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Eind oktober was het weer feest in Hannover (D): de

gehele wereld zag tijdens de EuroBlech 2012 veel

plaatnieuws. Op deze zes pagina’s hebben we de

highlights verzameld.

DOOR: PAUL QUAEDVLIEG EN REINOLD TOMBERG

Gereedschap wisselen
LVD had op de EuroBlech 2012 een primeur met deze Toolcell kantbank. Alle gereedschappen be-

vinden zich in de machine (zie inzet) en de achteraanslagen dienen, dankzij een extra grijper, tevens

als gereedschapswisselaar (foto’s: Paul Quaedvlieg en Reinold Tomberg)

Prachtig plaatnieuws tijdens

EuroBlech 2012

Automatische laser 
Deze ByAutonom 3015 is de nieuwste CO2-laser van Bystronic. Lenzen, nozzles en producten worden

automatisch gewisseld, waardoor deze machine nagenoeg ‘autonoom’ kan werken. Ook zijn de be-

sturingen bij Bystronic vernieuwd en zijn intuïtief, als een smartphone, te bedienen

Design fiber 
De nieuwe Fibermak vlakbedsnijlaser die Er-

maksan in Hannover liet zien heeft een opval-

lend design. Deze snijlaser is voorzien van een

fiberlaser en een automatische palletwisselaar

aan de achterzijde van de machine
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Één bedrijf
Safan en Darley presenteerden zich tijdens de EuroBlech voor het eerst als één bedrijf: SafanDarley.

Gedemonstreerd werd onder meer ‘Eye’, een bril (zie inzet), die door middel van augmented reality

ondersteunt bij het afkanten. Hiervoor kreeg SafanDarley in Hannover een onderscheiding

Fiber en buigen
Amada toonde onder andere deze bijzondere Lasbend machine: een fiberlaser en buigmachine in

één. Het buigen gebeurt om het product heen (zie inzet). Bezoekers konden alleen van boven in de

machine kijken.

Servopersen 
Aida had in hal 27 in een persstraat drie servo-

persen op een rijtje gezet en ze met elkaar ver-

bonden door een transfersysteem. Servopersen

hebben een programmeerbare persslag (gelet

op wegsnelheidsprofiel) en kunnen pendelen in

het onderste dode punt

Bezoekjes 
‘Gluren bij de buren’. Deze twee Amada mede-

werkers stonden zeer geïnteresseerd te kijken

naar een aantal producten van LVD. De redactie

spotte overigens meerdere bekenden uit de

branche die een bezoek brachten aan de stand

van de concurrent

Fiberlaser  
De Electra FL is de eerste fiberlaser voor LVD.

De machine is compleet nieuw ontworpen

rondom de energie-efficiënte fiberlaser. LVD

spreekt van een 50 procent hogere verwer-

kingssnelheid bij dunne plaat in vergelijking

met een CO2-laserbron.
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Construeren in plaat  
Trumpf benadrukte tijdens de EuroBlech ondermeer het belang van doordacht construeren. De foto rechts toont een fraaie oplossing dankzij afkantwerk:

vijf componenten zijn vervangen door één gebogen plaatdeel 

Carbon
Opvallend tijdens de EuroBlech is de opkomst van koolstofvezelversterkte machineonderdelen in

transfersystemen voor persen. De verklaring is simpel: een lagere massa laat zich gemakkelijker be-

wegen. Op de foto carbononderdelen die robotleverancier ABB ontwikkeld heeft 

Handling  
‘Easy to move’ is een nieuw handlingsysteem

van Wila voor zwaardere onder- en bovenge-

reedschappen van afkantpersen. Door handma-

tig schuiven komen de gereedschappen via een

railsysteem in positie

Filigraan snijwerk
Een kijkje in de lasersnijmachine Optiplex 3015 Fiber van Yamazaki Mazak. Het is opvallend hoe fijn

tegenwoordig de snijlasers kunnen snijden. De inzet toont filigraan snijwerk uitgevoerd in messing,

dit materiaal is snijdbaar met een fiberlaser

Ponslasercombi
Deze Acies 2515 van Amada is een grote ponsla-

sercombi. Flexibel en krasvrij produceren wordt

mogelijk met een hoge mate van automatise-

ring, mede door het gebruik van een externe

gereedschapswisselaar
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Ponsknippen
Voortman pakte flink uit in Hannover. Op een grote stand toonde het bedrijf uit Rijssen nagenoeg

het complete productengamma, met als primeur het nieuwe Voortman V550-6 ponsknipsysteem voor

strip- en hoekprofielen

Vijfassig snijden  
De Gemini 36 HD van het Italiaanse Ficep heeft

een vijfassige snijkop, waardoor deze machine

nog universeler kan worden ingezet naast de

andere boor-, frees- en snijfuncties voor het

onder een hoek bewerken van staalplaat

Buislaser met robot
Adige toonde deze LT5 buisfiberlaser, die we al eerder zagen op de Tube&Wire in Düsseldorf. In Han-

nover echter was er aan de achterzijde een robot te vinden, die de gesneden buizen meteen naar

een buigmachine voerde voor verdere bewerking

Rotor- en statordelen
Ponsmachine NTCH-25 van Minster voor de pro-

ductie van rotor- en statordelen. Voor het laden

en lossen wordt een robot ingeschakeld

Fijn snijden 
Salvagnini liet tijdens de beurs overtuigend zien

hoe fijn een fiberlaser kan snijden. Fijner snij-

werk,  ook in dikwandig materiaal was een van

de technische trends in Hannover 
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Elektrisch kanten 
Ook Bystronic biedt nu een elektrische kantbank aan volgens het katrol-principe (zie inzet), dat zijn

oorsprong vindt bij Safan. Deze Xcite 80 E verbruikt minder energie dan de conventionele hydrauli-

sche kantbanken

Lange lijn 
De lange bewerkingslijn die Wemo in Hannover

exposeerde, het Coil Punch Centre type 1250, is

verkocht aan Drentea. Op de foto het ponsge-

deelte van de lijn. Bij Drentea wordt deze lijn

ook voorzien van een flexibel CNC-buigcentrum

van Wemo

Slijtage-indicatie 
Een handige oplossing van Trumpf: een ponsge-

reedschap is voorzien van een schroefvormige

indicatie die laat zien hoe vaak een gereedschap

nageslepen is en hoeveel materiaal weggesle-

pen is. Het getal geeft tevens aan hoeveel op-

vulringen er nodig zijn

Tailored blanks  
Deze tweedelige tailored blanks (dikte van

1,5 mm en 0,75 mm) zijn van een Ford achter-

klep. Voorbeelden van hogesterktestaal en

lichtbouw waren veel te zien bij de diverse

staalleveranciers zoals hier bij Salzgitter Euro-

platinen

Twee robots
Fanuc toonde in Hannover deze combinatie van

twee robots. De kleine robot, een LR Mate 200i

was gekoppeld aan de grote broer, een

R2000iB, om op deze manier onder bijna elke

hoek te kunnen lassen

Electrochemical machining
Machinebouwer Bihler gebruikt in de eigen

productie ECM (electrochemical machining).

Links een gefreesde vorm die in 45 min afge-

vormd wordt in het onderdeel rechts. De elek-

trode slijt niet (is dus herbruikbaar) en de vier-

kantjes boven in het onderdeel zijn met zeer

scherpe hoekjes maakbaar 

Buigcentrum
PrimaPower demonstreerde in Hannover een lange plaatbewerkingslijn met daarin opgenomen een

ponsnibbelmachine, een hoekschaar en een buigcentrum. Transport van plaatdelen geschiedt met

manipulatoren. De foto toont het buigcentrum aan het einde van de lijn
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Fotoreportage
Meer foto’s van de EuroBlech op onze site metaalmagazine.nl.

Extra aandrijving
Bruderer levert de snellooppers BSTA 510-125 nu met een extra, schakelbare planeetaandrijving

(inzet). Als deze aandrijving ingeschakeld wordt kan de operator op de machine met een lage snel-

heid het proces inregelen en de gereedschappen testen

Laserondersteund 
Het Hy-Press lasersysteem ontwikkeld door

Fraunhofer IPT is bedoeld voor het laseronder-

steund bewerken van hogesterkteplaatmateri-

aal. Door een verwarming wordt dit materiaal

beter verwerkbaar. Geëxposeerd werd een pro-

ductiegereedschap van Scheuermann + Heilig 

Vision
RAS liet zien hoe een robot in samenwerking met

een visionsysteem gesneden plaatdelen kan iden-

tificeren, hoe vervolgens de plaats bepaald wordt

waar het plaatdeel ligt en als laatste stap wordt

gepositioneerd toegevoerd aan een buigcentrum

Vier sleden 
Het drieassige Intra Trans transfersysteem dat Schuler in hal 27 toonde kenmerkt zich door opmer-

kelijke vernieuwingen: op de beide rails zitten vier sleden die onafhankelijk van elkaar met verschil-

lende snelheden kunnen bewegen

Slaghoogte op 0,002 mm 
Eyecatcher bij Yamada Dobby was de vrouwe-

lijke operator in Japanse kledij. De 50-tons snel-

looppers werkt met een snelheid van 830 slagen

per minuut. De machine is voorzien van een au-

tomatisch bewakingssysteem dat de slaghoogte

bewaakt op 0,002 mm nauwkeurig
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