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Wat de EMO is voor Europa, is de IMTS voor Amerika. De redactie van Metaal Magazine zag medio september veel nieuws in Chicago (USA)

tijdens de IMTS 2012. Een foto-impressie uit de Windy City.

Scherpere Europese prijs Haas
Haas had in Chicago uiteraard de schijnwerpers gezet op het nieuwe vijfassige

bewerkingscentrum UMC 750, dat voor het eerst aan het publiek werd getoond. Haas

hanteert wereldwijd dezelfde prijzen, maar met de huidige dollarkoers zijn de Europese

klanten net wat goedkoper uit. Hier gaat de nieuwe vijfasser voor net geen 100.000 euro

in de verkoop, in de USA betaal je er minstens 130.000 US-dollar voor 

Grote vijfasser Okuma
De werkstukafmetingen op de MU 10000 H van Okuma mogen maximaal 1.500 mm bij

1.125 mm bedragen. De maximale werkstukmassa bedraagt 2.500 kg. Standaard wordt het

bewerkingscentrum met een dubbele palletwisselaar gebouwd. De A-as (in de

draaizwenktafel) heeft een bereik van +26 tot -115 graden. Ook deze machine is gebouwd

volgens het ‘Thermo Friendly’-concept van de machinebouwer, dat enerzijds vanuit

designoogpunt de thermische beïnvloeding minimaliseert, anderzijds in de besturing de

minimale groei van de machine die er nog is, nauwkeurig compenseert

Groot verspanen
Ook DMG / Mori Seiki liet zien wat groot verspanen is. Het onderdeel op de foto komt uit

een pers van Novatek. Het basisframe is een smeedstuk van een speciale, door Novatek

zelf ontwikkelde legering. Het uitgangsmateriaal weegt 11 ton, na de bewerking op

DMU 210 FD blijft hier 7,25 ton van over

Samsung draaibanken
In Europa is Samsung vooral bekend vanwege de mobiele telefoons, de tv’s en

huishoudelektronica maar het Koreaanse concern heeft ook een machinebouwtak die

zich presenteert onder de naam SMEC. In Amerika is het merk heel actief. Eind vorige

eeuw is deze activiteit verzelfstandigd. Voor de Europese markt is er een eigen vestiging

in Italië. In Chicago toonden de Koreanen onder andere deze multi tasking draaibank iMT

420 ST. Het gaat om een negenassige machine, met een maximale draaidiameter van 670

mm. SMEC werkt onder andere samen met concerns als Mori Seiki, Toshiba en OKK

IMTS 2012 in beeld
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Laserslijpen
Een Duitse machine die dit jaar alleen op de IMTS is getoond, de Wendt Spectra 840. Wendt heeft samen met

Laserpuls een machine ontwikkeld om PCD-gecoate gereedschappen in plaats van te slijpen met de laser in 3D

te bewerken. Het laserbewerken duurt weliswaar langer dan slijpen, maar doordat er geen materiaal aan de

snijkanten kan uitbreken, neemt de standtijd van het lasergeslepen gereedschap sterk toe. Daarnaast kun je nu

spaanbrekers in het gereedschap aanbrengen. Wendt was niet de enige die deze nieuwe technologie toonde.

Ook het Amerikaanse LMT (Laser Machining Technologies) toonde voor de eerste keer de Diamond, een

machine waarmee je lastig te slijpen materialen zoals PKD-snijplaatjes kunt bewerken

Mitsui Seiki wil meer in Europa 
Niet alleen Okuma liet op de IMTS zien dat je grote stukken vijfassig

kunt bewerken, ook Mitsui Seiki illustreert dat met deze HU 100-5X,

een horizontaal bewerkingscentrum voor componenten tot maximaal

2.800 kg (2.000 mm rond en 1.400 mm hoog). De Japanse specialist in

vijfassige machines wil de komende tijd actiever de Europese markt

gaan bewerken, onder andere met deze gigamachine die met spindels

tot 25.000 toeren en 2.700 Nm koppel geleverd kan worden

Instapper AgieCharmilles
Sommigen zullen het jammer vinden, maar je kunt

het ook als een compliment voor de Europese

verspaner beschouwen: AgieCharmilles lanceert de

nieuwe Mikron instaplijn HEM-machines eerst op de

Aziatische en Noord-Amerikaanse markt, omdat de

eisen aan bewerkingscentra daar lager liggen dan in

Europa. Op de EMO 2013 in Hannover zal de lijn ook

voor de Europese markt beschikbaar komen. Door

een aantal zaken te standaardiseren en de machine

in de AgieCharmilles fabriek in China te bouwen,

kunnen de Zwitsers de prijs aanzienlijk lager houden

dan voor de HSM- en HPM-machines

Op zijn Amerikaans
Amerikaanser kan haast niet: een Ford F350 pick-up

truck omgebouwd tot rijdende demonstratiewagen

voor de zaagbladenfabrikant Lenox

Mini Foxtron
Wie zich wel eens afvraagt hoe de fabriek van

Foxtron in China, waar de Apple-producten worden

gemaakt, eruit ziet, kreeg van Fanuc een

voorproefje. Op de IMTS had het Japanse concern

liefst tien Robodrills naast elkaar geplaatst. En dat is

al een indrukwekkend beeld, laat staan de

honderden in de fabriek van Foxtron. Elders op de

stand toonde Fanuc vier Robodrills die beladen

worden door twee robots die over een

bovenliggende track bewegen

Eindelijk robots 
Ook de Amerikanen ontkomen niet aan robotisering,

hoewel ze daarmee ver achterlopen op de

Europeanen. Volgens sommige exposanten heeft dat

alles te maken met het feit dat jarenlang goedkope

Mexicaanse arbeidskrachten beschikbaar zijn

geweest. Dit jaar had de Deutsche Messe het thema

automatisering geïntegreerd in de grote

Amerikaanse machinebeurs. Veel robots dus op de

stands. Makino liet onder andere deze

bewerkingscel zien, bestaande uit een Fanuc robot

en twee machines: de PS 65 en a51nx

B E U R S

>>>
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V8 motor in je handpalm
Gary Conley, de bedenker en maker van de kleinste V8

motoren ter wereld, was op de stand van Sunnen aanwe-

zig om zijn bijzondere creaties te tonen. De Amerikaan

bouwt gemiddeld zo’n honderd van deze V8 motoren

met een inhoud van 609 kubieke inch (ongeveer 100 cc,

5,5 pk). Eventueel kun je een supercharged-versie krijgen,

dus met mechani-

sche compressor

voor meer vermo-

gen: 9 pk. De pro-

ductie van deze

Stinger 609 is

voor het komend

jaar al helemaal

volgeboekt. Af-

hankelijk van de

uitvoering gaan

ze vanaf 5.700 US-

dollar van de

hand als je ze

rechtstreeks bij

Gary koopt.

Europese machinebouwers
Pama was een van de weinige Italiaanse

machinebouwers op de IMTS, naast onder andere

Fidia en FTP en een enkele Spaanse

machinefabrikant. Opvallend was de aanwezigheid

van de Duitse concurrentie. Niet alleen stonden alle

grote Duitse machinebouwers in Chicago, maar was

er ook een Duitsland-paviljoen met een aantal

kleinere spelers. De Duitse machinebouw verwacht

een graantje mee te pikken van de verwachte groei

van de Amerikaanse machinemarkt. Er wordt

rekening gehouden met 8 procent meer orders in

2013

Conventioneel precisiedraaien
De Amerikaanse fabrikant van conventionele precisiedraaibanken South Bend toonde deze volledig

gerestaureerde draaibank (foto boven). Pal daarachter stonden de huidige modellen, gebaseerd op de vroegere

lijn. Blijkbaar is daar in de VS nog altijd een markt voor

Icon Tripod
De Zwitserse machinebouwer Icon gelooft nog steeds in parallelle kinematica. Op de IMTS toonde de fabrikant

de Icon Tripod 700S Powerflex, een zesassig bewerkingscentrum. De Zwitsers bouwen van het model ook nog

een grotere en kleinere uitvoeringen
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