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teraf.” Met name bij de grote buizen en profie-

len die op de FabriGear worden bewerkt (een 

buis van 15 m lang kan al gauw meer dan 2 ton 

wegen) is dat een wezenlijk voordeel.

Compleet bewerken
De buizen worden vanaf een aanvoerpositie in 

de werklijn getild en daar overgenomen door 

een rijdende vierklauw, die de X-beweging en 

de rotatie van de buis voor zijn rekening neemt. 

De klauwplaat beschikt ook over een lengte-

meetsysteem, waarna de exacte lengte van het 

profiel automatisch wordt teruggekoppeld 

naar de besturing. In het verleden moest deze 

meting nog handmatig worden uitgevoerd.

Door de mobiele klauwplaat worden de buizen 

naar het hart van de machine getransporteerd, 

tot onder de laserkop. In totaal telt de machine 

wel 25 beweegbare assen. Bij de laserkop zelf 

gaat het om vier bestuurde assen, een lineaire 

Y- en Z-as en een A- en B-as voor respectievelijk 

de kantelbeweging (tot ± 135º) en de cirkelbe-

weging onderaan de Z-as. In combinatie kun-

nen op die manier allerhande uitsparingen 

worden uitgesneden onder willekeurig welke 

hoek. De mogelijkheden om een buis of profiel 

compleet te kunnen bewerken noemt Van der 

Zande het grootste voordeel van de FabriGear 

400 MK II. Daarin zit voor hem met name de 

grote winst ten opzichte van bijvoorbeeld het 

conventioneel bewerken.

Twee vierklauwen
De langere buizen en profielen, vanaf 6 m tot 

de maximale lente van 15 m, worden op de ma-

chine van rechts aangevoerd. Profielen korter 

dan 6 m worden van links aangevoerd, de on-

derlinge afstand en de uitvoering van de V-steu-

nen waarop de profielen worden aangevoerd is 

hier ook aangepast op deze kleinere lengtes. 

Een belangrijk winstpunt van deze constructie, 

met een tweezijdige aan- en afvoer, is dat (in 

veel gevallen) de aanvoer van een nieuw profiel 

gelijktijdig kan worden uitgevoerd tijdens de 

afvoer van zijn gerede voorganger. Volgens 

Mazak wordt op die manier een winst van 10 

procent bereikt in de totale cyclustijd.

Creemers en Wiezer wijzen er verder op dat de 

aanvoer links voor kleinere lengtes (tot een on-

dergrens van 700 mm) ook de mogelijkheid 

biedt om reststukken vrijwel volledig op te wer-

ken. De hoeveelheid afvalmateriaal dat terug-

gestuurd moet worden naar de smelterij voor 

herverwerking is op die manier sterk geredu-

ceerd. Gemiddeld kan volgens Van der Zande 

met een niet al te grote dikwandige buis al 

gauw een kostprijs zijn gemoeid van zo’n 50 

euro per meter, dus dat levert direct een flinke 

winst op voor de hele productieketen. Een 

ander voordeel van de constructie met twee 

klauwplaten links en rechts is dat een profiel 

kan worden overgenomen, zodat de achterzijde 

eveneens bewerkt kan worden. Ook dat scheelt 

extra handling, terwijl de hoeveelheid reststuk-

ken en afval verder beperkt kan worden.

De langere profielen worden na bewerking te-

ruggelegd op de ontlaadzijde, om vandaar met 

hijskraan en heftruck verder te worden getrans-

porteerd. Kleinere delen worden via een partcat-

cher in de werkruimte opgevangen en afgevoerd.

Tijdwinst
“Mazak heeft zijn huiswerk goed gedaan”, zo 

vat Van der Zande zijn eerste ervaringen met de 

nieuwe buislaser samen. Waarbij hij tegelijker-

tijd refereert aan de input die Zantech heeft 

geleverd in het ontwikkeltraject om de ma-

chine beter en sneller te maken, op basis van 

zijn ervaringen met de FabriGear 300.

Op de website van Mazak wordt een filmpje 

van een bewerking getoond waarbij met be-

hulp van de FabriGear 400 MK II de cyclustijd is 

teruggebracht van 80 s naar 58 s. Zijn ervarin-

gen met de machine zijn nog te kort om wat 

dat betreft harde cijfers te presenteren, maar 

Van der Zande schat dat de tijdwinst inderdaad 

in die orde van grootte ligt. Afhankelijk nog 

wel weer van de aard van een product. “Vooral 

bij complexe producten met veel bewerkingen 

is de tijdwinst significant.”

Om voldoende armslag te creëren voor de ma-

chine en de handling daaromheen is het dak 

van de productiehal met 4 meter opgehoogd 

en is een nieuwe kraan geïnstalleerd met een 

hefvermogen van 5 ton. De complete machine 

weegt 40 ton en er waren acht vrachtwagens 

nodig om de machine vanuit Rotterdam naar 

Oss te transporteren. <<<

“Huiswerk goed gedaan”

Een buis met een diameter van 273 mm en een wand-

dikte van 16 mm, gesneden onder een hoek van 45º

Een kijkje in de werkruimte van de nieuwe buislaser, met voor de laserkop de 

extra tapunit

Voorbeelden van enkele kleinere dikwandige profielen zoals die bij Zantech 

worden gerealiseerd op de nieuwe FabriGear 400 MK II
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