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De C60MT bij Metaalbewerking Ackerschott in Heijen is het eerste draaifreescentrum 

van dit formaat van Hermle in ons land. Vooral het concept van draaikanteltafel met 

volledige rotatiemogelijkheden sprak tot de verbeelding van directeur Jan Ackerschott. 

“Doordat het werkstuk in elke stand gepositioneerd kan worden kun je  voor elke 

bewerking de optimale oplossing kiezen.”

DOOR: JAN OONK

Draaien en frezen staan bij Ackerschott centraal 

wat de metaalbewerking betreft. Tot voor kort 

werden de producten eerst gedraaid en daarna 

gefreesd op afzonderlijke machines. “Met name 

bij grote producten is de handling en opspan-

ning toch telkens een grote belasting in tijd en 

energie”, aldus Jan Ackerschott. “Vandaar dat 

we zijn gaan zoeken naar een machine waarop 

we beide bewerkingen in één opspanning kon-

den realiseren.” Die machine vond hij in het 

nieuwe C60MT draaifreescentrum van Hermle.

De basis voor de C60MT wordt gevormd door 

het al langer bestaande vijfassige C60 bewer-

kingscentrum van Hermle. Volgens het stan-

daardconcept van Hermle neemt de spil hierbij 

de lineaire bewegingen voor zijn rekening en 

de draaikanteltafel de rotaties rond de A- en 

C-as. Dit biedt volgens directeur Harry Cox van 

Hermle Nederland in Venlo de meeste dynamiek 

en het maakt een compacte bouw mogelijk. Bij 

de C60MT is onder de producttafel een krach-

tige directdrive torquemotor aangebracht, 

waardoor deze kan roteren met een toerental 

tot 450 min-1. Het kantelbereik van de A-as (met 

planeetaandrijvingen) bedraagt +130º tot -130º.

Korte gereedschappen
Het is als gezegd met name dit concept van een 

draaikanteltafel die in elke stand kan draaien 

dat Ackerschott aanspreekt. “Het biedt een op-

timale vrijheid om voor elke bewerkingsstap de 

beste strategie te kiezen uit oogpunt van kwa-

liteit en efficiëntie.” Hij laat een schetsje zien 

met wat complexe contouren: “Ook deze kun-

nen we nu op een veel eenvoudiger manier 

realiseren.” Het betekent directe winst in cy-

clustijd, kwaliteit en kostprijs.

Cox noemt nog een ander voordeel: “Omdat je 

de tafel in elke positie kunt draaien kun je een 

optimale toegankelijkheid van het product berei-

ken. Je kunt met andere woorden zo dicht moge-

lijk bij het product komen met je gereedschap, 

waardoor je kunt volstaan met kortere gereed-

schappen en dus veel minder last hebt van trillin-

gen. Het resultaat is dat je veel stabieler en nauw-

keuriger kunt verspanen.” Dat betekent kortom 

minder slijtage van machine en gereedschappen 

en een hogere betrouwbaarheid van het proces. 

Ook dat noemt Ackerschott zwaarwegende argu-

menten bij de keuze voor de C60MT.

Winst in doorlooptijd
En dan is er natuurlijk nog het grote voordeel 

dat de werkstukken in een enkele opspanning 

(vrijwel) compleet bewerkt kunnen worden. 

Dat betekent aanzienlijk minder logistieke 

rompslomp, minder tussenvoorraden en min-

der productiviteitsverlies. Volgens Ackerschott 

bedraagt de tijdwinst op een bewerkingstijd 

van 1 á 2 uur al gauw zo’n 20 minuten aan op-

spantijd en dat is de moeite waard. Vanwege 

de vereenvoudiging van het verspaningstraject 

is de winst op de totale doorlooptijd nog gro-

ter, al durft hij daar na drie maanden ervaring 

nog geen harde getallen voor te noemen. Min-

der omspannen betekent automatisch ook een 

Draaien én frezen 
op grote vijfasser

Het nieuwe C60MT draaifreescentrum bij Ackerschott. Omdat de tafel in elke positie kan worden gedraaid wordt  een optimale toegankelijkheid van het product bereikt, zodat met kortere 

gereedschappen kan worden gewerkt. Op de inzet van links naar rechts: Jan Ackerschott, Karel Ackerschott en machinebediende Rob Bergs (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

Draaien en frezen staan bij Ackerschott centraal 

wat de metaalbewerking betreft. Tot voor kort 

werden de producten eerst gedraaid en daarna 

gefreesd op afzonderlijke machines. “Met name 

bij grote producten is de handling en opspan-

ning toch telkens een grote belasting in tijd en 

energie”, aldus Jan Ackerschott. “Vandaar dat 

we zijn gaan zoeken naar een machine waarop 

we beide bewerkingen in één opspanning kon-

den realiseren.” Die machine vond hij in het 

nieuwe C60MT draaifreescentrum van Hermle.

De basis voor de C60MT wordt gevormd door 

het al langer bestaande vijfassige C60 bewer-

kingscentrum van Hermle. Volgens het stan-

daardconcept van Hermle neemt de spil hierbij 

de lineaire bewegingen voor zijn rekening en 

de draaikanteltafel de rotaties rond de A- en 

C-as. Dit biedt volgens directeur Harry Cox van 

Hermle Nederland in Venlo de meeste dynamiek 

en het maakt een compacte bouw mogelijk. Bij 

de C60MT is onder de producttafel een krach-

tige directdrive torquemotor aangebracht, 

waardoor deze kan roteren met een toerental 

tot 450 min-1. Het kantelbereik van de A-as (met 

planeetaandrijvingen) bedraagt +130º tot -130º.

Korte gereedschappen
Het is als gezegd met name dit concept van een 

draaikanteltafel die in elke stand kan draaien 

dat Ackerschott aanspreekt. “Het biedt een op-

timale vrijheid om voor elke bewerkingsstap de 

beste strategie te kiezen uit oogpunt van kwa-

liteit en efficiëntie.” Hij laat een schetsje zien 

met wat complexe contouren: “Ook deze kun-

nen we nu op een veel eenvoudiger manier 

realiseren.” Het betekent directe winst in cy-

clustijd, kwaliteit en kostprijs.

Cox noemt nog een ander voordeel: “Omdat je 

de tafel in elke positie kunt draaien kun je een 

optimale toegankelijkheid van het product berei-

ken. Je kunt met andere woorden zo dicht moge-

lijk bij het product komen met je gereedschap, 

waardoor je kunt volstaan met kortere gereed-

schappen en dus veel minder last hebt van trillin-

gen. Het resultaat is dat je veel stabieler en nauw-

keuriger kunt verspanen.” Dat betekent kortom 

minder slijtage van machine en gereedschappen 

en een hogere betrouwbaarheid van het proces. 

Ook dat noemt Ackerschott zwaarwegende argu-

menten bij de keuze voor de C60MT.

Winst in doorlooptijd
En dan is er natuurlijk nog het grote voordeel 

dat de werkstukken in een enkele opspanning 

(vrijwel) compleet bewerkt kunnen worden. 

Dat betekent aanzienlijk minder logistieke 

rompslomp, minder tussenvoorraden en min-

der productiviteitsverlies. Volgens Ackerschott 

bedraagt de tijdwinst op een bewerkingstijd 

van 1 á 2 uur al gauw zo’n 20 minuten aan op-

spantijd en dat is de moeite waard. Vanwege 

de vereenvoudiging van het verspaningstraject 

is de winst op de totale doorlooptijd nog gro-

ter, al durft hij daar na drie maanden ervaring 

nog geen harde getallen voor te noemen. Min-

der omspannen betekent automatisch ook een 

hogere nauwkeurigheid en ook dat weegt 

zwaar voor Ackerschott. “We kunnen alle be-

werkingen nu binnen 0,01 mm uitvoeren.”

Hoewel de voordelen van compleetbewerking 

vooral zichtbaar worden bij grote en moeilijk te 

handelen werkstukken wordt de C60MT van-

wege de winst in cyclustijd en het hogere spil-

rendement ook wel ingezet voor de bewerking 

van kleinere producten. 

Balanceren
De tafel op de C60MT bij Ackerschott, ook qua 

formaat de grootste machine van Hermle in ons 

land, heeft een diameter van 1.400 mm. Het 

bewerkingsbereik bedraagt 1.200 mm x 1.300 

mm x 900 mm. Moest het freeswerk aan grote 

producten in het verleden nog wel eens wor-

den uitbesteed of overgelaten aan de klant, nu 

kunnen ook deze als compleet bewerkt product 

worden afgeleverd.

De tafel op de C60MT is in staat om een pro-

ductmassa van 2.500 kg te torsen. Dat wil zeg-

gen bij freesbewerkingen, als er gedraaid moet 

worden ligt de limiet op 1.500 kg vanwege de 

hoge krachten die dan optreden. Ook dat is 

overigens nog altijd een gewicht waarbij heel 

wat wordt gevergd van de stabiliteit van de ma-

chine. Wat dat betreft wijst Cox op het zwaar 

uitgevoerde portaalframe van de machine in 

gietijzer met ribbenversteviging. Het totale ge-

wicht van 32 ton geeft al aan dat op dit punt 

geen concessies zijn gedaan. De aandrijving van 

de Y-, Z- en A-as is dubbel uitgevoerd om een 

maximale dynamiek te bereiken zonder dat tor-

sie optreedt. IJlgangen van 50 m/min en een 

versnelling van 6 m/s2 (0,6 g) horen zodoende 

bij deze grote machine tot de mogelijkheden.

Van belang voor de stabiliteit van met name 

het draaiproces is eveneens dat de machine is 

uitgevoerd met een automatische balancering 

van de tafel. Dat wil zeggen dat de machine via  >>>

Draaien én frezen 
op grote vijfasser

“Je moet innovatief blijven”
Op het gebied van metaalbewerkingen heeft Ackerschott 

zich sinds de oprichting in 1984 gaandeweg ontwikkeld 

van matrijzenbouwer tot machinebouwer, met het ac-

cent op draaien en frezen. Daarbij gaat het doorgaans 

om enkelstuks en kleine series. Belangrijke afzetmarkten 

voor de machineonderdelen zijn met name de vleesver-

werkende industrie (slachtmachines) en de verpakkings-

industrie (van champignons met name). Daarnaast levert 

Ackerschott bijvoorbeeld ook onderdelen voor draaima-

chines waarmee contactlenzen worden geproduceerd. 

Gaat het bij de beide eerste activiteiten vooral om een 

regionale markt, in het laatste geval worden de compo-

nenten zelfs tot in de USA geleverd.

Op het gebied van draaien beschikt Ackerschott, naast een 

aantal kleinere profieldraaimachines, over een grote SKT 

700 LM draaibank van Hyundai-Kia met een draaibereik 

tot 900 mm in de kop en een lengte van 3.250 mm. De 

freesafdeling telt naast het nieuwe C60MT draai/freescen-

trum nog drie C40’s en een C800 van Hermle. De C60MT 

past in het motto van Jan Ackerschott en zijn drie zonen, 

die geleidelijk het stokje overnemen: “Je moet innovatief 

blijven. Zodat je elke keer een stap vooruit kunt zetten.”

Met name bij grote en moeilijk te handelen werkstukken bespaart de combinatie van draaien en frezen veel 

ombouwtijd. De robuuste draaikanteltafel is voorzien van tweezijdige planeetaandrijvingen om torsie te voorkomen 

(foto: Ackerschott)

Het nieuwe C60MT draaifreescentrum bij Ackerschott. Omdat de tafel in elke positie kan worden gedraaid wordt  een optimale toegankelijkheid van het product bereikt, zodat met kortere 

gereedschappen kan worden gewerkt. Op de inzet van links naar rechts: Jan Ackerschott, Karel Ackerschott en machinebediende Rob Bergs (foto: Jan Oonk)

38-40_Ackershot.indd   39 18-01-13   10:03



40   j a a r g a n g  5 1  |  w w w . m e t a a l m a g a z i n e . n l  |  1 - 2 0 1 3

Ervaringen met C50 bewerkingscentra van Hermle
Zoals gezegd is de C60MT de eerste machine van dit type in ons land. Ook een bewerkingscen-

trum van dit formaat is in ons land nog niet te vinden, maar ervaringen met de iets kleinere 

C50 (met een bewerkingsbereik van 1.100 mm x 1.100 mm x 750 mm) zijn er wel in overvloed.

Zo staat er bij VDL TIM in Hapert sinds medio 2011 drie C50’s, met een maximaal toerental van 

9.000 min-1. Naast het feit dat de machines qua bewerkingsbereik en vermogen aansluiten op 

de aard van de producten (onderdelen voor trucks met name), noemt  directeur Piet Spoo-

ren ook de goede referenties vanuit andere VDL-vestigingen als aanschafargument. Wat dat 

betreft is hij niet teleurgesteld. “Het zijn heel stabiele en nauwkeurige machines, we zijn er 

heel tevreden mee.” Ook de goede service en ondersteuning vanuit Hermle Nederland noemt 

hij als pluspunt. Inmiddels is een van de machines uitgerust met een robot om onbemand te 

kunnen produceren, de andere zullen dit voorbeeld volgen.

Bij GL Precision in Eindhoven is door de jaren heen een hele lijn van kleinere vijfassige bewer-

kingscentra van Hermle opgebouwd. “Toen een jaar of twee geleden de behoefte aan een groter 

werkbereik ontstond lag het uit oogpunt van standaardisatie dan ook voor de hand dat dit werd 

ingevuld door de C50 van Hermle”, zoals directeur Theo Koert uitlegt. Temeer daar men bij GL 

Precision uitermate tevreden is over de machines, waarbij Koert betrouwbaarheid en nauwkeurig-

heid als de belangrijkste aspecten noemt. “De machines geven heel weinig problemen en als er 

zich iets voordoet worden we goed geholpen.” Inmiddels staan er twee C50’s, met een toerental 

van 12.000 min-1 en beide voorzien van palletwisseling om onbemand te kunnen produceren.

De C50 bij Kusters Metaalbewerking in Oss was in 2007 de eerste machine van dit type in ons 

land. Ook hier was al vele jaren ervaring met kleinere bewerkingscentra van Hermle en gezien 

de goede ervaringen op het gebied van nauwkeurigheid en betrouwbaarheid lag een uitbrei-

ding met een grotere C50 volgens directeur Jan Kusters voor de hand. “Het zijn in de regel 

goede en betrouwbare machines en ondanks de forse omvang kunnen we op de C50 toch 

ruimtelijk heel nauwkeurige onderdelen realiseren, mede dankzij onze geconditioneerde pro-

ductieruimte.” Hij roemt daarnaast ook de bedieningsvriendelijkheid van de machines en de 

goede service vanuit Hermle. De machine is uitgerust met een driepalletsysteem, waarmee 

doorgaans de nachtelijke uren onbemand kunnen worden overbrugd.

Vanwege de winst in cyclustijd en het hogere spilrendement wordt de C60MT ook wel ingezet voor de 

bewerking van kleinere producten (foto: Jan Oonk)

de besturing aangeeft hoe de gewichten aan 

de onderzijde van de tafel verdeeld moeten 

worden bij een bepaald product, waarna deze 

handmatig moeten worden gepositioneerd.

Scholing
De machine, met 80 bar koeling door de spil, is 

standaard uitgerust met een gereedschappen-

magazijn met vijftig posities, een extra maga-

zijn brengt het aantal gereedschappen bij Ac-

kerschott op een totaal van tachtig (met HSK 

100 opname). De spil heeft een vermogen van 

56 kW en een draaimoment van 476 Nm, het 

maximale toerental bedraagt 12.000 min-1. Een 

lasersysteem van Blum zorgt voor de controle 

van zowel gereedschap als product. 

De machine bij Ackerschott is uitgerust met 

een Siemens 840 D Solution Line besturing, 

maar een TNC635 besturing van Heidenhain 

behoort eveneens tot de mogelijkheden. 

Omdat er bij de programmering van een draai-

freescentrum nog iets meer komt kijken dan 

bij een vijfassig bewerkingscentrum is een 

goede scholing op dat gebied een voor-

waarde, onderstrepen zowel Ackerschott als 

Cox. “Het vergt de nodige kennis om de moge-

lijkheden die de combinatie van draaien en 

frezen biedt optimaal te benutten.” Daarbij 

wordt zowel gedoeld op de individuele bewer-

kingen, de bewerkingsstrategie als de opspan-

middelen. “Op dat punt bieden we in Venlo 

alle nodige opleidingen en ondersteuning”, 

aldus Cox. Ook service en onderhoud noemt 

hij als belangrijke aandachtspunten.

Volgens Cox en Ackerschott is een machine als de 

C60MT, met zijn combinatie van draaien en frezen, 

met name interessant voor producten met een 

hoge complexiteit en series van bescheiden om-

vang. Het concept van de C60MT, met roterende 

tafel in schouderophanging, leent zich daarbij met 

name voor producten waar het accent op het 

freeswerk ligt.  <<<

Staatsiefoto 

van het C60MT 

draaifreescen-

trum van 

Hermle. De 

machine bij 

Ackerschott 

is de eerste 

van dit grote 

formaat in 

ons land (foto: 

Hermle)

Voor elke bewerking de beste strategie
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