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M E T A A L B E W E R K E N

Vier machines in zeven uitvoeringen
De nieuwe Baseline van Chiron omvat vier verticale bewerkingscentra die in zeven machineuitvoeringen geleverd worden. Er is een keuze uit een kleine of grote vijfasser met een Siemens of Heidenhain CNC-besturing, een allround-productiebewerkingscentrum met een
korf- of een pick-up-gereedschapswisselaar en een langbedmachine. De laatste twee machines worden geleverd met een CNC-besturing van Siemens. Meer keuze is er niet. Technisch
directeur Dirk Prust van Chiron omschrijft deze machines als “Gunstige instapmodellen, maar
wel opgebouwd met dezelfde machinecomponenten als de standaard- en turnkey-machines.”
Technisch directeur Dirk Prust van Chiron: “Onze
nieuwe Baseline machines zijn gelet op de techniek
vergelijkbaar met onze andere machines, maar we
hebben het aantal varianten abgespeckt” (foto:
Chiron)

nes uit als een hart van een turnkey-verspaningssysteem. Dat wil zeggen dat het gehele
verspaningsproces (machine, gereedschappen,
opspanningen, automatiseringen, bijbehorende software en dergelijke) als een compleet

FZ12 FX Baseline. Dit is een HSK 50 vijfasser met
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bewerkingsproces opgeleverd wordt. De auto-
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seerd voor het gebruik door toeleveranciers. De
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chine is dankzij onze Fliessfertigung snel te leve-

iTNC 530 (foto: Chiron)

chines samen te stellen. Ook standalonemachines die universeel inzetbaar zouden zijn door
toeleveranciers. Echter, ook deze opdrachten
voor meer universele machines, veelal zonder
automatisering, werden door Chiron als projecten behandeld. Als gevolg hiervan was de ‘Aufwand’ veel te groot met als gevolg te lange levertijden en een te hoge kostprijs.

Voorconfiguratie
Prust: “Wij hebben nu zeven machines voorgeconfigureerd. Deze machines zijn geoptimali-

ren.” Prust schat in dat levertijd voor de Baseline
meer dan gehalveerd is tot pakweg twee maanden. Het bijzondere daarbij is dat nu zelfs sommige standaardmachines dankzij het Baseline-

“Machines geoptimaliseerd voor toeleveranciers”
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Maar let wel: de keuze is beperkt tot zeven ma-
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meer technische informatie). Past het aanbod
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