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Achteraanslagen
De X-press bij Brakel Interieurgroep is uitgerust 

met een achteraanslag van het type RPS1. Deze 

heeft twee onafhankelijk bestuurbare X- en Z-

assen en één R-as (de laatste om de hoogte af 

te stemmen op het type matrijs). Gasparini le-

vert daarnaast nog een eenvoudiger RPL-sy-

steem en een luxe RPG-systeem. De laatste telt 

twee torens, elk met onafhankelijk instelbare 

X-, Z- en R-as voor maximale flexibiliteit.

De X-press kantpersen kunnen naar wens en be-

hoefte worden uitgerust met verschillende ge-

reedschapssystemen, zoals New Standard van 

Wila of European Standard van Promecam/

Amada. Omdat bij Brakel Interieurgroep veelal 

producten uit een zelfde productfamilie worden 

verwerkt, waarbij met dezelfde gereedschappen 

kan worden gewerkt, is hier (uit kostenoverwe-

gingen) gekozen voor een gereedschapssysteem 

dat handmatig moet worden vervangen.

Eco
“Kleinere series, kortere ombouwtijden en ho-

gere kwaliteit”, dat zijn volgens Heyerick de 

trends waaraan ook de plaatwerkindustrie niet 

ontkomt. En waarmee de X-press kantpersen 

van de Italiaanse machinebouwer in zijn ogen 

bij uitstek uit de voeten kunnen. Inmiddels 

brengt Gasparini ook de nieuwe eco-versie van 

de X-press op de markt. Dankzij het verbeterde 

ASCG2 bomberingssysteem, de nieuwe Phoeni-

X besturingssoftware en enkele andere maatre-

gelen is de snelheid van deze kantpersen opge-

voerd met 20 procent (de bovenbalk haalt een 

snelheid van 200 mm/s), terwijl het energiever-

bruik tot soms 50 procent is gereduceerd.

De motor wordt bijvoorbeeld alleen geacti-

veerd wanneer daadwerkelijk buigkracht ge-

vraagd wordt. In de stand-by toestand wordt de 

oliedruk gehandhaafd zonder dat deze rondge-

pompt wordt. Ook de olietemperatuur is terug-

gebracht, wat niet alleen scheelt in energiever-

bruik maar ook de levensduur van de olie met 

een factor drie verlengt.

De Phoeni-X software op de X-press eco werkt 

met een bibliotheek, waaruit automatisch het 

meest geschikte gereedschap voor een buigop-

dracht wordt geselecteerd. Mocht de kantper-

ser de klus evenwel willen klaren met het ge-

reedschap dat hij voor handen heeft dan kan 

de software beoordelen of dit kan en welke 

buigparameters daarbij horen.  <<<

Ervaringen andere Gasparini gebruikers
Bij Bolair in Moerkapelle wordt al sinds 1993 gewerkt met kantpersen van Gasparini. De meest 

recente, twee machines van het type X-press 100 (100 ton, 3 m), dateren uit 2010. “Het zijn 

niet de goedkoopste machines, maar kwalitatief heel goed en betrouwbaar”, zegt mede-ei-

genaar Bert Boevee over de voorliefde voor Gasparini. Bij Bolair gaat het voor het merendeel 

om eenmalige klantspecifieke orders, van soms maar één of twee plaatjes. De uitdaging is om 

daarbij de vereiste nauwkeurigheid te realiseren tegen een acceptabel prijsniveau en in dat 

verband noemt Boevee de dynamische bombering als een van de pluspunten. “We werken 

veel met sendzimir verzinkte plaat, waar in het algemeen sprake is van grotere verschillen in 

dikte en materiaalspanningen. Dat werkt tot tevredenheid, we hoeven weinig bij te sturen.” 

Vanwege de kwetsbaarheid is vooralsnog afgezien van een hoekmeetsysteem.

D. Woestenberg Metaalbewerking in Zundert maakt sinds een jaar of drie gebruik van een 

PSG 330 (3.300 kN; 4 m) van Gasparini. Een van de zaken die destijds tot zijn verbeelding 

sprak, was de dynamische bombering, herinnert directeur Woestenberg zich. “Omdat tijdens 

de buigcyclus wordt bijgestuurd kun je ook zonder hoekmeetsysteem heel nauwkeurige 

buighoeken bereiken.” Ook de mogelijkheden van de Delem 66-besturing spraken tot zijn 

verbeelding, terwijl hij eveneens de ruime afstand van 3,60 m tussen de zijwangen noemt als 

pluspunt. “Dat biedt meer mogelijkheden bij het buigen van forse platen.” De machine is 

uitgerust met een snelwisselsysteem voor de gereedschappen, want als servicebedrijf wordt 

er een grote variëteit aan producten verwerkt. “Een stabiele allround machine waarmee ik 

heel nauwkeurig kan buigen”, zo vat Woestenberg zijn ervaringen samen.

Door de persdruk tijdens het kantpersen veert het 

C-frame uit. Door de diepteafstelling van de stempels 

daarop te corrigeren kan toch de nauwkeurigheid 

van de buighoek worden gegarandeerd (afbeelding: 

Gasparini)

De uitvering van het C-frame wordt gemeten met 

behulp van een meetliniaal van Heidenhain (foto: 

Gasparini)

Het RPS4 hoekmeetsysteem van Gasparini bestaat uit 

een dubbel gaffelsysteem, waarbij het hoogteverschil 

C een maat is voor de buighoek. De nabuiging kan 

daarop worden afgestemd (foto: Gasparini)
Buighoeken binnen 0,5° nauwkeurig

38-40_gasparini.indd   40 13-05-13   10:24


