelling, maar
ook hoge rukparameters
(de veranderingen van ver-
snellingen en vertragingen
afgezet tegen de tijd). Het is bij
HSC van belang dat snelheid, versnel-
ling/vertraging en ruk een hoge
waarde hebben, maar ook dat de ver-
anderingen van deze waarden soepel
verlopen. Om dit te realiseren heeft
Röders gekozen voor aandrijvingen
met lineaire motoren als alternatief
voor kogelomloopspillen. Ook voor de
rondassen van de draaizwenktafel. 
Anderten en Coffeng sommen een
aantal voordelen op van lineaire 
motoren: ze zijn slijtagevrij, zeer 
dynamisch (snelheden tot 60 m/min)
en kennen geen omkeerspelingen die
bijvoorbeeld bij het gebruik van kogel-
omloopspillen zichtbaar worden als
een aftekening of een lijntje op het
bewerkte oppervlak. Uiteraard heeft
de kogelomloopspil op zich geen 
speling, maar een aandrijfsyteem met
een kogelomloopspil heeft een veel
hogere massa en zal daardoor meer in-
en uitveren bij snelheidsomkeringen. 
Anderten en Coffeng claimen ook dat
het energieverbruik van lineaire 
motoren nu vergelijkbaar is met die
van kogelomloopspillen. Dit wordt

onderbouwd met het bewijs dat het
geïnstalleerd vermogen van het koel-
aggregaat van een (vergelijkbare)
machine met lineaire motoren het-
zelfde is als een machine met kogel-
omloopspillen. We praten over 4 kW
koelvermogen voor een 500-machine
en 5,8 kW voor de grotere machines. 

Besturing
Omdat bestaande CNC-besturingen
naar de mening van Röders niet snel
genoeg zijn, is vanaf de jaren negentig
een eigen besturing ontwikkeld: de
RMS 6. Deze op Windows XP gebaseer-
de besturing werkt op een standaard,
industriële pc. Het is een dialoog-
besturing die werkt met vensters.
Kenmerkend is een snelle regel- 

verwerkingstijd beneden de 0,1 mms
en de ‘look ahead’-functie van meer
dan 10.000 regels. 
De besturing biedt een gebruiker een
aantal voordelen. Zo is het mogelijk
dat de machine zelf, in een bepaald
toerenbereik, het meest optimale toe-
rental kiest gelet op het vibratiegedrag
van de machine. Hoe minder trillin-
gen, hoe beter immers de oppervlakte-
kwaliteit.
Ook is er een keuze uit vier dynami-
sche karakteristieken van de machine.
Er kan bijvoorbeeld gekozen worden
voor een machineregeling die resul-
teert in een langer durende, maar
meer nauwkeurige eindbewerking. Of
voor een snellere, maar minder nauw-
keurige bewerking.
Bijzonder is de update-service. Een
tien jaar oude machine kan bijvoor-
beeld voor pakweg 10.000 euro voor-

zien worden van een nieuwe pc, een
nieuwe monitor en nieuwe software.
Dankzij de effectiviteit van de nieuwe
software zijn productiviteitsverbete-
ringen haalbaar: ook als de hardware
van machine, gereedschap en werk-
stuk hetzelfde blijft.

Markus Anderten laat dit zien aan de
hand van een matrijs voor een bodem
voor een PET-fles. Met name het na-
bewerken gaat met de vernieuwde
besturingssoftware veel sneller.  De
totale bewerkingstijd daalt met 27%.
Uiteraard zijn tussentijdse software-
updates ook mogelijk. Voor pakweg
1500 euro kan een metaalbewerker
een cd-rom aanschaffen voor het 
actualiseren van de CNC-besturing. ■

’ Kl e i n e  s p a a n d o o r s n e d e n  m e t  h o g e  t o e r e n t a l l e n ‘

Het vijfassig bewerken van een

designproduct op een RXP800DS.

Ook de assen van de draai-

zwenktafel zijn voorzien van

lineaire motoren

Aluminium prototype bewerkt in 57 minuten in twee

opspanningen op een RXP500DS HSC-machine van

Röders. Alhoewel dit geen 3D-product is, biedt de

hoge dynamiek van de machine hier veel voordelen 
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