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

starten vanaf het punt waar het fout ging.” Dat 

scheelt dus direct in uitval en materiaalverbruik.

Bovendien zijn de snijparameters nu direct 

zichtbaar aan de machine en kunnen daar zo 

nodig ook worden aangepast. Dat kan bijvoor-

beeld aan de orde zijn wanneer er sprake is van 

diktevariaties in de wand van de buis, van vari-

aties in een lasnaad of van roestvlekken die de 

absorptie van het laserlicht nadelig beïnvloe-

den. “Vroeger moest de operator dan terug 

naar de werkvoorbereiding om daar de para-

meters aan te laten passen, nu kan hij direct 

aan de machine wijzigingen aanbrengen als hij 

merkt dat het proces niet goed verloopt”, zo 

schetst Van der Zande de verbetering.

Extra tapunit
Nieuw is eveneens de eco-versie van de Panaso-

nic CO2-laserbron op de machine. “Dankzij een 

nieuw ontwerp is het gasverbruik van de laser 

gehalveerd, terwijl het energieverbruik tijdens 

het snijproces met 10 procent is terugge-

bracht”, vat Creemers de belangrijkste winst-

punten samen. Bovendien wordt automatisch 

teruggeschakeld van hoofdspanning naar eco-

stand wanneer de machine enige tijd niet 

wordt gebruikt. In die ruststand bedraagt het 

energieverbruik nog maar 5 procent van het 

oorspronkelijke niveau, dus dat levert ook de 

nodige winst op. Na de herstart is de machine 

binnen 30 s weer operationeel.

Een cruciale vernieuwing ten opzichte van de 

vorige generatie buislasers van Mazak is voor 

Van der Zande ook dat de FabriGear 400 MK II 

nu is uitgerust met een extra tapunit met zes 

tapgereedschappen in de range van M3 tot 

M12. “Je kunt nu in één enkele handeling het 

product eveneens voorzien van tapgaten. Dat 

scheelt een hoop tijdrovende handling ach- >>>

Tappen tot M12 
op grote buislaser

De FabriGear 400 MK II in volle lengte bij Zantech. Op de voorgrond de aanvoerlijn voor buizen en profielen tot een lengte van 15 m (foto’s: Marian Oosterink)

Het linker gedeelte, voor de aanvoer van korte buisdelen vanaf een lengte van 700 mm tot 6 m. Op die manier 

kan de hoeveelheid reststukken aanzienlijk worden beperkt

Dankzij de tapunit waarmee de FabriGear 400 MK II is uitgerust, met plaats voor zes tapgereedschappen, kan 

veel extra handling worden vermeden (foto: Mazak)

Van plaat en buis tot 
complete constructies
De bewerking van platen en profielen 

vormt de kernactiviteit van Zantech. Dat 

strekt zich uit van knippen, ponsen, kan-

ten en zetten tot lasersnijden in alle vlak-

ken (2D, 2,5D en 3D). Wat daarbij opvalt 

is de hoge graad van automatisering. De 

vijf lasersnijmachines (van Bystronic en 

Mazak) beschikken alle over eigen pallet-

systemen en automatische aan- en afvoer-

systemen, zodat in hoge mate onbemand 

gewerkt kan worden. Datzelfde geldt 

voor de buisafdeling, waar alle buislasers 

(waaronder een nieuwe 3 kW Lasertube 

fiber vastestoflaser van Adige) zijn uit-

gerust met voorraadbunkers. Dankzij 

die hoge graad van automatisering kan 

Zantech volstaan met 25 medewerkers op 

een totaal bedrijfsoppervlak van 10.000 

m2. Het plaatwerk wordt gecombineerd 

met licht constructiewerk in de vorm van 

las- en montagemogelijkheden. “We 

ontwikkelen ons steeds meer van klas-

sieke jobber naar probleemoplosser voor 

de klant”, aldus directeur Bart van der 

Zande. “Klanten willen zoveel mogelijk 

kant-en-klare samenstellingen via één 

aanspreekpartner.” Voor de oppervlakte-

behandelingen (poedercoaten, verzinken 

en dergelijke) wordt een beroep gedaan 

op geselecteerde partners. De combinatie 

van plaat- en buiswerk noemt Van der 

Zande daarbij een pluspunt. “Samen kun-

nen we op die manier hele mooie en com-

plete samenstellingen leveren.” Van der 

Zande noemt in dit verband school- en 

kantoormeubilair als voorbeeld van een 

type product waarbij vaak sprake is van 

een combinatie van plaat- en buisdelen. 
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