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HEIDENHAIN. Het volautomatisch integreren van
meetcycli in het productieproces bevordert de effi-
ciëntie. Tussentijds uitnemen van het product voor
controle is niet meer nodig en onnauwkeurigheden
bij opspannen en slijtage van gereedschap wordt
gecompenseerd, hetgeen betrouwbaar produceren
met weinig uitval garandeert.

10e DEMOWEEK
Tijdens de komende DEMOWEEK kunt u de laatste
ontwikkelingen in de bekende Beierse ambiance bij
ons komen bekijken. Naast de genoemde encoders
en linialen bieden wij de nieuwe besturing TNC 620,
veel nieuwe en extra software, en is er een sterk
uitgebreid programma tasters.

Gastbedrijven demonstreren
toepassingen
Uiteraard kunt u gebruik maken van vakkundig en
gericht advies over de toepassingen. Niet alleen onze
meetsystemen staan in test-opstelling gereed, er zijn
ook diverse bedrijven te gast die demonstreren hoe
zij onze meetsystemen hebben toegepast en gebrui-
ken en er is aandacht voor retrofit van machines.

Luxe vervoer tussen de 7 deelnemers
en cabrio-rijden
Er presenteren zich inmiddels 7 bedrijven, als u alle
deelnemende bedrijven wilt bezoeken kunt u uw
eigen auto laten staan en gebruik maken van gereed-
staande luxe wagens. U maakt zo ook kans dat u een
weekend kunt rondrijden in een Audi-cabrio.

Ons complete team is present om te demonstreren
en u te informeren. In onze Bayerische Stube introdu-
ceren wij een nieuwe sport, bierpul schuiven en daar
wordt ook weer voor de inwendige mens gezorgd.
Wij kijken er naar uit om u te begroeten. Graag tot
ziens tijdens de DEMOWEEK 2009!

Ing. Jaap Bazuin
directeur �
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Voorwoord

Samenwerking met onze
afnemers cruciaal voor succes
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De komende periode focust HEIDENHAIN zich op verfijning van bestaan-

de en de ontwikkeling van nieuwe producten. Hoewel de marktsituatie

niet rooskleurig is en de mooie groeicijfers uit voorgaande jaren op zich

zullen laten wachten, investeert HEIDENHAIN stevig in de toekomst. Er

wordt in Traunreut hard gewerkt aan de technologie en onze verkoop-

organisatie wint marktaandeel.

Ook in Nederland signaleren wij in de hightech-
industrie een groei van onze content binnen de
systemen van onze klanten. Het aandeel van onze
applicaties binnen hun machines neemt toe, mede
door de positie die wij, dankzij kwaliteitsproducten
met een hoge nauwkeurigheid, hebben kunnen

bereiken. Het artikel over ASML illustreert
heel treffend waarom wij
ook voor hun aankomende
generatie machines lead
supplier zijn en een
belangrijke bijdrage kun-
nen leveren. Wij bezien de
toekomst positief. Econo-
misch herstel zál er komen
en dan zullen wij profijt
hebben van onze inspan-
ningen. Juist omdat er nu
al gewerkt is en wordt aan
de toename van onze
content, de meettoepas-
singen in de geavanceerde
systemen van onze
afnemers. Door de huidige

situatie merken wij dat nog niet
direct, maar het groeipotentieel is er!

Prijstechnisch interessante
meetsystemen
Door de vergaand geautomatiseerde productie van
onze meetsystemen kan nu ook het ‘middenseg-
ment’ profiteren van onze nauwkeurige encoders en
gesloten lengtemeetsystemen, die qua prijs/kwaliteit
zeer concurrerend zijn.

De gereedschapmachine-branche maakt niet alleen
gebruik van onze besturingen en de linealen, een
bewezen concept om zonder moeilijke compensaties
in de bewerkingsmachines zeer nauwkeurig te
produceren, maar ook steeds meer van de tastsyste-
men. Volautomatisch aftasten van gereedschap voor
het instellen hiervan én het bepalen van het nulpunt
van de werkstukken levert tijdwinst. Ook besturingen
van derden kunnen prima met onze nauwkeurige
3D-tastsystemen worden uitgerust.

Fanuc en de tastsystemen van
HEIDENHAIN
In het interview met Landré kunt u lezen dat bewer-
kingscentra van Fanuc probleemloos werken met de
tijd- en dus kostenbesparende tastsystemen van

17 t/m 20 Maart 2009
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Fanuc met HEIDENHAIN-taster



MANUALplus 620, ideaal voor
CNC-draaibanken
Door de jaren heen heeft de MANUALplus zich in het
dagelijkse gebruik wel bewezen en blinkt uit door de
gebruikersvriendelijke handbediening. De toepas-
singsgerichte cyclusprogrammering (Teach in) maakt
het voor de gebruiker mogelijk om snel en efficiënt te
programmeren en te bewerken. De introductie van de
MANUALplus 620 vergroot de mogelijkheden op
CNC-draaibanken.

Start smart
Met de werkstand smartTurn is het HEIDENHAIN
weer gelukt een stap verder te gaan met de gebrui-
kersvriendelijkheid. Begrijpelijke invulschermen voor
het invoeren van de programmering, standaardinstel-
lingen voor globale waarden, keuzemogelijkheden en
grafische ondersteuning garanderen de snelle en
eenvoudige bediening.
De nieuwe smartTurn interface is gebaseerd op de
HEIDENHAIN DIN PLUS: smartTurn creëert DIN
PLUS-programma’s en deze bieden de NC-program-
meur én de machinebediener gedurende het uitvoe-
ren van het programma alle relevante informatie.

HEIDENHAININFO
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smartTurn maakt aansturen CNC-machine
op vier manieren mogelijk

Compacte en veelzijdige besturing voor
CNC en Teach in-bewerkingsmachines
Dankzij het flexibele ontwerp en de veelzijdige pro-
grammeermogelijkheden biedt de MANUALplus altijd
de optimale ondersteuning. Ongeacht of het nu gaat
om de productie van enkele stuks of series, simpele
of complexe werkstukken, de besturing kan aan bijna
alle bedrijfswensen voldoen.

De besturing is bijzonder gebruikersvriendelijk en
eenvoudig te programmeren, hetgeen snel geleerd is
en weinig training vraagt. De MANUALplus is ontwik-
keld voor Teach in- en CNC-machines en geschikt
voor zowel horizontale als verticale draaibanken,
uitgerust met eenvoudige gereedschaphouders of
met een gereedschapcarrousel voor het draaien vóór
of achter de center. Of het nu een draaimachine is
met een hoofdspindel, een slede, (X- en Z-as) een
C-as of een te positioneren spindel met een aange-
dreven gereedschap, de MANUALplus stuurt ze
allemaal even gemakkelijk aan.

cylinders handmatig
draaien

cylinders automatisch
draaien

De TNC-contourbesturingen van HEIDENHAIN voor frees- en boormachines en

bewerkingscentra vormen een complete lijn. Via de ongecompliceerde, compacte

3-assige besturing TNC 320 tot aan de iTNC 530 voor complexe machines met veel

assen en HSC-functionaliteit, is bijna elke toepassing denkbaar. Naast deze

besturingen is recent de TNC 620 gelanceerd, een compacte contourbesturing voor

freesmachines met digitale aandrijvingen. Nu is daar de MANUALplus 620 aan

toegevoegd, een ideale besturing voor draaibanken, die net als de TNC 620,

helemaal digitaal is uitgevoerd.

NIEUW: MANUALplus 620, nú met smartTurn
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MANUALplus 620 op Teach in-gestuurde bewerkingsmachines

MANUALplus 620 op een CNC-machine

Manual
• Eenvoudige, niet terugkerende machinetaken.
• Nabewerkingen.
• Schroefdraad-reparatie.

Bewerking met cycli

cyclus definiëren

cyclus simuleren

werkstuk bewerken

Teach-in
• Overwegend handbediende bewerking van kleine
of middelgrote series.

• Grafische beschrijving van complexe contouren.

Bewerking met cycli

cyclus definiëren

cyclus simuleren

werkstuk bewerken

cyclus bewaren

gereed cyclusprogramma

Universeel toepasbaar, voor iedere taak het juiste programma
Of nu in de werkstand Teach in-programmering, smartTurn of DIN PLUS wordt
gewerkt, de MANUALplus biedt de gebruiker altijd de juiste ondersteuning
voor de programma-invoer. Ongeacht of de bediener nu een werkstuk wil
nabewerken of een enkelstuks wil draaien, de cycli van de MANUALplus
maken het makkelijk.

Voor de vervaardiging van series, bewaart u eenvoudig de cyclus bij de vervaar-
diging van het eerste werkstuk en gebruikt dat vervolgens als cycliprogramma.
Als de opdrachten veeleisend worden, is de modus smartTurn een effectieve
werkstand die helpt bij het snel en eenvoudig creëren van NC-programma’s.

Overzichtelijk, eenvoudig en flexibel programmeren met
smartTurn
Is de veiligheidsafstand juist ingevoerd, is het toerental juist ingesteld, hoe is
de opmaat gedefinieerd? Dit alles moet zowel de beginnende alsook de erva-
ren NC-programmeur bij het vervaardigen van een conventionele DIN/ISO-
programma bedenken.

Het principe van smartTurn
In het smartTurn-programma speelt de verzameling instructies voor een bewer-
king, de UNIT genoemd, een cruciale rol. Iedere UNIT beschrijft een bewer-
kingsstap, compleet en overzichtelijk. De UNIT bevat de gereedschapsoproep,
de technologiedata, het oproepen van de cyclus, de strategie om de contour te
benaderen en te verlaten en algemene data voor bijvoorbeeld veiligheidsaf-
stand, etc. Al deze parameters zijn overzichtelijk samengevat, in één heldere
en gestructureerde dialoog.

Het principe van smartTurn geeft de zekerheid dat het werkstuk juist en com-
pleet is gedefinieerd. In het NC-programma maakt smartTurn een lijst van de
DIN PLUS-commando’s van de UNIT. Daardoor is er altijd een overzicht be-
schikbaar van alle details van de bewerkingen.
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smartTurn
• Gebruiksvriendelijke smartTurn programmering.
• Grafische contourbeschrijving.
• Talrijke bewerkingsinstructies, verzameld in UNITS.
• Speciale UNITS.
• Overname van de programmacycli.

DIN PLUS
• Gebruikelijke DIN-programmering.
• Grafische contourbeschrijving.
• Talrijke bewerkingscycli.
• Variabele programmering en onderprogramma's.
• SmartTurn-UNITS in DIN-opdrachten omzetten.
• Overdracht van extern vervaardigde DIN-programma's.

smartTurn

invoeren smartTurn-programma

simuleer het smartTurn-programma

gereed smartTurn-programma

DIN PLUS

externe programmering

smartTurn-UNITS omzetten

bewerk het DIN-programma

DIN-programma simuleren

gereed DIN-programma

Programmeren simpel gemaakt
Met smartTurn kan met behulp van de eenvoudig en eenduidige invoerschermen
geprogrammeerd worden. Het overzichtsscherm geeft in een oogopslag informa-
tie over de gekozen UNIT, de onderprogramma’s verzorgen de informatie over de
details van een UNIT. Als er meer mogelijkheden zijn, toont smartTurn een lijst met
te kiezen alternatieven. Globale programmaparameters zoals basismaten, veilig-
heidsafstanden, koelmiddel, etc. worden met de start-UNIT gedefiniëerd. Vervol-
gens neemt smartTurn deze waardes over voor de andere UNITS.

smartTurn ondersteunt de UNITS voor ruwe voorbewerking, steken, schroefdraad
snijden, boren, draad tappen, frezen. Natuurlijk ook de speciale UNITS voor bijvoor-
beeld programma-start, programmabeëindiging, het in- en uitdraaien van de C-as,
onderprogramma’s en herhaling van programma-onderdelen. Voor het programme-
ren met smartTurn hoeft het productieproces niet onderbroken te worden. Het
smartTurn-programma ‘Creëren’ of ‘Testen’ kan gebruikt worden terwijl er een
programma wordt afgewerkt.

Gestructureerd en overzichtelijk
Helder gestructureerd en eenvoudig te lezen, dat zijn de karakteristieken van
smartTurn-programma’s. Daarvoor maakt smartTurn gebruik van sectiecodes die
duidelijk onderscheid maken tussen het programmahoofd met voorinstelinforma-
tie, de taken voor de gereedschapwisselaar, de werkstukbeschrijving, en de
daadwerkelijke machinale bewerkingen.

Het concept smartTurn zorgt er niet alleen voor dat het program-
ma gemakkelijk te lezen is, maar maakt het ook mogelijk om alle
informatie te bewaren die voor het produceren van het werkstuk
in het NC-programma wordt vereist. �
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ASML en HEIDENHAIN wisselen voortdurend
innovatieve kennis uit
Encoders van HEIDENHAIN:
een van de belangrijke pijlers
onder de ASML technologie
Het Veldhovense ASML is een hightech bedrijf en mondiaal gezien één van de belangrijkste
leveranciers van machines voor de halfgeleiderindustrie, in het bijzonder steppers en scan-
ners. De grootste chipproducenten ter wereld zijn klant bij ASML. Het bedrijf vervaardigt
complexe machines die cruciaal zijn voor de productie van geïntegreerde schakelingen: IC’s
of chips. Deze vormen op hun beurt weer de aanjager van de digitale revolutie, van huis-
houdelijk apparaat tot geavanceerde auto. De hoogwaardige lithografiesystemen van ASML
gebruiken encoders van HEIDENHAIN.

6

Cleanroom

TWINSCAN XT1950i

ASML is een relatief jong bedrijf, dat zich ongekend
snel heeft ontwikkeld tot wereldmarktleider. In ruim
twintig jaar groeide ASML van niets uit tot een
multinational met meer dan 60 vestigingen in zestien
landen. Robbert van Leeuwen spreekt namens
ASML Mechatronics Systems Development: “Je kunt
stellen dat ik verantwoordelijk ben voor de specifica-
ties en de kwaliteit als het aankomt op het nauwkeu-
rig meten van de posities van de bewegende delen in
onze machines.” Tosca Kolen - van den Enden
is Proto Integrator op de afdeling System Test &
Integration: “Ik zie toe op de planning tijdens de
ontwikkeling. Daarbij heb ik een groot belang bij de
stipte levering. Ook is het cruciaal dat de geleverde
onderdelen voor 100% aan de specificaties voldoen,
nu en morgen! Eventuele afwijkingen in specificaties
van geleverde onderdelen zijn onacceptabel.”

Miniaturisatie
Robbert: “De grootste opgave voor ASML en haar
klanten, de chipfabrikanten, is om steeds kleinere
details op de chips te kunnen aanbrengen, waarbij
deze meer (reken)capaciteit bezitten bij een lager
energieverbruik.“ Tot nog toe volgde het aantal
componenten per oppervlakte-eenheid de Wet van
Moore. Deze ervaringsregel laat elke twee jaar een
verdubbeling van capaciteit per chip zien. “Het zijn
vooral de lithografiesystemen die bepalen of de
details op een chip kleiner kunnen worden: de lijn-
breedtes moeten namelijk steeds verder worden
verkleind en dit vereist licht van een steeds kortere
golflengte, of gebruikmaking van technieken die licht
van een bepaalde golflengte tot het uiterste kunnen
benutten”, aldus Robbert.

De onvoorstelbare precisie van
4 nanometer
Tosca: “De onderlinge oriëntatie van de verschillende
lagen die we aanbrengen doen we momenteel met
de onvoorstelbare precisie van 4 nanometer. Ter
vergelijking: een menselijke haar groeit per seconde
5 nanometer.” Of de grens van deze miniaturisatie is
bereikt? Robbert: “ASML heeft met de industrie een
roadmap bepaald waarlangs we naar verdere miniatu-
risatie reizen. Samen zorg je dan dat je met elkaar op
tijd gereed bent voor de volgende verkleiningsstap-
pen. Zo weten wij voor de komende jaren wat we
samen klaar moeten hebben aan techniek. De



HEIDENHAININFO

uitdaging is er, want kleiner betekent sneller, efficiën-
ter en dus voordeliger. Door miniaturisatie kun je
meer chips op één silicium wafer zetten of er nog
meer functionaliteit aan geven. Daar draait het uitein-
delijk allemaal om. De minimale lijnbreedte die via
lithografie op de wafer wordt gezet wordt steeds
kleiner. De smalste lijn die nu via onze recente ASML
machines mogelijk is, is 38 nanometer. Een nauw-
keurigheid die nauwelijks is voor te stellen.”

Chips zijn overal…
Tosca: “Uiteindelijk worden deze IC’s toegepast in
een veelheid aan producten, zowel consumptie-
goederen als notebooks, mobiele telefoons en MP3
spelers, maar ook professionele apparatuur. De roep
om méér geheugen op een kleinere chip is perma-
nent hoorbaar, aangedreven door de consument die
bijvoorbeeld betere kwaliteit digitale foto’s wil maken
en dat kan met een chip die meer megapixels aan-
kan.” ASML claimt terecht dat van alle computerchips
die in de wereld gemaakt worden, ruim 60% wordt
vervaardigd met machines van ASML. Robbert: “Een
leuk detail is dat ook Japan sterk is in de ontwikkeling
van deze machines, toch heeft ASML in het land van
de Rijzende Zon een behoorlijke afzetmarkt.” Oh ja,
om een idee te krijgen: de gemiddelde verkoopprijs
van de door ASML verkochte systemen in het derde
kwartaal bedroeg 16 miljoen Euro.
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ASML systemen, wafersteppers en
step-and-scan machines, gebruiken een
fotografisch proces om patronen op
silicium wafers aan te brengen. Een
lichtbron, bijvoorbeeld een laser,
projecteert een afbeelding van dit
patroon via een verkleinende lens op
de wafer. Deze is bedekt met een laagje
lichtgevoelig materiaal. De wafer
wordt daarna ontwikkeld en verder
behandeld, waarna de eerste laag van
het transistorpatroon verschijnt. Deze
procedure wordt 30 tot 40 keer her-
haald en laagje voor laagje wordt een
wafer vol met Integrated Circuits ofwel
chips gebouwd. Daarna worden deze
chips van elkaar losgezaagd en ver-
werkt.

De core-business: fotografische patronen op silicium wafers aanbrengen

“De grootste opgave voor ASML
en haar klanten, de chipfabrikanten,

is om steeds kleinere
details op de chips te kunnen
aanbrengen. Daar hebben we

HEIDENHAIN bij nodig.”

Robbert van Leeuwen

Mechatronica TWINSCAN-machine ASML

>

Photoresist coating
covering the wafer with
unexposed photoresist

Deposition adding a new
layer of silicon or other
materials over the wafer

Ashing removing the resist mask,
after etching or implantation,
using a plasma

Etching or implantation etching to remove silicon and other
materials unprotected by the wafer resist mask - defined by
the pattern - using chemicals or a plasma; implantation to embed
impuriy atoms into area unprotected by the resist, making
semiconducting in the silicon

Exposure using light in ASML
systems to make a pattern in the
photoresist

Developing leaving the chip
pattern as a photoresist mask on
the surface of the wafer

The Semiconductor Manufacturing Process



werkelijk te realiseren. HEIDENHAIN is er daar één
van. Onder andere de nauwkeurigste encoders van
HEIDENHAIN vinden hun weg naar de lithografie-
machines van ASML. Robbert: “We doen het design,
de bouw en de integratie, maar het produceren van
de onderdelen gebeurt vrijwel compleet bij suppliers.
HEIDENHAIN mag je zeker een lead supplier van
ASML noemen, we zijn daarmee een diepe en open
relatie aangegaan om ervoor te zorgen dat de ge-
noemde roadmap veilig wordt gesteld. Mijn groep is

verantwoordelijk voor de nauwkeurige positie-meet-
systemen voor de bewegende delen in onze syste-
men. ASML gebruikt in TWINSCAN systemen nu
encoders van HEIDENHAIN voor de aansturing van
een van de belangrijkste onderdelen in de machines,
de wafertafel. Daarom onderhoud ik ook de contacten
met HEIDENHAIN. De positie van deze bewegende
delen in onze machines voor lithografie willen we op
minder dan een nanometer nauwkeurig kunnen
bepalen. Daar komt ook bij dat de bewegende delen
supersnel bewegen, sommige enkele meters per
seconde. Extremer dan extreem dus. Daarvoor heb je
eenvoudigweg de beste encoders nodig, met bijko-
mend voordeel dat deze ook ongevoelig zijn voor
temperatuurverschillen, luchtstroming en trillingen.”

HEIDENHAININFO

Zestig servicepunten in zestien landen
Het hoofdkantoor van ASML staat in Veldhoven, waar
zowel research and development en assemblage in
cleanrooms plaatsvindt. Het betreft een indrukwek-
kend bedrijvencomplex waaraan voortdurend wordt
uitgebreid. Tosca: ”Omdat de klanten van ASML over
de gehele wereld verspreid zijn, heeft ASML meer
dan zestig servicepunten in zestien landen. De com-
plexe machines moeten bij de klant ondersteund
worden met deskundig personeel en reserve-onder-

delen. Storingen moeten immers zo snel mogelijk
worden verholpen, aangezien anders zeer kostbare
productieverliezen optreden. Maar het gaat niet alleen
om mogelijke storingen. We hebben zeer experiment-
gedreven klanten en soms attenderen zij ons op
nieuwe gedragingen van onze machines binnen de
innovatieve toepassingen die onze klanten bedenken.
We zijn daarover met hen voortdurend in gesprek.”

Samen koersen op de roadmap
ASML werkt samen met zo’n 600 suppliers om het
design dat zij maakt voor lithografiemachines daad-

8

Montage in
cleanroom

Monteur Cleanroom

“HEIDENHAIN mag je zeker een lead
supplier van ASML noemen.”
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Cleaner dan clean
HEIDENHAIN houdt speciaal voor ASML een specia-
le voorraad encoders aan in de vestiging in Ede. De
meeste technische contacten lopen rechtstreeks via
HEIDENHAIN in Traunreut Duitsland, de logistiek en
administratie gaan via HEIDENHAIN in Ede. Tosca:
“De machines van ASML zijn extreem gevoelig voor
stof en vuil. Als je met nanometers werkt, is een
miniem stofje in je wafer als een ijsberg in een
kleine vijver.” Daarom verlangt ASML ook van haar
suppliers een productie en aflevering onder optimaal
schone omstandigheden. Robbert: “HEIDENHAIN
produceert haar encoders dan ook in een cleanroom
en verpakt deze tevens in een geconditioneerde
omgeving. Dit voorkomt verontreiniging tijdens
transport en zorgt ervoor dat de systemen, inclusief
de verpakking, aan de specificaties voor direct
gebruik in de cleanroom van ASML voldoen. Alles
arriveert in een dubbele verpakking, het onderdeel
wordt ontdaan van de omverpakking en vervolgens
naar de cleanroom getransporteerd.”

Een open en innovatieve dialoog
Tosca: “De stappen in techniek die we samen met
onze suppliers maken liggen op drie terreinen: ima-
ging, overlay en throughput. De kwaliteit van de
encoders van HEIDENHAIN heeft een rechtstreekse
invloed op de kwaliteit van de overlay op de chips. Als
dit stukje techniek van HEIDENHAIN niet zou voldoen
aan de specs, dan scheppen we fouten op de overlay,
uitgedrukt in een enkele nanometer. Maar deze
fouten zijn wel fataal. Robbert vult aan: “Om klaar te

Wafer in close-up

Wafer table TWINSCAN Machine ASML

“De onderlinge oriëntatie van de verschillende lagen
die we aanbrengen doen we momenteel met de

onvoorstelbare precisie van 4 nanometer.
Ter vergelijking: een menselijke haar groeit

per seconde 5 nanometer.”

Tosca Kolen - van den Enden

zijn voor de ontwikkelingen in de toekomst zijn we
met elkaar voortdurend in een innovatieve en open
dialoog verwikkeld. We erkennen dat we samen een
verantwoordelijkheid hebben voor de realisatie van de
roadmap. Gezien de vraagfluctuaties in onze industrie
zijn gangbare zaken in de relatie als levertijden en
dergelijke erg belangrijk, maar nog veel belangrijker is
de technologische ontwikkeling die ASML en
HEIDENHAIN samen doormaken. Dit betekent dat
we samen nú de toekomst al vormgeven. We kijken
hierbij ook verder dan encoders. We verlangen van
lead suppliers een brede en diepe kennis van onze
machines. We wisselen daarom met HEIDENHAIN
heel open de informatie uit, uiteraard vastgelegd
binnen contractuele kaders. Wij kijken in elkaars
keuken en kunnen zeggen: hier ligt nu in onze bele-
ving een technologische limiet. Het inzicht van de
andere partij kan ons daarbij helpen en dit geldt
uiteraard wederzijds. Het is een kritische relatie die
alleen gedijt als je wederzijds volledig open bent naar
elkaar.” �



De overheid dringt er op aan om een wat minder drukke periode te gebruiken voor de
opleiding van medewerkers. HEIDENHAIN biedt een uitgebreid opleidingspakket voor
de juiste bediening, programmering én het onderhoud van o.a. de besturingen. Niet
alleen voor de gebruiker, maar ook voor de servicemonteur biedt HEIDENHAIN op
maat gesneden trainingen. Maak nu gebruik van de geboden subsidies, dan kunt u
later de productiecapaciteit van boor-, frees- en draaibanken optimaal benutten.
Ook zo schept u de voorwaarden om concurrerend te werken.

Effectief programmeren voor optimaal gebruik machines
Onze professionele en praktijkgerichte cursussen maken het mogelijk om nog efficiënter en met meer diep-
gang gebruik te maken van de vele mogelijkheden, waardoor de kosten van de cursus al snel terugverdiend
worden. Het programmeren van de TNC gebeurt met behulp van HEIDENHAIN-Klartext-Dialoog, een gebrui-
kersvriendelijke methode waarbij de deelnemer, op het scherm, in begrijpelijke taal wordt begeleid. Een bestu-
ringssysteem wordt tijdens de training door maximaal twee cursisten gedeeld, zodat iedere deelnemer de
gelegenheid krijgt om praktische ervaring op te doen. �
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BASISCURSUS
TNC-PROGRAMMEREN
Tijdens de basiscursus
TNC-programmeren leert
men de werkstukken vol-
gens tekening zelfstandig te
programmeren. Na het
volgen van deze cursus zal
de cursist gestructureerde
programma's kunnen schrij-
ven. Geen TNC-kennis
noodzakelijk, kennis van het
frezen is wel aan te bevelen.

Cursusduur:
Vijf dagen, verdeeld over
twee weken.
Data:
06.05.2009 - 15.05.2009
10.06.2009 - 19.06.2009

TNC-PROGRAMMEREN
VOOR GEVORDERDEN
Deze cursus maakt het
mogelijk de kennis uit te
breiden die nodig is voor het
vervaardigen van gestructu-
reerde programma's en voor
het bewerken van werkstuk-
ken met een verhoogde
moeilijkheidsgraad. Ook Q-
Parameter-programmeren en
FK komen ruim aan bod.

Cursusduur:
Vijf dagen, verdeeld over
twee weken.
Data:
08.04.2009 - 17.04.2009

BASISCURSUS
TNC-PROGRAMMEREN
smarT.NC
Om alle mogelijkheden van
een iTNC 530 goed te
benutten en het maximale
rendement uit de investering
te halen is het verstandig om
een cursus smarT.NC te
volgen. Gezien de eenvoud
van de programmeermetho-
de is TNC-kennis niet nood-
zakelijk, kennis van het
frezen is wel aan te bevelen.
Cursusduur:
Vijf dagen, verdeeld over
twee weken.
Data:
op aanvraag

Servicescholingen
Naast de cursussen voor de gebruikers,
kunnen ook de servicemedewerkers van
een technische dienst of serviceverlenend
bedrijf geschoold worden in het onderhoud
van HEIDENHAIN-systemen. Of het nu gaat
om de CNC-besturingen, datacommunicatie
of de meetsystemen, afhankelijk van de
benodigde kennis van de deelnemers (max.
vier) kan een cursus uit modules opge-
bouwd en verzorgd worden

Modules Servicescholingen
• Linialen en impulsgevers.
• Besturingen.
• Maatcursussen Service & Onderhoud.

Data:
Op aanvraag.
Wij behouden ons het recht voor genoemde data te wijzigen.

N I E U W

Website en hotline voor technische informatie

Databank met bijzondere NC-programma’s
De website van HEIDENHAIN biedt een handige tool: een databank met veel nuttige
programma’s voor bijzondere bewerkingen. De gebruikelijke bewerkingen zijn al standaard
op de besturingen aanwezig maar juist voor afwijkende of aangepaste programma’s kan
deze databank een oplossing bieden. Deze nieuwe databank zal groeien. De programma’s
zijn eenvoudig te downloaden. Onderstaand een opsomming van de categorieën met het
aantal beschikbare programma’s.

1 Bohrbearbeitungen (20)
2 Konturbearbeitung 2D (23)
3 Koerper/Abläufe max. 3-achsig (42)
4 Bearbeitung Klartext max. 5-achsig (4)
5 Entgraten Klartext (13)
6 CAD-CAM-Beispiele (4)
7 Körper konventionell programmiert (19)
8 Messen Berechnen, Tabellen.. (18)
9 Demos, Dateitypen, Aktualisierung (13)

U vindt de informatie op: www.heidenhain.de >
Services und Documentation >
NC-programmierung > NC-datenbank
Link: http://www.heidenhain.de/ncdb/

Hotline NC-Programmierung
+49 86 6931 3103
Er is bij de service-afdeling van HEIDENHAIN in
Traunreut (D) ook een hotline waar alle problemen en
uitdagingen van programmaschrijvers opgelost
kunnen worden. Veelal is er voor een bepaalde
bewerking al een programma beschikbaar of is een
bestaand programma met een kleine aanpassing
geschikt te maken voor een specifieke bewerking.
De medewerkers helpen u graag, desgewenst ook in
het Engels. �

CURSUSSEN met subsidiemogelijkheden

Gebruik een stillere periode voor trainingen
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De nieuwe functies maken iTNC 530 nog veiliger,
nauwkeuriger en flexibeler. Met NC-software 340490-
05 biedt de iTNC 530 besturing wederom een aantal
nieuwe functies voor de gebruiker of worden zijn
bestaande voorzieningen uitgebreid. Neem contact
op met uw machineleverancier als u geïnteresseerd
bent in deze software.

De veranderingen in het kort:
• De geïntegreerde botsingsbewaking DCM, kan
eenvoudig worden uitgebreid met de eigen span-
middelen. Met behulp van een gratis software-tool
kunnen eigen spanmiddelen worden aangemaakt
en aan de besturing toegevoegd. Via aanvullende
meetcycli is de exacte positie te meten. U kunt
deze tool downloaden op onze website.

• De software KinimaticsOpt, voor het automatisch
vermeten van zwenkassen en/of rotatietafels,
is nu ook te gebruiken om rondassen te verme-
ten. Met behulp van een 3D-tastsysteem en een
speciale meetkogel die op het bed wordt opge-
spannen, kunnen op eenvoudige wijze 3D-compen-
saties worden doorgevoerd. Hiermee werkt de
machine bij 5-assige bewerkingen nog nauwkeuri-
ger.

• De DXF-convertor, inzetbaar voor b.v. de bereke-
ning van een cirkelmiddelpunt, is uitgebreid met de
functie om polylines te herkennen en te verwer-
ken. Daarnaast is het werken met de DXF conver-
tor nog weer makkelijker en bedieningsvriendelijker
gemaakt.

• De contextgevoelige helpfunctie is verder
verfijnd.

• Cyclus 241: speciale diepboorcyclus voor boren
met één snijkant.

• Cycli 412, 413, 421 en 422: speciale cycli voor
3D-tastsystemen biedt de keuze om tussen de
metingen door eerst naar veilige hoogte te gaan.

• Tastsysteem-cycli 408 t/m 419 kunnen nu ook
naar de presettabel, preset 0, schrijven waardoor
dezemeetgegevens ook na het kiezen van een
andere preset beschikbaar blijven.

• Extra presettabellen
die zich relateren aan
pallets, onafhankelijk
van de werkstuk-
presets.

• Nieuwe reeks
Q-parameters die
alleen lokaal werk-
zaam zijn, de serie QL 500 parameters. Analoog
daaraan zijn er nu QR parameters die globaal
werkzaam zijn, ook na een uitschakeling van de
besturing, totdat ze worden teruggezet (remanent).

• De weergave van de
restweg is nu ook in
gezwenkt bedrijf
mogelijk.

• Het beeldscherm
laatmeer program-
maregels zien in de
werkstand
programma-afloop

Bovenstaande uitbreiding kan het werken met de
iTNC 530 nog prettiger en efficiënter maken. Uiter-
aard wordt er continu gewerkt aan uitbreidingen en
verbeteringen en wij houden u op de hoogte. Voor
een compleet overzicht kunt u via de website de pdf
van de brochure downloaden.

Zoek op: iTNC 530. Vervolgens op: Neue
Funktionen mit NC-Software 340 49x-05 �
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Nog meer mogelijk met iTNC530

Nieuwe software biedt nieuwe functies
en uitbreiding van bestaande voorzieningen

De iTNC 530 van HEIDENHAIN is al jaren een
veelzijdige besturing voor boor- en freesmachines
en bewerkingscentra. Ook smarT.NC, de nieuwe
werkstand van HEIDENHAIN, hoort bij het succes-
verhaal van iTNC 530. Overzichtelijke ingave-
schermen, eenduidige hulpbeelden en uitgebreide
hulpteksten vormen een overtuigend concept. Er
zijn uiteraard voortdurend nieuwe ontwikkelingen,
verbeteringen en vereenvoudigingen. Met de
nieuwe versie, NC-Software 340490-05, bevat
de iTNC 530 veel nieuwe functies voor de
machinefabrikant en de gebruiker. Deze komen
beschikbaar als de optie FLC (Feature Content Level)
wordt geactiveerd.
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Landré, gevestigd in Vianen en met werkmaat-
schappijen in de gehele Benelux, is leverancier
van hoogwaardige productiesystemen voor
ondermeer verspaning, plaatbewerking en
kunststof verwerking. Een greep uit de merken
die Landré vertegenwoordigt: Mori Seiki, Haas,
Fanuc, Amada, TCI, Demag, Wemo,
Zimmer+Kreim, Madra en Union.

Een betrouwbare en stabiele organisatie
Met een meer dan 100-jarige historie is Landré met 85 medewerkers in deze

sectoren uitgegroeid tot een betrouwbare en stabiele organisatie, die een
langdurige relatie met haar klanten nastreeft. Geïmporteerd wordt er
vanuit landen als Japan, Amerika, Duitsland, Zweden en Spanje.
Landré Machines (verspaning) beperkt zich niet alleen tot machines
maar levert ook complete productieoplossingen, inclusief automati-
serings- en randapparatuur, installatie, instructie en tooling. Daar-
naast maakt de firma zich sterk voor de service en aftersales.
Andere bedrijven onder de vlag van Landré zijn Landré Euromach
(plaatbewerking), Landré Werkmetaal (kunststofverwerking) en
Landré NV (België).

Accent op support
Landré Machines focust puur en alleen op de
numerieke CNC-machines, legt de heer Hart
uit: “De kracht van Landré Machines is onze

kennis op het gebied van productietechnieken, gecombi-
neerd met een machineprogramma van wereldklasse, dat wij
exclusief voor de Benelux vertegenwoordigen. Ik beman de
helpdesk, verzorg de opleidingen en geef de trainingen. Ik sta
dus in een heel nauw contact met onze klanten. Want naast
leveren willen we ook onze goede naam hoog houden op
het terrein van support. Ook kunnen wij voorzien in de
levering van diverse softwaremodules en de daarbij
behorende opleiding voor draaien, frezen en draadvonken.”

A. Hart, Landré Machines BV test nieuwe combinaties

HEIDENHAIN tastsystemen succesvol
getest op werking in combinatie met
besturingen van een ander merk

De tastsystemen van HEIDENHAIN werken uiteraard

uitstekend in combinatie met een besturing van het-

zelfde merk. Maar het innovatieve Landré Machines

BV maakte recent samen met HEIDENHAIN een test-

opstelling en stelde proefondervindelijk vast dat de

tastsystemen ook uitstekend werken in combinatie

met een Fanuc-besturing, de besturing die Landré

Machines al zolang graag toepast. De heer Hart is

binnen Landré Machines actief als applicatiespecialist:

“De tastsystemen van HEIDENHAIN zijn nauwkeuriger

én voordeliger.”

Dhr. A.Hart



Nauwe band met Fanuc voor onder
andere de bewerkingscentra
Landré Machines werkt al circa twee decennia met
de bewerkingscentra (Robodrill) van Fanuc. De heer
Hart: “Fanuc is een producent van kleine snelle
bewerkingscentra, draaderodeer machines, robots en
besturingen. De machines zijn uiteraard van de eigen
Fanuc besturing en servomotoren voorzien. Door
deze combinatie zijn zij erin geslaagd om een zeer
snel en nauwkeurig bewerkingscentrum in grote
aantallen te bouwen. Met de daaruit voortvloeiende
prijs/kwaliteitsverhouding heeft de Fanuc Robodrill
nagenoeg geen concurrentie.”

Samenwerking tussen Fanuc-besturing en
3-D tastsystemen HEIDENHAIN getest
Vanuit de afdeling verkoop van Landré Machines
kwam het verzoek om een testsituatie op te stellen
waarbij een Fanuc bewerkingscentrum werd uitge-
test in combinatie met een 3D tastsysteem van
HEIDENHAIN. Tastsystemen worden bijvoorbeeld
ingezet voor het nameten van gefabriceerde produc-
ten en de controle van de bewerkingsgereedschap-
pen. De heer Hart: “Bij ons hebben de tastsystemen
op de CNC-machines twee primaire functies: het
aftasten van de gereedschapslengte en de radius
voor het instellen van het gereedschap én het bepa-
len van het nulpunt van de werkstukken. Daarnaast
gebruiken we ze ook voor het nameten van de
producten en de controle van het gereedschap.”
Uiteraard leverde Landré Machines de Fanuc bewer-
kingscentra al uit met tastsystemen, maar nog niet
van het merk HEIDENHAIN. De heer Hart: “We
hebben die testsituatie recent samen met
HEIDENHAIN Nederland opgezet en ingericht. Uit de
test bleek onomstotelijk dat met de interface van
Fanuc op onze machines ook de tastsystemen van
HEIDENHAIN heel goed hun werk doen.”

Nauwkeurigheid tastsysteem en repeteer-
nauwkeurigheid onovertroffen
Voor de goede orde: Landré Machines had nooit
eerder gewerkt met de tastsystemen van
HEIDENHAIN. De heer Hart: “Het was volkomen
nieuw voor ons bedrijf. Onze verwachting in de
testsituatie is volledig ingelost. De nauwkeurigheid
van het tastsysteem en de repeteernauwkeurigheid
zijn onovertroffen in de markt.

13

“De tastnauwkeurigheid blijft
binnen 5 µm en de

repeteernauwkeurigheid blijft
zelfs binnen 2 µm.”

>

Fanuc met HEIDENHAIN-taster

Fanuc Robodril
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De tastnauwkeurigheid blijft binnen 5 µm en de
repeteernauwkeurigheid blijft zelfs binnen 2 µm.”
Tijdens de test bleek dat er voor de toepassing van
het Fanuc bewerkingscentrum in combinatie met de
taster van HEIDENHAIN geen aanpassing voor het
aandeel van Fanuc nodig was: “Wel bleek uit de test
dat het wenselijk was dat HEIDENHAIN de cycli voor
haar tastsysteem zou uitbreiden. Dit is gedaan en
deze bieden nu zelfs meer mogelijkheden dan
tastsystemen van concurrenten. Hierin heeft
HEIDENHAIN zich bijzonder flexibel opgesteld.”

Al twee geïnteresseerde
opdrachtgevers
Inmiddels heeft Landré Machines de combinatie van
het HEIDENHAIN tastsysteem en een Fanuc bewer-
kingscentrum al verkocht aan twee geïnteresseerde
opdrachtgevers: “Zij profiteren nu ook van de voorde-
len die we al in de testsituatie zagen: de zeer grote
nauwkeurigheid, de snelle werking en de aantrekkelij-
ke verhouding tussen prijs en kwaliteit. De match van
HEIDENHAIN en Fanuc is een goede.” �

Opdrachtgevers profiteren van de
voordelen: de zeer grote nauwkeurigheid,

snelle werking en aantrekkelijke
verhouding tussen prijs en kwaliteit.

Fanuc met HEIDENHAIN-taster
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Programmeerwedstrijd DEMOWEEK

De maker van het kortste
programma wint tomtom®

Ook voor de DEMOWEEK 2009 hebben wij weer een wedstrijd om het
‘kortste’ programma te schrijven voor de vervaardiging van een werk-
stuk. Voor veel gebruikers van onze besturing blijkt het een uitdaging om
de programmering zo kort mogelijk te houden en wij doen daar graag
een schepje bovenop. De maker van het kortste programma wordt
beloond met een tomtom navigatiesysteem.

Met Klaartekst-Dialoog of smarT.NC, alleen het resultaat telt!
De TNC-besturingen van HEIDENHAIN waren altijd al gebruikersvriendelijk. De
eenvoudige programmering in de HEIDENHAIN-Klaartekst-dialoog, op de praktijk
gerichte cycli, de duidelijke functies van de toetsen en de informatieve grafische
weergaven, maakten deze besturingen tot een van de meest favoriete werkplaats-
gerichte besturingen.

smarT.NC: eenvoudiger én extra toetsen
Met smarT.NC is het uiteraard makkelijker, want deze interface maakt programme-
ren aantoonbaar eenvoudiger. Voor simpele bewerkingen hoeft de bediener, via
de invulschermen, maar een paar velden in te vullen. Met de overzichtelijke, met
afbeeldingen ondersteunde invulschermen maakt de gebruiker in een oogwenk
het programma voor de gewenste NC-bewerking. Voor complexe bewerkingen
verdiepen extra schermen de functionaliteit van de betreffende bewerkingsstap.
Ervaren Klaartekst-dialoogprogrammeurs werken zoals ze gewend zijn met de
volledige functionaliteit van de iTNC. Met toegevoegde groene toetsen opent
men de smarT.NC-interface en vereenvoudigt men het navigeren binnen de
invulschermen. De grafische weergave van de iTNC 530 geeft werkstukken
gedetailleerd weer en ondersteunt ook bij het testen van complexe vijfassige
programma’s met meervlaksbewerkingen en gezwenkt bewerkingsvlak.

De programmeerwedstrijd
Instructies: Schrijf uw bewerkingsprogramma in een minimaal aantal instructies of
programmaregels,voor de vervaardiging van een variabel programma voor het
bakje volgens afgebeelde tekening.

Voorwaarden:
• er mag geen gebruik gemaakt worden van CAD/CAM,
• het bakje moet voor- en nagefreesd worden.

Startparameters:
• Q21 = 65 ; halve lengte van het topvlak in
X-richting/steek van de gaten in X-richting.

• Q22 = 40 ; halve lengte van het topvlak in
Y-richting/halve steek van de gaten in Y-richting.

• Q71 = 60 ; halve lengte van het bodemvlak in X-richting.
• Q72 = 35 ; halve lengte van het bodemvlak in Y-richting.
• Q33 = 20 ; diepte.
• Q55 = 15 ; nokradius.

Geschenkje en wellicht de hoofdprijs
U kunt uw programma tijdens de DEMOWEEK van 17 t/m 20 maart op floppydisk,
cd of een usb-stick inleveren en desgewenst toelichten. U ontvangt dan in ieder
geval een geschenkje van HEIDENHAIN. Degene met de minste instructies of
programmaregels, wint een tomtom navigatiesysteem. Bij meer dan één gelijk-
waardige inzending wordt de prijs onder de winnaars verloot. Zet uw naam en
e-mailadres of telefoonnummer even als extra losse regel in het programma, zodat
wij u kunnen bereiken.

De inzendingen worden door onze jury beoordeeld en over de uitslag wordt niet
gecorrespondeerd. De winnaar wordt in de volgende HEIDENHAINinfo gepubli-
ceerd. �




