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Bij Van Leeuwen Modelmakerij in Zaltbommel draait het vooral om de bewerking 

van hout, aluminium en kunststoffen. En dat in wisselende verhoudingen. In de 

vijfassige Gamma T linear van Eima vond directeur Frank van Leeuwen een 

bewerkingscentrum dat daarbij een ideaal compromis biedt tussen verspanend 

vermogen en nauwkeurigheid.

Door: JAN ooNK

“De klassieke houtbewerkingsmachines bie-

den onvoldoende verspanend vermogen en 

stabiliteit bij de bewerking van aluminium”, 

zo vat Frank van Leeuwen het probleem 

samen waar hij als modellenbouwer tegen 

aanliep. “Terwijl de gangbare metaalbewer-

kingsmachines een overbodige overkill bete-

kenen bij de bewerking van hout en kunst-

stoffen en dus onnodig duur uitvallen.” Op 

zijn zoektocht naar een werkbaar compro-

mis kwam Van Leeuwen in 2005 terecht bij 

Eima, die een mooie tussenoplossing kon 

bieden. “Voldoende dynamiek en verspa-

nend vermogen om naast hout en kunststof-

fen ook aluminium en andere lichte metalen 

efficiënt te bewerken en voldoende stabiel 

om in alle gevallen de vereiste nauwkeurig-

heid te realiseren.”

Deze eerste machine (van het type Sigma) is bij 

een brand in 2010 verloren gegaan, maar in-

middels staan er weer twee vijfassige portaal-

bewerkingscentra van Eima, beide van het 

type Gamma T linear. De jongste daarvan is in 

juni 2012 in bedrijf genomen. Dit ter illustratie 

dat de machines volledig voldoen aan de eisen 

en verwachtingen van Van Leeuwen.

Draaikantelkop
Bij de machines van het type Gamma gaat het 

om bewerkingscentra met bewegend portaal 

en vast bed. Het portaal neemt de X- en Y-be-

weging voor zijn rekening en de spindel de  

Z-beweging, terwijl de bewerkingskop zowel 

kan draaien rond de Z-as (over ± 230º) als kan 

kantelen (over ± 96º). Het bewerkingsbereik 

van beide machines bedraagt 2.500 mm x 2.000 

mm x 1.250 mm (X x Y x Z).

De machines zijn voorzien van een carrouselma-

gazijn waarin, in het geval van Van Leeuwen 

Modelmakerij, plaats is voor twintig gereed-

schappen. Daaronder ook een 3D taster voor de 

geometrische controle van het werkstuk. De 

gereedschappen worden bij de opname uit het 

magazijn op lengte gecontroleerd met behulp 

van een lasertaster van Blum.

De spindels op beide machines kennen een maxi-

maal toerental van 18.000 min-1, met een vermo-

gen van 24 kW en een draaimoment van 38 Nm. 

Ook hogere toerentallen tot 30.000 min-1 en 

draaimomenten tot 100 Nm zijn overigens mo-

gelijk bij dit type machine, geeft servicemanager 

Martin Ottensmeyer van Eima Nord aan. “Als 

speciaalmachinebouwer zoeken we naar een 

optimale afstemming tussen wat de klant moet 

De jongste van de twee Gamma T linear bewerkingscentra van Eima in bedrijf bij Van Leeuwen Modelmakerij. 

De machines lenen zich in deze uitvoering bij uitstek voor de bewerking van kunststoffen en lichtmetalen 

(foto: Jan Oonk)

Compromis tussen 
dynamiek en stabiliteit

Dankzij de draaikantelkop, hier met meettaster, kan de 

machine uitstekend uit de voeten bij de bewerking van 

complexe 3D structuren en vrije vormen (foto: Jan Oonk)

Het wisselen van gereedschap vanuit het gereedschappenmagazijn met twintig posities (foto: Jan Oonk)
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M A C H I N E  M A S T E R C L A S S

Modellen, mallen en matrijzen
Kernactiviteit van Van Leeuwen Modelmakerij is het uit-

werken (engineering) van mallen en matrijzen in hout, 

kunststof en aluminium en de productie hiervan met be-

hulp van CNC-frezen. Het bedrijf beschikt inmiddels over 

vier CNC-freesmachines. Er wordt met name gewerkt voor 

metaalgieterijen en vacuümvormers, maar ook voor ro-

tatiegieters, vormschuimers en de composietenindustrie. 

Deze zijn op hun beurt weer actief binnen een breed spec-

trum van marktsegmenten. Van Leeuwen noemt daarbij 

onder andere de maritieme en automotive sector en de 

verwarmingsindustrie. Het gaat dan ook om een grote di-

versiteit aan producten. “Van motoronderdelen tot com-

plete carrosserieën”, geeft Van Leeuwen als voorbeeld uit 

de automotive sfeer. “Wij zijn een totaalaanbieder van en-

gineering tot aan een turn-key mal of matrijs.” Van Leeu-

wen Modelmakerij is opgericht in 2000 en sinds 2009 ge-

vestigd in een nieuw pand (1.400 m2) in Zaltbommel. Het 

bedrijf telt momenteel vijf medewerkers. “We zijn echter 

op zoek naar nummer zes en zeven”, aldus Van Leeuwen. 

Zelfs in deze magere economische tijden blijkt het echter 

nog niet eenvoudig om het gezochte technisch vakman-

schap te vinden, blijkt uit zijn toelichting.

mis kwam Van Leeuwen in 2005 terecht bij 

Eima, die een mooie tussenoplossing kon 

bieden. “Voldoende dynamiek en verspa-

nend vermogen om naast hout en kunststof-

fen ook aluminium en andere lichte metalen 

efficiënt te bewerken en voldoende stabiel 

om in alle gevallen de vereiste nauwkeurig-

heid te realiseren.”

Deze eerste machine (van het type Sigma) is bij 

een brand in 2010 verloren gegaan, maar in-

middels staan er weer twee vijfassige portaal-

bewerkingscentra van Eima, beide van het 

type Gamma T linear. De jongste daarvan is in 

juni 2012 in bedrijf genomen. Dit ter illustratie 

dat de machines volledig voldoen aan de eisen 

en verwachtingen van Van Leeuwen.

Draaikantelkop
Bij de machines van het type Gamma gaat het 

om bewerkingscentra met bewegend portaal 

en vast bed. Het portaal neemt de X- en Y-be-

weging voor zijn rekening en de spindel de  

Z-beweging, terwijl de bewerkingskop zowel 

kan draaien rond de Z-as (over ± 230º) als kan 

kantelen (over ± 96º). Het bewerkingsbereik 

van beide machines bedraagt 2.500 mm x 2.000 

mm x 1.250 mm (X x Y x Z).

De machines zijn voorzien van een carrouselma-

gazijn waarin, in het geval van Van Leeuwen 

Modelmakerij, plaats is voor twintig gereed-

schappen. Daaronder ook een 3D taster voor de 

geometrische controle van het werkstuk. De 

gereedschappen worden bij de opname uit het 

magazijn op lengte gecontroleerd met behulp 

van een lasertaster van Blum.

De spindels op beide machines kennen een maxi-

maal toerental van 18.000 min-1, met een vermo-

gen van 24 kW en een draaimoment van 38 Nm. 

Ook hogere toerentallen tot 30.000 min-1 en 

draaimomenten tot 100 Nm zijn overigens mo-

gelijk bij dit type machine, geeft servicemanager 

Martin Ottensmeyer van Eima Nord aan. “Als 

speciaalmachinebouwer zoeken we naar een 

optimale afstemming tussen wat de klant moet 

kunnen en de constructie van de machine. We 

zijn in staat om de machines volledig klantspeci-

fiek aan te passen en toe te snijden op een be-

paalde toepassing.” Dat beperkt zich niet alleen 

tot zaken als afmeting, toerentallen, vermogens, 

draaimomenten en besturing, maar strekt zich 

ook uit tot het type aandrijving, de spanenaf-

voer en gereedschapwisselaars.

Solution line
Nauwkeurigheid en oppervlaktekwaliteit zijn 

belangrijke afwegingen voor Van Leeuwen en 

juist op die punten laten houtbewerkingsma-

chines het vaak afweten, is zijn ervaring. Bepa-

lend daarvoor is de combinatie van aandrijving, 

besturing en stabiliteit van de machine. Wat dat 

betreft biedt de Gamma T linear alles wat hij in 

zijn situatie zoekt. Zoals de Sinumerik 840D SL 

(solution line) besturing, de nieuwe generatie 

besturingssoftware van Siemens. Het machine-

frame wordt gevormd door een (spanningsvrij 

gegloeide) lasconstructie uit staalplaat, het ma-

chinebed is van gietijzer.

Ook de lineaire aandrijving van de X- en Y-as 

noemt Van Leeuwen van belang, waardoor 

zowel qua dynamiek als nauwkeurigheid het 

onderste uit de kast kan worden gehaald. De 

Compromis tussen 
dynamiek en stabiliteit

Dankzij de draaikantelkop, hier met meettaster, kan de 

machine uitstekend uit de voeten bij de bewerking van 

complexe 3D structuren en vrije vormen (foto: Jan Oonk)

Het wisselen van gereedschap vanuit het gereedschappenmagazijn met twintig posities (foto: Jan Oonk)

ijlsnelheden kunnen oplopen tot 100 m/min. Bij 

de Z-as wordt gebruik gemaakt van een tand-

heugel, de maximale ijlsnelheid bedraagt hier 

40 m/min. Dat blijkt een afweging tussen dyna-

miek, veiligheid en kosten. “Bij een lineaire 

aandrijving ontbreekt een mechanische rem op 

de geleiding”, legt Ottensmeyer uit. “Om te 

voorkomen dat de spindel valt bij een stroom-

storing zou je in dat geval gebruik moeten 

maken van een contragewicht.”

Dubbele Y-geleiding
Wat betreft de aandrijving van de Y-as wordt op 

de oudere machine nog gebruik gemaakt van 

een enkele geleiding, maar op het nieuwste 

exemplaar door een dubbele geleiding aan beide 

zijden van het portaal. Zo wordt een nog hogere 

stabiliteit en nauwkeurigheid bereikt. Dat noemt 

Van Leeuwen als een van de charmes van Eima. 

“Je kunt in feite je eigen machine samenstellen. 

Dat gaat veel verder dan het aanbieden van stan-

daardmachines met een aantal opties in toeren-

tallen, vermogens en gereedschapposities.”

Naast de dubbele geleiding voor de Y-as is op de 

nieuwste machine bijvoorbeeld ook de spanen-

afvoer aangepast. Waar eerst sprake was van 

een centrale spanenafvoer in het midden van de  >>>
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Ervaringen van andere gebruikers met Eima
Lande Producties in Schijndel maakt sinds 2008 gebruik van een Eima Gamma T voor het 

maken van prototypes van meubels en de mallen en matrijzen daarvoor in de vervolgfase. 

Veelal vanuit aluminiumblokken, zoals Twan Verhoeven van de Technische Dienst aangeeft. 

Het werkbereik van de machine van 2,5 m x 1,5 m x 1 m sluit daar bij aan. “De machine kon 

qua afmeting en nauwkeurigheid volledig op onze wensen worden afgestemd”, zo vat Ver-

hoeven de koopargumenten samen. “Het gaat bij ons om dure matrijzen in enkelvoud, en 

dan moet alles in één keer goed zijn.” Wat dat betreft voldoet de machine aan de verwach-

tingen. “Qua oppervlaktekwaliteit kunnen we zelfs nauwkeuriger werken dan nodig is.” Hij 

voegt daaraan toe dat de machine heel weinig problemen en storingen geeft. “Hij doet het 

eigenlijk altijd.”

Bij Matrijzen & Vormenbouw in Haaksbergen heeft men inmiddels bijna twee jaar ervaring 

met een Eima Gamma S, de lichtste uitvoering binnen deze serie. Het gaat hier om een vijf-

assig bewerkingscentrum met een vermogen van 12 kW en tandheugelaandrijving van de 

lineaire assen. “Zo konden we toch licht instappen qua prijs bij de bewerking van grote pro-

ducten”, geeft programmeur/operator Pieter Wierema Kosters als afweging weer. De ma-

chine heeft een bewerkingsbereik van 3 m x 2 m x 1 m en wordt uitsluitend ingezet voor de 

bewerking van kunststoffen en aluminium. Uit kostenafwegingen is de machine ook uitgerust 

met een enkelwandige kop, waarbij wat ingeleverd wordt aan stabiliteit. Toch is Wierema 

Kosters uitermate tevreden over de nauwkeurigheid die bij complexe matrijzen en bij grote 

lengtes haalbaar is gebleken. Alleen qua verspanend vermogen loopt hij vanwege de lichte 

uitvoering wel eens tegen beperkingen aan.

Weimo Composites in Aalsmeer heeft begin 2012 eveneens een Eima Gamma S aangeschaft, 

met name voor de vervaardiging van modellen en pluggen ten behoeve van de composiet-

bouw. In dit geval zelfs met een werkbereik van 10 m x 5 m x 2 m. Naast het feit dat de ma-

chine volledig is toegesneden op de bewerking van hout en kunststoffen noemt directeur/ei-

genaar Wim Verwoert ook de goede referenties wat betreft de service van Eima als afweging 

bij de aanschaf. “Ook als kleine onderneming staan ze snel voor je klaar.” Over zijn ervaringen 

tot op heden zegt hij: “De machine biedt een mooi compromis tussen stabiliteit, snelheid en 

prijs.” Met als kanttekening dat bij hoge snelheden de stabiliteit wel eens zijn grenzen be-

reikt. “Maar dat hangt in feite samen met de keuze voor dit type machine.” Storingen hebben 

machine, daar is dat nu vervangen door twee 

wormwielen voor en achter in de machine. Een 

andere aanpassing is dat de hydropneumatische 

rem op de C-as is vervallen. “De aandrijving van 

de C-as is zo stabiel dat deze niet meer geremd 

hoeft te worden”, aldus Van Leeuwen.

Wichtig ist der Service
Eima Maschinenbau is gevestigd in Frickenhausen 

(in Baden Württemberg, nabij Stuttgart). De ver-

koop en service in Noord-Duitsland, Denemarken 

en de Benelux wordt georganiseerd vanuit de 

vestiging van Eima Nord in Kalletal (in de buurt 

van Bielefeld). Want volgens Ottensmeyer hecht 

Eima hoge waarde aan een snelle en goede ser-

vice. “Wichtig für den Kunden ist die Service.”

Het type Gamma T is met name bedoeld voor 

de bewerking van kunststoffen en aluminium 

binnen de model- en matrijzenbouw. Voor het 

zwaardere werk wordt de Gamma XT op de 

markt gebracht, met vermogens tot 100 kW, 

draaimomenten tot 300 Nm en toerentallen tot 

30.000 min-1. De Gamma-reeks omvat verder 

nog de L, XL en S modellen.

Naast de machines van het type Gamma, met 

bovenportaal, levert Eima ook nog de Alpha 

(voor de bewerking van profielen), de Sigma 

(met vast portaal en bewegende tafel) en de 

Omega (een langbeduitvoering met portaal). 

Alle machines kunnen worden geleverd met 

een Siemens- of Heidenhain-besturing. Sinds 

kort heeft Eima ook een compleet freesdraai-

centrum op het programma staan met vijfassige 

bewerkingskop en een in het bed geïnte-

greerde roterende tafel. Volgens Ottensmeyer 

heeft Eima inmiddels al een aantal exemplaren 

van deze machine geleverd.  <<<

Volledig klantspecifiek 

Als speciaalmachinebouwer is Eima in staat om 

een machine klantspecifiek aan te passen op een 

bepaalde toepassing, onder meer via vermogen, 

toerental en draaimoment van de draai/kantelkop 

(foto: Eima)

Voorbeelden van een aantal matrijsdelen voor een extra brandstoftank, waarmee de actieradius van een 

racemotor in de Dakar-rally wordt vergroot (foto: Van Leeuwen Modelmakerij)
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