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Met de opkomst van nieuwe maar moeilijker te bewerken materialen worden gereedschap- en machineleveranciers stevig

uitgedaagd om met innovatieve oplossingen te komen. Hoe spelen machine- en gereedschapleveranciers in op deze trend en

wat betekent het voor de machinebouw en de ontwikkeling van gereedschappen? En welke invloed heeft het op de ‘gouden

driehoek’ tussen machine, gereedschap en software? Deze en andere vragen werden beantwoord tijdens de Vimag-

forumdiscussie over technologische ontwikkelingen binnen de metaalindustrie.

DOOR: MARTIN FRANKE (BETA PUBLIC RELATIONS)

Geen vooruitgang zonder
nieuwe technologie

Van links naar rechts: Philippe Reinders Folmer, René Hazenberg, Ger van der Endt, Theo Coffeng, Ric de Groot, Martin Franke, Reinold Tomberg, Hans Volker en Gijs Bender (foto’s: Michel

Zoeter)
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Sinds de introductie van roestvast staal hebben

verschillende nieuwe materialen hun intrede

gedaan. Daarbij kan worden gedacht aan ti-

taan, zirkoon en hooggelegeerde metalen maar

ook aan keramiek en vezelversterkte composie-

ten. De opkomst daarvan brengt ook uitdagin-

gen voor de machine- en gereedschapleveran-

ciers met zich mee. De metalen zijn door hun

hardheid moeilijker te bewerken en vereisen

door hun kostprijs een zeer zorgvuldige bewer-

kingstrategie met geringe materiaalverliezen.

Ondanks die beperkingen nemen deze materi-

alen een hoge vlucht. Met name voor medische

toepassingen - een markt waarvoor een groei

van 8 procent per jaar wordt voorspeld - lijken

de nieuwe materialen uitkomst te bieden. Hoe

spelen machine- en gereedschapleveranciers

hierop in? Bieden de materialen nieuwe kansen

of valt dat voor de Nederlandse markt wel mee?

Hans Volker van Gelderblom: “De nieuwe ma-

terialen staan zeker bij de R&D-afdelingen van

grote machinefabrikanten in de belangstelling.

Maar voor die fabrikanten geldt ook dat de

massa nog altijd de motor is. Iedere grote ma-

chinefabrikant wil grote hoeveelheden afzet-

ten. Dat betekent dat het veel van de aandacht

zich toch zal richten op universele machines. Bo-

vendien: wanneer zo’n standaardmachine

wordt voorzien van de nodige opties, kan in

veel gevallen ook al heel wat worden bereikt.

De uitdaging van de nieuwe materialen zal ech-

ter met name voor de gespecialiseerde machi-

nebouwer gelden”. Theo Coffeng van Dymato

beaamt dat: “Een producent bouwt nu eenmaal

het liefst een universele machine. Daar is een

grote markt voor. Zo’n machine leent zich wel-

iswaar niet speciaal voor exotische materialen,

maar daar is ook maar een beperkt aantal afne-

mers voor. Aan de andere kant kunnen materi-

alen zoals titaan ook met universele machines

worden bewerkt. De snelheid zal dan wel een

stuk lager liggen, maar de mogelijkheid is er”.

Philippe Reinders Folmer van Renishaw Benelux:

“Ook de aard van de Nederlandse markt zorgt

ervoor dat de machinemarkt voor exotische ma-

terialen bescheiden van omvang is. In Neder-

land worden veel kleine series gedraaid, waarbij

regelmatig van materiaal en gereedschap wordt

gewisseld. Voor dat werk ben je al snel aange-

wezen op de universele machine. Ik verwacht

dat het bewerken van dergelijke materialen

toch een nichemarkt zal blijven”.

Medisch
En de medische industrie? Biedt die dan geen

kansen of kan die niet als voorbeeld dienen

voor de metaalindustrie. De tandtechniek is bij

uitstek een markt waar het om enkelstuks gaat.

Toch lukt het daar om producten die vandaag

worden besteld bij wijze van spreken morgen te

leveren. De toekomst van de metaalindustrie?

Theo Coffeng: “Ik ben bang dat het aantal Ne-

derlandse metaalbedrijven dat op die manier

wil werken, op één hand is te tellen. Het con-

cept van ‘vandaag-bestellen-en-morgen-leve-

ren’ legt een enorm beslag op je organisatie en

productiecapaciteit. Flexibel reageren op vra-

gen van klanten wordt nagenoeg onmogelijk.

Daar zijn maar weinig ondernemers voor te por-

ren”. Philippe Reinders Folmer: “Wat de tand-

techniek wel goed duidelijk maakt, is dat derge-

lijke markten in Nederland alleen kunnen be-

staan door te specialiseren. Bij de productie van

metalen kronen of andere tandonderdelen,

komt bijna geen mens meer te pas. Er wordt

een compleet bestand opgestuurd, dat direct

wordt ingeladen en waarmee vervolgens de

machine wordt bestuurd”.

Plaatbewerking 
De nieuwe materialen zijn blijkbaar wel aan een

opmars begonnen, maar de Nederlandse ge-

reedschap- en machineleveranciers worden er

nog niet echt mee geconfronteerd. Geldt dat al-

leen voor de verspanende machines of ook voor

de plaatbewerking? Ger van der Endt van

Trumpf Nederland: “Wij hebben altijd sterk in-

gezet op systeem- en procesontwikkeling; met

name in de procesketen van dunne-plaat. Op

het gebied van metalen zie je een duidelijke

ontwikkeling naar kleinere plaatdiktes. De

staalleveranciers worden door de markt ge-

dwongen om meer toegevoegde waarde te le-

veren in materiaaleigenschappen. Voorbeelden

hiervan zijn de nieuwe generatie hogesterkte -

stalen, voorgelakte plaat en gecoate plaat in

vele varianten van zinklagen, chroom etc. Met

name bij de hogesterktestalen liggen er in de

traditionele mechanische scheidingsprocessen

(trimmen) duidelijke grenzen aan bewerkbaar-

heid. Vlakbed- en lasersnijdmachines bieden

daarvoor uitstekende mogelijkheden. Binnen

de automotive industrie is daarnaast een trend

zichtbaar naar het construeren in composietma-

teriaal en CFRP (carbon-fiber-reinforced plastic).

Lasersnijden biedt voor deze laatste groep ma-

terialen een enorm potentieel. Naast metalen

worden wij meer en meer geconfronteerd met

toepassingen in keramische materialen, silicium,

folies, glas, en velerlei kunststofvarianten”.

René Hazenberg van Amada vult aan: “De ont-

wikkeling van de laserfibertechniek nodigt ook

uit om andere materialen te gaan gebruiken”.

Door verschillende bronnen te combineren, kan

met dit lasertype nu zo’n vermogen worden be-

reikt, dat ook de exotische materialen econo-

misch kunnen worden bewerkt. Maar daarvoor

is echter wel volume nodig; volume dat er nu

nog lang niet altijd is.

Laser
De laser zie je ook steeds meer worden toege-

F O R U M D I S C U S S I E

Machinemarkt exotische materialen bescheiden 

>>>

Philippe Reinders Folmer (Renishaw):

“Opgroeitechnieken blijven
vooralsnog beperkt tot 

prototyping”

René Hazenberg (Amada): 

“Snelle ontwikkeling van 
lasertechniek nodigt uit om
andere materialen te gaan

bewerken”
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past als ondersteuning bij het verspanen. Hierbij

wordt het te verspanen materiaal ter plaatse

waar het gereedschap wordt ingezet, zachter

gemaakt met de laserstraal. Op die manier kan

het materiaal worden verspaand of bewerkt

zonder dat het gereedschap direct breekt. Zijn

daar inmiddels ook ervaringen mee? Ger van

der Endt: “Het is niet ons vak maar wij hebben

het jaren geleden wel eens gedaan. Maar dat

was meer om de verspanende markt te volgen.

Wij willen graag weten wat de ontwikkelingen

in de verspanende markt zijn. Op die manier

komen we beslagen ten ijs wanneer andere

technieken ter sprake komen. Je kunt een pro-

duct uit metaal frezen, maar je kunt het in een

groot aantal gevallen ook opbouwen of op

laten groeien. En ook daar zijn weer verschil-

lende technieken denkbaar om uiteenlopende

materialen of componenten met elkaar te ver-

binden. Lassen is daar het meest voor de hand

liggende voorbeeld van. Het is niet altijd nodig

om een product uit een massief blok metaal te

maken; in bepaalde gevallen kan het ook wor-

den samengesteld. Een goed voorbeeld vind ik

de hydraulische blokken in onze machines. Die

werden vroeger uit een massief metalen blok

vervaardigd. Tegenwoordig bouwen we die

blokken op uit platen die vervolgens worden

gelast. Door die techniek te gebruiken, ben je

niet alleen flexibeler maar is het ook beter mo-

gelijk om bijvoorbeeld koelkanalen in een pro-

duct te integreren”.

Opgroeitechnieken
Die mogelijkheid wordt ook vaak genoemd als

één van de voordelen van opgroeitechnieken,

zoals stereolithografie, 3D printing, Selective

Laser Sintering (SLS) en Selective Laser Melting

(SLM). Deze laatste techniek leent zich onder

meer voor de vervaardiging van serie-identieke

prototypen, enkelstuks en kleine series. De tech-

niek zorgt er voor dat sneller kan worden ge-

reageerd op vragen van de klant. Een voorbeeld

daarvan levert Festo dat samen met het Fraun-

hofer Instituut de productietijd van serie-iden-

tieke prototypen met Selective Laser Melting

wist terug te brengen tot zeven arbeidsdagen.

Ter vergelijking: voor de prototyping waren met

giettechniek 120 arbeidsdagen nodig en met

conventioneel prototyping (draaien, frezen)

dertig arbeidsdagen. Is dat de stand der tech-

niek die we momenteel in Nederland kennen?

Philippe Reinders Folmer: “Momenteel beperkt

het zich wel tot prototyping en kleinere produc-

ten door de beperkingen van het werkvolume

(grootte van het plateau en de hoogte). En ook

in de materiaalkeuze ben je niet volledig vrij. Bij

koper bijvoorbeeld treedt bij SLM scattering op

waardoor je al snel aan vermogen verliest”.

Theo Coffeng vult aan: “Er zitten inderdaad wel

beperkingen aan opgroeitechnieken, zoals SLM.

De materiaaleigenschappen veranderen omdat

er tijdens het opbouwproces materiaalspanning

optreedt. Daardoor ben je na afloop al snel aan-

gewezen op nagloeien en is er dus altijd nog

een aanvullende bewerking noodzakelijk. Daar-

naast wordt het oppervlak gevormd uit minus-

cuul kleine korreltjes en is het oppervlak dus

niet glad”. Dat biedt echter ook voordelen,

aldus Philippe Reinders Folmer: “Juist in de me-

dische wereld kan een ruw oppervlak voordelen

bieden. Botweefsel hecht zich bijvoorbeeld

door het niet-gladde oppervlak aanzienlijk

beter”. En wordt het daarmee een volwaardige

productietechniek? Theo Coffeng: “Ik zou me

dat wel kunnen voorstellen voor gieterijen. Mo-

Gouden driehoek
Machine, gereedschap en software vormen een ‘gouden

driehoek’ die zoveel mogelijk in evenwicht moet zijn.

Snelle ontwikkelingen op één van die terreinen zou dat

evenwicht wel eens kunnen verstoren. Wat is er op soft-

waregebied momenteel te verwachten? 

Theo Coffeng: “De machines van tegenwoordig kunnen

al enorm veel. En hetzelfde geldt voor de bijbehorende

software. Als je vervolgens in de praktijk kijkt hoeveel van

die mogelijkheden worden gebruikt, dan is dat maar een

klein deel. Als leverancier moet je daar oog voor hebben

en je klant in zekere zin bij de hand nemen om het maxi-

male uit zijn productiemiddelen te halen. Uiteraard heb

je niet voor elke bewerking een machine nodig die voor-

zien is van de laatste techniek. Het is belangrijker om voor

je zelf vast te stellen waar je als bedrijf goed in bent én

waar je in de toekomst goed in wilt zijn. Heb je daar geen

topmachine voor nodig, dan is het altijd nog zaak om je

proces tot in de puntjes geregeld te hebben”. Gijs Bender:

“Aan de andere kant is de klant ook iets aan zichzelf ver-

plicht. Als je na vijf of tien jaar weer voor een investerings-

beslissing staat, zul je moeten kiezen voor de stand der

techniek die dan geldt. Het komt nog vaak voor dat klan-

ten uiteindelijk toch weer kiezen voor de oplossing die ze

tien jaar geleden ook al namen. Dat is stilstand en daar-

mee ook achteruitgang. Als je alleen naar de software

kijkt, dan zie je dat de ontwikkelingen daar razendsnel

gaan. Hét grote verschil tussen de vijfassige machines die

momenteel worden aangeboden, is de kwaliteit van de

software. De grote vraag is daarbij hoe de leverancier de

software toepast en welke mogelijkheden daarmee wor-

den geboden.” Ook Hans Volker ervaart dat: “Een inves-

tering in een machine is onlosmakelijk verbonden in een

investering in softwaretechnologie en competenties. Be-

schikt het bedrijf ook over de competentie om het maxi-

male uit de softwaremogelijkheden te halen?”

Software ontwikkelt zich daarmee tot een aparte disci-

pline. Theo Coffeng: “Dat merk je al aan de dagelijkse

praktijk. Wij verkopen machines, maar de software laten

wij over aan een bedrijf dat daar weer in gespecialiseerd

is”. Gijs Bender: “Software is niet iets wat je er even bijle-

vert. Daar is gespecialiseerde knowhow voor nodig die

het best door specialisten kan worden geleverd”. Hans

Volker: “Een positieve ontwikkeling is dat de markt dat

nu ook weet. Er zijn steeds betere pakketten en men valt

daar ook steeds vaker op terug. Daarmee verdwijnen de

mindere pakketten ook langzaamaan van de markt”. 

Theo Coffeng (Dymato):

“Klanten leren het maximale
uit hun productiemiddelen 

te halen”

Ger van der Endt (Trumpf):

“Opbouwen uit plaat in 
sommige gevallen 

aantrekkelijk alternatief 
voor opgroeitechniek”

30-31-32-33_Forumndiscussie  29-09-11  15:48  Pagina 32



j a a r g a n g  4 9  |  w w w . m e t a a l m a g a z i n e . n l |  8 - 2 0 1 1   33

F O R U M D I S C U S S I E

menteel worden gietmodellen nog uit hout ge-

maakt. Die zou je nu ook in kunststof kunnen

gaan opbouwen. Dat werkt aanzienlijk sneller”.

Hans Volker: “Het zal ongetwijfeld een volwaar-

dige productietechniek worden. De ontwikke-

ling van dit soort techniek gaat altijd gestaag.

Waar het precies eindigt en wat wij er dan in

Nederland mee kunnen of doen, is nu nog

moeilijk te voorspellen”.

Gereedschap
Dat betekent dat gereedschap dus voorlopig

onmisbaar blijft. Een positieve ontwikkeling?

Ric de Groot van Hagro Precisie: “Voor gereed-

schapleveranciers uiteraard wel, alhoewel ook

de gereedschapproducenten niet stil zitten. Je

ziet de ontwikkelingen daar razendsnel gaan. In

Nederland werken wij graag met hoge voe-

dingsnelheden. Daarvoor is gereedschap nodig

dat scherp is en langdurig scherp blijft. Levens-

duurverlenging kan bijvoorbeeld worden be-

reikt door een coating. Op dat vlak zie je de

coatings steeds dunner worden zonder dat het

ten koste gaat van de gereedschapkwaliteit.

Traditionele coatings zijn te ‘dik’, waardoor ze

de snijkant van gereedschappen verronden.

Daardoor is dat gereedschap niet scherp ge-

noeg voor de materialen zoals composieten. De

modernste coatings zijn veel dunner en worden

via nanotechnologie opgebracht. Met deze

coatings is een snijkant wel scherp. En daarbij is

ook de invloed van nieuwe materialen merk-

baar. Wij lopen er niet iedere dag tegenaan,

maar merken wel aan vragen van klanten dat

een steeds grotere verscheidenheid aan materi-

alen wordt gebruikt.”

De hoge voedingsnelheden, maar ook de (voor-

zichtige) kennismaking met nieuwe materialen,

zorgen ervoor dat koeling steeds belangrijker

wordt. Welke ontwikkelingen zijn daar herken-

baar? Zijn koeling met vloeibare stikstof of ho-

gedrukkoeling door het gereedschap inmiddels

een begrip in de Nederlandse metaalindustrie?

Ric de Groot: “Circa 80 procent van de machines

is nog gewoon voorzien van koelemulsie, wel is

koeling door het gereedschap inmiddels nor-

maal. Er worden al jaren nauwelijks nieuwe ma-

chines uitgeleverd zonder koeling door de spil

of het gereedschap. Bij de moderne machines

en gereedschappen is daarnaast een trend naar

minder koeling en hogere drukken van koel -

smeervloeistoffen. En daarnaast wordt steeds

vaker met hogedruklucht gewerkt om spanen

af te voeren”. Hans Volker: “Voor koelsmeer-

vloeistoffen kan de druk daarbij oplopen tot

wel 250 bar. Dat verlangt echter wel meer van

je machine. Er zijn dan ook allemaal ingrepen

nodig om die hoge druk voor de machine en

het gereedschap te krijgen”. Theo Coffeng vult

aan: “Een ander probleem zijn de hogedruk-

slangen die gebruikt worden voor het aanvoe-

ren van de koelsmeervloeistof. Hoe hoger druk

wordt, hoe dikker en groter de slangen worden.

Daardoor wordt de radius van de slang ook gro-

ter, waardoor het moeilijk is om dat allemaal

nog op een nette manier in de machine weg te

werken”. Gijs Bender van Bendertechniek: “Al

die ingrepen brengen extra kosten met zich

mee, waardoor het voor de jobber onaantrek-

kelijk wordt. Ik verwacht dat het in Nederland

daarom een nichemarkt zal blijven”.  <<<

Vimag-forumdiscussie
De Vimag-forumdiscussie is een initiatief van de sectie

Vimag van de Federatie ProductieTechnologie. De leden

van de vereniging vertegenwoordigen gezamenlijk meer

dan vijftienhonderd producenten van apparatuur voor de

metaalindustrie. Door hun rechtstreekse vertegenwoor-

diging en de jarenlange ervaring beschikken de Vimag-

leden over een onschatbare hoeveelheid kennis en des-

kundigheid. Die knowhow wordt nu ook via de forumdis-

cussie overgedragen. Tijdens de discussie passeren onder

meer de stand der techniek, ontwikkelingen en aan-

dachtspunten voor potentiële gebruikers de revue. De bij-

eenkomst over internet in de metaalbranche stond onder

leiding van Reinold Tomberg, hoofdredacteur van Metaal

Magazine en vond plaats onder auspiciën van de PR-com-

missie van de Federatie Productie Technologie.

Deelnemers aan de Vimag-forumdiscussie over trends in

de metaalindustrie zijn Philippe Reinders Folmer van

 Renishaw Benelux (Breda), René Hazenberg van Amada

(Haan, Duitsland), Ger van der Endt van Trumpf Neder-

land (Hengelo), Theo Coffeng van Dymato (Veenendaal),

Ric de Groot van Hagro Precisie (Schaijk), Hans Volker van

Gelderblom (Houten) en Gijs Bender van Bendertechniek

(Veenendaal).

Ric de Groot (Hagro Precisie):

“Levensduurverlenging door
het gebruik van steeds 
dunnere coatings neemt 

een grote vlucht”

Hans Volker (Gelderblom):

“Investeren in een machine is
investeren in softwaretechno-

logie en competenties”

Gijs Bender (Bendertechniek):

“Niet investeren in technolo-
gie betekent stilstand en

daarmee ook achteruitgang”

30-31-32-33_Forumndiscussie  29-09-11  15:48  Pagina 33


