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Medio september schitterde AMB 2012 in Stuttgart (D): een grote vakbeurs in het ‘homeland’ van de Duitse machinebouw. Gelet op de

bezoekers zou je de AMB als een Duitse beurs kunnen typeren. Kijk je echter naar het aanbod dan zie je dat de AMB oprukt naar een plaats

ergens in de topvijf van metaalmanifestaties na beurzen als de EMO, IMTS en Jimtof. Metaal Magazine gaat in 2014 elk geval weer naar

Zuid-Duitsland. In totaal bezochten pakweg negentigduizend bezoekers de AMB 2012.

DOOR: REINOLD TOMBERG

Horizontale Handtmann
Handtmann presenteerde in Stuttgart het nieuwe

horizontale bewerkingscentrum Trunnion 80. In een

stevig blok materiaal 1.2312 met een massa van 

90 kg werd de schoepvorm van een Pelton

waterturbine gefreesd (foto’s: Reinold Tomberg)

Compleetbewerken
Nieuw bij Monforts is de Unicen 1000 Multiturn. Een grote schuinbedmachine met in het

midden een freesspil voor compleetbewerken. Onderscheidend voor deze machine is de

hydrostatische lagering voor de langsas van de machine

Draadsnijden in 62 HRc
Hembrug demonstreerde tijdens de beurs

het harddraaien met CBN van een

schroefdraad in gereedschapstaal met een

hardheid tot 62 HRc. Dit kan binnen een

nauwkeurigheid van 5 micrometer (over de

totale draadlengte) op een kegel van 7,1o

bij een draadspoed van 6,35 mm

AMB groeit uit tot 
belangrijke metaalbeurs
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Met tegenspil
WFL exposeerde tijdens de AMB 2012 de M80-G

Millturn met een tegenspil. Op deze machine kunnen

complexe werkstukken verspaand worden door

compleetbewerken. De tegenspil vergroot de

mogelijkheden voor zeszijdig werk

Draaifunctionaliteit
Heller zette tijdens de AMB het nieuwe horizontale

bewerkingscentrum CP 8000 in de schijnwerpers. Dit is een

bewerkingscentrum met draaifunctionaliteit

Nieuwe styling
Hurco had de AMB in

Stuttgart (D) uitgekozen

voor de Europese

introductie van de totaal

nieuwe look. Op de foto de

nieuwe vijfasser van Hurco,

de VMX42SRTi, in actie bij

complex vijfassig werk 

Elektrochemisch bewerken
Interessant bij EMAG is de PECM-technologie (precisie elektrochemisch

bewerken). Op de beurs werden enkele modelwerkstukken getoond in een

geopende machine 

Veilig titaan
verspanen
De Protostar TI 40 van

Walter is een houder voor

het verspanen van titaan

met een zogeheten ‘Safe

Lock’-opname. De

volhardmetalen frezen

worden in de opname in

een axiale positie

vergrendeld

Automatiseren met pallets
Schuler Automation toonde in Stuttgart (D) een

model van een Loadmaster automatiseringssysteem

met 26 palletplaatsen (voor transportmassa’s tot 1,5

ton) opgebouwd rondom een drietal freescentra

B E U R S

>>>
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Vijfvoudig tot 20 mm diep
Aan de hand van dit model van het nieuwe Penta IQ Grip steekgereedschap liet

Iscar zien dat met minder hardmetaalverbruik voor het gereedschap een

snijdiepte van 20 mm bereikbaar is

Basismodel
Als primeur toonde Hermle in Stuttgart (D) de nieuwe vijfasser C400

basic. Dit is een basismachine die Hermle met een scherpe prijs kan

aanbieden. Het is een machine met een bereik van 850 mm x 700 mm x

500 mm (X x Y x Z)

Viervoudig ECM
Een kijkje in de Pem Mechanic van Pemtec. Tijdens de beurs werd het

materiaal 1.4112 viervoudig bewerkt door middel van elektrochemisch

bewerken. Binnen enkele minuten wordt een oppervlaktenauw-

keurigheid van 0,1 micrometer Ra bereikt en een vorm- en plaats-

nauwkeurigheid beter dan 3 micrometer

Spilspanner
Capto C6 krimphouder van Sandvik Coromant in positie voor een spilspansysteem

(veer uit één stuk, rechts op de foto). Dit systeem heeft een ingeslepen polygoon

(dus geen bus nodig) en is inzetbaar tot een toerental van 20.000 min-1

Turbinehuis
Een mooie demonstratie

van Deckel Maho (op de

grote stand van DMG / 

Mori Seiki in hal 7) was het

verspanen van een complex

turbinehuis op een verticale

DMF 260/11 linear

Minder dan 2
micrometer 
De nieuwe frees-

machine F8 die

Makino tijdens de

beurs onder spaan

liet zien kenmerkt

zich door een hoge

nauwkeurigheid: na

gereedschapwisselen

bedraagt de af-

wijking in Z-hoogte

minder dan 2 micro-

meter (gemeten aan

het werkstuk)

Meer foto’s op onze site
Op onze site metaalmagazine.nl hebben we in een fotoreportage

meer dan zeventig foto’s geplaatst van ons bezoek aan de AMB

2012 in Stuttgart (D).
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