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M A C H I N E  M A S T E R C L A S S

en -eigenschappen tussen de individuele platen 

wordt de bombering dus optimaal bijgestuurd, 

zodat bij elk product de maximale nauwkeurig-

heid van de buighoek wordt bereikt”, zoals 

Heyerick aangeeft. “Er hoeft niet op voorhand 

een schatting te worden gemaakt van de bom-

bering aan de hand van proefproducten.” Het 

betekent dus zowel winst in nauwkeurigheid 

als in productiviteit. De realtime aanpassing van 

de bombering maakt het ook mogelijk om ver-

schillende plaatdiktes na en door elkaar te bui-

gen zonder dat handmatig ingrijpen nodig is, 

zoals Heyerick laat zien aan de hand van een 

demonstratievideo.

De X-press 100 bij Brakel Interieurgroep telt vijf 

cilinders op een lengte van 4 m en is uitgerust 

met het ASCG1 bomberingssysteem van Gaspa-

rini. Inmiddels is er een nog iets verfijndere ver-

sie, ASCG2, die werkt met een database waarin 

de doorbuiging van de ram per product is vastge-

legd. Als hetzelfde product weer gebogen moet 

worden hoeft er dus minder worden bijgestuurd 

en dat maakt het proces per buigcyclus nog weer 

enkele fracties van een seconde sneller.

Reflex
Een ander kenmerk van de X-press kantpersen 

is de uitveringscompensatie van het C-frame, 

die door Gasparini onder de naam Reflex is ge-

patenteerd. Door de druk tijdens het kantper-

sen wordt de gaping van het C-frame namelijk 

iets groter, Heyerick noemt waarden in de orde 

van grootte van 0,1 mm tot 0,2 mm. Om dat op 

te vangen moet het bovenstempel dus eigenlijk 

eenzelfde afstand dieper worden ingesteld om 

dezelfde buighoek te bereiken. Op de X-press 

wordt die uitvering exact gecompenseerd. 

“Voordeel is dat een proefzetting kan worden 

uitgevoerd aan een klein plaatje van het betref-

fende materiaal met dezelfde dikte, zodat geen 

proefproduct met een breedte van soms wel 

enkele meters lang verspild hoeft te worden”, 

voegt Hendrik Wijngaard daaraan toe, direc-

teur van Metall in Zandvoort, de Nederlandse 

vertegenwoordiger van Gasparini.

Voor Makker is de hoeknauwkeurigheid binnen 

0,5º die op deze manier wordt bereikt vol-

doende. Een hoekmeetsysteem is in het geval 

van Brakel Interieurgroep niet nodig. “Dat 

maakt de zaak weer duurder en het gaat ten 

koste van de productiviteit, want een hoekme-

ting en de benodigde nabuiging kost relatief 

veel tijd.” Voor situaties dat toch hogere nauw-

keurigheden worden vereist kunnen de X-press 

machines worden uitgerust met het (mecha-

nisch/elektrisch) GPS4 hoekmeetsysteem van 

Gasparini. In dat geval horen hoeknauwkeurig-

heden tot 10º, afhankelijk van de V-opening, 

volgens Heyerick en Wijngaard zelfs tot de mo-

gelijkheden. Niet het meten van de hoek is in 

dit geval de uitdaging, maar het berekenen van 

de correctie in combinatie met de realtime 

bombering en de Reflex uitveringscompensatie. 

Of zoals Heyerick het formuleert: “Het geheim 

zit vooral in de wiskunde van de software.”

‘Phase Change Material’ bespaart energie
Kantoorscheidende wanden vormen samen met systeemplafonds en -vloeren het hoofdmenu 

bij Brakel Interieurgroep. Standaard hebben de wandpanelen een dikte van 60 mm en zijn 

gevuld met steenwol, maar ook andere diktes en isolatiematerialen horen tot de mogelijk-

heden. “Alles tussen de kolommen kunnen we naar wens en behoefte invullen”, zoals pro-

ductieleider Frans Makker en hoofd productie Jeroen Wesselink aangeven. Nederland vormt 

de belangrijkste afzetmarkt, maar ook in het buitenland worden wel projecten uitgevoerd. 

Om fouten uit te sluiten wordt elk project ter plaatse ingemeten. Als nieuw product op het 

gebied van wandpanelen noemt Wesselink de Crystal Wall, waarbij extra cassettes met een 

dikte van 15 mm op de wandpanelen worden gezet die gevuld zijn met PCM-materiaal (Phase 

Change Material). Het gaat hier om bepaalde zoutoplossingen die bij een temperatuur van (in 

dit geval) 20ºC een faseovergang doormaken. Dat leidt ertoe dat boven 20ºC warmte wordt 

onttrokken aan de ruimte en beneden die temperatuur warmte wordt afgegeven. Volgens 

Wesselink kan op die manier 40 tot 50 procent aan energiekosten worden bespaard.

Tot de andere producten die Brakel Interieurgroep op de markt brengt horen complete 

werkplaatsinrichtingen, waaronder werkbanken en gereedschapskasten. Het hele proces van 

vlakke plaat tot de poedercoating aan het eind wordt daarbij in eigen huis uitgevoerd. Veelal 

wordt gebruikgemaakt van verzinkte staalplaat, maar ook voorgelakte plaat met diverse op-

pervlaktestructuren horen tot de mogelijkheden.

Bombering realtime 
aangepast tijdens buigen

 >>>

De achteraanslag van aluminium, met drie vingers. Op 

de voorgrond boven het Reflex-systeem, waarmee 

de uitvering van het C-frame wordt gemeten en 

gecompenseerd (foto: Marian Oosterink)

Schematische weergave van de werking van het dynamisch bomberingssysteem op de X-press kantpersen, 

waarbij de informatie over de doorbuiging van de ram realtime is gekoppeld aan de hydraulische druk van de 

cilinders in de onderbalk (afbeelding: Gasparini)
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