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Sinds kort vertegenwoordigt Limas uit

Neer de machinebouwer Spinner op de

Nederlandse markt. Op uitnodiging van

Limas nam Metaal Magazine een kijkje

in de productie- en montagehallen van

Spinner in Sauerlach (D). Kenmerkend:

standaardmachines met een hoog

technologisch niveau.

DOOR: REINOLD TOMBERG

Tijdens het bezoek in de hoofdvestiging van

Spinner in Sauerlach, in de buurt van München,

wordt al snel duidelijk dat Spinner een eigen -

en eigenzinnige - filosofie heeft als het om de

bouw van gereedschapswerktuigen gaat. Spin-

ner wil een compleetaanbieder zijn voor draai-

en freestechniek met een breed programma

aan metaalbewerkingsmachines. Gekozen is

voor universele machines die voldoen aan

Duitse kwaliteitseisen. De prijs moet redelijk zijn

en een metaalbewerker kan kiezen uit een

breed programma. Bovendien wil Spinner we-

reldwijd actief zijn met levering van en service

aan machines. Onderscheidend is ook dat Spin-

ner hecht aan het karakter van familieonderne-

ming met een, zoals dat in Duitsland heet, ‘mit-

telständische’ structuur met korte beslissingslij-

nen, lage kosten en een langetermijnvisie.

“Wij denken in tientallen jaren.” Directielid Ni-

colaus Spinner (samen met zijn twee broers ei-

genaar van Spinner) benadrukt ook dat metaal-

bewerkers die bij Spinner machines kopen van

‘chef-tot-chef’ kunnen praten. Ook na de leve-

ring van een machine. “Wij willen veel techniek

leveren voor een relatief lage prijs”, is zijn toe-

lichting op de ondernemingsfilosofie. Kijk je bij-

voorbeeld naar onze bewerkingscentra, dan zijn

we concurrerend met machineleveranciers uit

het Verre Oosten. Maar we bieden in vergelij-

king met kruissledemachines een veel hoger

technologisch niveau.”

Standaard
De oorsprong van Spinner ligt in de draaitech-

nologie (zie ook kader). Spinner zou je kunnen

karakteriseren als een leverancier van stan-

daardmachines. Spinner doet dus niet aan spe-

ciaalmachinebouw. Ongeveer 90 procent van de

machines van Spinner wordt geleverd vanuit de

catalogus. Van de resterende 10 procent wordt

de helft geleverd met aanvullende extra’s en de

laatste 5 procent van de machineleveringen zijn

een onderdeel van een systeemleverantie, bij-

voorbeeld de machine als hart van een automa-

tiseringsproject.

Een valkuil is om bij standaardmachines meteen

te denken aan lowtech-machines. Of aan kale,

uitgeklede machines. Dat is niet zo bij Spinner,

ook high-end machines met veel opties zijn als

standaardmachine leverbaar. Hans Blomen van

Het draaicentrum TTC300 van Spinner. Dit is een ‘Twin Turret’-draaimachine; een machine dus met twee

revolvers die onafhankelijk van elkaar simultaan kunnen draaien. De machine is voorzien van blokgeleidingen,

dit resulteert uiteraard in een goede stabiliteit en trillingdemping. Kritische onderdelen als de hoofdspil en de

servorevolvers bouwt Spinner zelf. Een gebruiker kan kiezen tussen een doorlaat van 42 mm of 52 mm,

maximale draaidiameter is 250 mm bij een maximale draailengte van 400 mm (afbeelding: Spinner)

High-end standaard 
uit de catalogus

“Techniek voor relatief lage prijs”
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Limas licht dit toe met een voorbeeld. “Bij ons

in Neer heb ik nu het vijfassige bewerkingscen-

trum U-620 staan. Dit is een machine met tor-

que-motoren op de assen, met directe meetsys-

temen en glaslinealen op de assen, de Z-as is

voorzien van een warmtecompensatie en de

hoofdspil is uitgerust met een directe aandrij-

ving.” Blomen kan zich overigens niet voorstel-

len ooit een vijfasser te leveren zonder directe

meetsystemen: “Dan weet je dus niet waar je

bent.” De U-620 is een machine met een bereik

van 520 mm x 460 mm x 620 mm (Y x Z x X) en

een rondtafel van 630 mm. “Dit is een machine

voor kleine bedrijven die een kwaliteitsmachine

willen kopen voor een scherpe prijs, leverbaar

onder de 175.000 euro.”

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

Oorsprong Spinner in draaien
Spinner is sinds de jaren vijftig actief als machinebouwer: in 1950 is als eerste machine een

draaiautomaat gebouwd. Dit omdat Spinner destijds als toeleverancier voor draaiwerk niet

die draaimachines kon kopen die ze nodig hadden. Het leveringsprogramma omvat een aantal

machinetypen: SB en PB ultraprecisiedraaimachine voor fijn- en hardverspaning, de TD lijn met

twee (Duplex) of drie revolvers (Triplex) voor seriematig draaien van stafmateriaal, draaicentra

met twee (TC) of drie revolvers (TTC, zie afbeelding bij dit artikel), de U-serie universele vast-

bedbewerkingscentra (ook leverbaar in langbeduitvoering met vast bed én draaizwenktafel

voor vijfassige bewerkingen), de H bewerkingscentra in horizontale uitvoering, VC en MVC

kruissledebewerkingscentra en de portaalmachine D5 voor hoogdynamische bewerkingen. 

Tevens levert Spinner een kleine, universele gereedschapslijpmachine. 

Spinner is een bedrijf dat met pakweg zeshonderd mensen (wereldwijd) per jaar circa veer-

tienhonderd machines bouwt. Ongeveer 60 procent draaimachines en 40 procent freesmachi-

nes. De productievestiging in Turkije is voor Spinner belangrijk om machines te kunnen aan-

bieden met een scherpe prijskwaliteitverhouding. De machines worden seriematig gebouwd

voor, zoals ze bij Spinner zeggen, ‘Otto Normalverbraucher’. Daarbij accepteert Spinner dat

met een standaardprogramma de meeste, maar niet alle wensen van metaalbewerkers invul-

baar zijn. Het komt dus voor dat op specialistische wensen ‘nee’ verkocht wordt, omdat Spinner

geen speciaalmachinebouwer is. 

>>>

De mogelijkheden van de Spinner U-2520: Van

boven naar beneden bij het bewerken van een lang

werkstuk, ingericht als pendelmachine met links het

vijfassige gedeelte en onder voor het bewerken van

asvormige werkstukken. Spinner biedt deze machine

aan met een lineaire motor voor de Z-as. Het

machinebereik is 2.660 mm  x 520 mm x 460 mm (X x

Y x Z) (afbeeldingen: Spinner)

De assemblage van revolvers bij Spinner in Sauerlach (foto’s: Reinold Tomberg)

In Sauerlach bouwt Spinner zelf de hoofdspillen voor

de draaimachine 
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Productie en assemblage Spinner in beeld
Spinner heeft drie productievestigingen: twee in Duitsland (Sauerlach in de buurt van München en het sterk groeiende Spinner Automation in

Markgröningen bij Stuttgart) en een fabriek in Turkije. Het bedrijf in Taiwan heeft Spinner tijdens de afgelopen crisis gesloten. De foto’s hieronder

zijn gemaakt bij de hoofdvestiging in Sauerlach.

Fotoreportage
Op onze site metaalmagazine.nl hebben

we een fotoreportage geplaatst van ons

bezoek aan machinefabriek Spinner.

Twee U-620 bewerkingscentra in de werkplaats

in Sauerlach

De assemblage van een precisiedraaimachine bij

Spinner 

De draaimachine Spinner TC600 in de

assemblage

Een U-250 in actie op de werkvloer van Spinner 

Montagewerkzaamheden aan een Triplex

draaicentrum

Een machine voor het honen van spillen van

draaimachines 

Kijkje in de draaimachine PD-CNC in het technisch

centrum

Proefopstelling met een vierde en vijfde as op de

drieassige U-620

Een Spinner U-1520 klaar voor verzending van

Sauerlach

Langbed
Een andere machine die het technologisch kun-

nen van Spinner laat zien is de Spinner U-2520

die twee jaar geleden toegevoegd is aan het le-

veringsprogramma. Dit is een langbedbewer-

kingscentrum dat leverbaar is met links een vast

bed en met rechts een draaizwenktafel voor

vijf assige bewerkingen (zie ook afbeeldingen bij

artikel). Met een tussenschot in de machine is

dit bewerkingscentrum inzetbaar voor pendel-

bedrijf. Ook is de draaizwenktafel in 90-graden

positie inzetbaar als een klauwplaat die in com-

binatie met een tegencenter het mogelijk

maakt om compacte assen te bewerken. Andere

staaltjes machinebouw van Spinner zijn de de-

ling van het machinebed (in gedeelten of hele-

maal verwijderbaar om hogere werkstukken te

kunnen bewerken) en een deling van de rond-

tafel (buitenste ring kan eraf) om eventueel ver-

der te kunnen zwenken met de draaizwenkta-

fel.<<<
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