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De EuroMold 2010, die gehouden werd van 1 tot en met 4 december 2010 in Frankfurt (D), had

duidelijk nog te maken met de naweeën van de crisis en misschien ook wel het slechte

winterweer dat begin december Europa teisterde. Kleinere stands, veel koffiecorners en soms

niet opgevulde plekken. Desondanks was de sfeer goed, zagen we enkele noviteiten en waren

er iets meer exposanten dan in 2009.
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EuroMold ijlt na
op crisis

Microverspaning
NS Tools, de Japanse fabrikant van nauwkeurige

microfrezen, liet in Frankfurt een schroefdraadgat

zien met de afmeting M 0,3. Dit gat wordt niet

getapt, maar gefreesd. Een knap staaltje verspaning!

NS Tools levert een complete lijn micro-grain

hardmetaalfrezen met een diameter vanaf 0,01 mm

tot 12 mm

Handmatige spantangklemunit
Rego-Fix, de Zwitserse fabrikant van precisie-spantanghouders en spantangen toonde de

nieuwe handmatige klemunit powRgrip PGC2510 voor meerdere spantang-inserts.

Daarnaast toonde het bedrijf nog de XL toolholder (zie inzet), een extra lange, slanke, doch

stabiele gereedschaphouder (foto's: Paul Quaedvlieg)   

Analoge taster
Bij Blum-Novotest was de TC76-Analog nieuw in het

assortiment. Deze analoge en schakelende

meettaster kan werkstukken meten in slijp-, draai-

en freesmachines en is gebaseerd op de Shark360-

technologie. Uitgangssignalen zijn 24V schakelend

en 0–10V analoge spanning

Altijd gereedschap mee
In hal 11 stond deze fraaie motor met

aanhangwagen. De motor is gebaseerd op een KTM

990 Supermoto. De aanhangwagen is een

aangepaste Atorn-gereedschapswagen. Niet om te

sleutelen aan de motor, maar puur als

publiekstrekker voor het Oostenrijkse Metzler,

leverancier van gereedschappen en machines
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B E U R S

Turboprop-model
Op de stand van Stratasys stond onder meer dit 

1-op-1-model van een turbo-prop-vliegtuigmotor.

Alle componenten zijn gemaakt op de 3D-printers

van Stratasys. Het model laat zien wat er qua

prototypebouw tegenwoordig allemaal mogelijk is 

Textuur laseren
Op de stand van DMG stond deze nieuwe Lasertec 50

Shape, een uitbreiding op de andere Lasertec Shape-

machines. Deze nieuwe machine brengt een

laserstraaltextuur aan op werkstukken, bijvoorbeeld voor een matrijsvorm. Op de EuroMold werd binnen 

6 uur een computermuismatrijs voorzien van een structuur (zie inzet)

Frezen testen
Op de stand van Röders TEC stond een vijf-assig RXP

600 DSH CNC-bewerkingscentrum golfvormige

banen te frezen in een aluminium bol. Het bedrijf

gebruikte de beurs om smalle vingerfrezen te testen

en dan vooral de slijtage hiervan bij het kruisen van

de andere freesbanen

CAM voor robots
MasterCam liet in Frankfurt de nieuwste versie van

Robotmaster zien. Met deze CAM-software voor

industriële robots zijn robotprogramma’s sneller en

eenvoudiger aan te passen dan handmatig via de

robotbesturing. Bovendien wordt de robot hiermee

universeler inzetbaar

Twee-assige zwenkkop
Huron liet deze CNC-gestuurde zwenkkop zien met

een B- en een C-as. De C-as kan +/- 190° draaien, de

B-as kan +/- 95° zwenken. Beide assen hebben een

krachtig klemmoment van 7000 Nm, waarbij de C-as

een bewerkingsmoment heeft van 750 Nm en de B-

as gaat tot 500 Nm. De nauwkeurigheid van beide

assen is 10 sec

Forse matrijs
Bij de EuroMold ligt de nadruk op matrijzenbouw.

Daarom liet Buderus Edelstahl deze halfbewerkte

matrijs voor een Mercedes ML-bumper zien. De

staalsoort is Thruhard Supreme 2738mod.TS(HH).

Het materiaal is veredeld naar 310-355 HB
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