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Na 15 jaar geeft directeur Bob Hofstee het stokje over

aan Jaap Bazuin, inmiddels sinds november in zijn

nieuwe functie actief en terugkijkend op een plezierige

en intensieve inwerkperiode.

Jaap Bazuin (38) heeft vanuit
achtergrond en werkervaring
affiniteit met industriële
elektronica en de vergaande
automatisering hiervan. Zo
werkte hij de laatste elf jaar
bij Schlumberger/Actaris, een
bedrijf gespecialiseerd in
meet- en regeltechniek voor
toepassingen in energie- en
waterdistributie, waar hij
verantwoordelijk was voor
het commerciële beleid in
Nederland.

Nieuwe toepassingen 
en markten
Bob Hofstee (62):”Ik heb er
voor gekozen om na 40 jaar
intensief werken gebruik te
maken van onze vroegpen-
sioenmogelijkheid en het is
juist nú een uitstekend
moment om HEIDENHAIN
NEDERLAND over te dragen.
Het afgelopen jaar sloten wij
af met een goed resultaat en
de verwachtingen zijn dat de

groei gecontinueerd kan worden. Na het aantrekken
van de economie, plukken wij nu de vruchten van
onze jarenlange inspanningen. Onze nieuwe toepas-
singen worden daadwerkelijk ingezet, ook in voor
ons nieuwe markten. 

Ik heb alle vertrouwen in mijn opvolger en het is
geruststellend dat ik het bedrijf achterlaat met een
enthousiast team, gegroeid van zeven naar 22
medewerkers, uitstekende accommodatie en een
gezonde bedrijfsvoering.”
Jaap vult aan:”Als je ziet wat HEIDENHAIN inves-

teert in ontwikkeling en haar productiefaciliteiten, is
het snel duidelijk dat zij haar plaats als markt- en
technologieleider, en de daarbij bijbehorende innova-
tieve rol, niet gauw zal verliezen. Onder andere de
nauwkeurigste meetsystemen komen, wereldwijd
gezien, nog steeds uit Traunreut.”

Uitbreiding high tech productiefaciliteiten
“Voor mij was het bezoek aan de hightech produc-
tiefaciliteiten met de cleanrooms tekenend voor de
zeer hoge kwaliteitsstandaard en ik wist dat ik graag
een bijdrage aan het succes van deze onderneming
wilde leveren. Om ook in de toekomst nummer één
te kunnen blijven wordt er stevig geïnvesteerd. Zo is
er op dit moment een bouwput van 16 meter diep
met een oppervlak van 6000 m2, zo groot als een
voetbalveld. Hier komt de uitbreiding van de produc-
tie- en ontwikkelcapaciteit in een pand van vijf
verdiepingen.” 

Bob: “Toonaangevend voor de kwaliteit is ook de
productie van halffabrikaten in eigen beheer. Het is
conform de filosofie van de oprichter Dr. Johannes
Heidenhain dat je alleen zo de optimale kwaliteit
kunt waarborgen.”

Jaap vervolgt: “Het is indrukwekkend dat 
HEIDENHAIN zo eigenwijs is om alle benodigde
knowhow en productiefaciliteit in huis te halen, 

Cleanroom

Lees de 
speciale 
bijlage! 
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Bob Hofstee draagt leiding goedlopend
bedrijf over aan Jaap Bazuin
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groene toetsen opent men de smarT.NC-interface
en vereenvoudigt men het navigeren binnen de
invulschermen. De cursortoetsen zijn weer direct als
separaat toetsenblok te bedienen. De verbeterde
grafische weergave van de iTNC 530 geeft werk-
stukken nu veel gedetailleerder weer en onder-
steunt ook bij het testen van complexe vijfassige
programma’s met meervlaksbewerkingen en ge-
zwenkt bewerkingsvlak.

Overzichtelijk en snel te bedienen
Eenvoudige bewerkingen verlangen slechts ingave
van enkele procesgegevens. Met smarT.NC wordt
zo’n bewerkingsstap eenvoudig en snel in één enkel
overzichtsscherm gedefinieerd. De bewerkingspara-
meters voeren de gekozen bewerkingsstap op de
standaardmanier uit. De bediener kan, via achterlig-

zodat op die manier ook de kwaliteit
volledig beheersbaar is. Daarnaast houden
wij bepaalde kennis ook graag in huis.
Mijn uitdaging is het om de mooie resulta-
ten van Bob te continueren en dat met
een prima team in een nieuw pand.
Gelukkig biedt dat ook de ruimte om nog
verder te groeien. Wij zullen de markten
stevig bewerken en uitbreiden. Ook de
komende beurzen en de DEMOWEEK bie-
den ons de gelegenheid om nieuwe pro-
ducten en toepassingen te introduceren.”

DEMOWEEK 2005
Dit jaar is er een noviteit tijdens de DEMOWEEK.
Alle deelnemers verzorgen seminars en bij 
HEIDENHAIN kunnen de bezoekers in een continu-
programma in een half uur geïnformeerd worden
over de SmarT.NC, waarmee programmeren van de
besturing nog eenvoudiger wordt gemaakt, of de
KGM-meetapparatuur voor compensatie van machi-
nefouten. 

Bob:”Voor het eerst is smarT.NC in ons land nu ook
werkend te bewonderen en wordt deze gebruikers-
vriendelijke programmering op een besturing gede-
monstreerd.” Om zelf de voordelen te ervaren, kunt u
smarT.NC ook op een programmeerplaats proberen.

Ook in avonduren en op zaterdag
Bijgaande folder geeft u alle informatie over de
DEMOWEEK 2005. Op verzoek van vele bezoekers
zijn de openingstijden verschoven. Jaap meldt
hierover: “Dit jaar zijn wij op woensdag en donder-
dag tot acht uur ’s avonds en zaterdag tot 13.00 uur
geopend. Het complete team staat weer klaar om te
demonstreren en u te infor-
meren. Wij kijken er naar uit
om u te begroeten.” 
Voor Bob Hofstee het 
afscheid, voor Jaap Bazuin
een mooie gelegenheid om
velen van u te ontmoeten.

Graag tot ziens tijdens de
DEMOWEEK 2005! L

VERNIEUWEND EN ZÉÉR GEBRUIKERSVRIENDELIJK

Nieuwe gebruikersinterface 
voor smart iTNC origineel
De nieuwe gebruikersinterface smarT.NC maakt het programmeren nog eenvoudiger. Met de overzichtelij-

ke invulschermen maakt de gebruiker in een oogwenk het programma voor de gewenste NC-bewerking,

tijdens het ingeven geholpen door ondersteunende beelden op het scherm. En als men het programma in

de Klaartekst-dialoog wil aanpassen? Ook nu heeft HEIDENHAIN veel aandacht besteed aan de compatibi-

liteit. De gebruiker heeft altijd de mogelijkheid van smarT.NC naar Klaartekst en terug te wisselen. Niet

alleen het programmeren, maar ook testen en het aflopen  van de programma’s is met smarT.NC mogelijk.

De TNC-besturingen van HEIDENHAIN waren altijd
al gebruikersvriendelijk. De eenvoudige programme-
ring in 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 werk-
plaatsgerichte besturingen.

Grafische weergave, eenvoudiger én extra
toetsen
Voor simpele bewerkingen hoeft de bediener, via de
invulschermen, maar een paar velden in te vullen.
Voor complexe bewerkingen verdiepen extra scher-
men de functionaliteit van de betreffende bewer-
kingsstap. Ervaren Klaartekst-dialoogprogrammeurs
werken zoals ze gewend zijn met de volledige
functionaliteit van de iTNC. Met de toegevoegde

smarT.NC-toetsen
voor openen nieuwe
gebruikersinterface
van HEIDENHAIN

smarT.NC-navigatie
voor snelle navigatie binnen
een smarT.NC-ingavescherm

Cursortoestenblok
voor eenvoudig navigeren
in Klaartekst en smarT.NC

Traunreut
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gende schermen, de parameters voor aanvullende
bewerkingsopties ingeven. Aanvullende functies,
zoals meetcycli,  definidefinieeeert men in aparte
schermen.

Bewerkingsposities eenvoudig en flexibel
programmeren
Vaak zijn bewerkingsposities in patronen ten
opzichte van het werkstuk vastgelegd.
Met de patroongenerator in smarT.NC worden de
meest verschillende bewerkingspatronen eenvou-
dig en bijzonder flexibel geprogrammeerd, uiter-
aard met grafische ondersteuning.

Contouren programmeren 
Contouren zijn ook grafisch ondersteund met
invulschermen. De individuele elementen worden
ook in een boomstructuur weergegeven, de
daarbij behorende gegevens in een invulscherm.
De contour zelf wordt in een apart bestand als
Klaartekst-dialoog programma opgeslagen, zodat
u deze later individueel voor de verschillende

bewerkingen opnieuw kunt gebruiken. Bij niet
volledig beschikbare maatvoering, gebruikt men ook
bij smarT.NC de krachtige Vrije Contourprogramme-
ring FK. Alle mogelijke beschikbare ingaven worden
overzichtelijk geordend weergegeven, helpscher-
men tonen de benodigde ingaven.
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Programmeren en programma’s afwerken,
alles in één enkele werkstand

smarT.NC voert alle
noodzakelijke taken uit:
van het genereren van
een individueel program-
ma, via de programma-
test tot aan het afwerken
van een complex pro-
gramma. In de werkstand

‘programma-afloop’ worden de gedefinieerde be-
werkingsstappen één voor één, of allemaal achter
elkaar afgewerkt. In de stand ‘programma-afloop
regel-voor-regel’ kiest men de gewenste bewer-
kingsstappen en voert deze uit in de gewenste
volgorde.

Overzichtelijke programmastructuur
Het in twee delen opgedeelde beeldscherm biedt
overzicht: links navigeert men snel binnen een
boomstructuur. Rechts worden de mogelijke bewer-
kingsparameters overzichtelijk getoond. Eventuele
alternatieve ingavemogelijkheden worden, in de lijst
met softkeys aangeboden.

Minder ingaven, snel vinden en wijzigen
Globale programmaparameters, zoals de veiligheids-
afstanden, voedingen voor het positioneren, etc.
hoeven maar één keer, aan het begin van een
programma, vastgelegd te worden. Alle niet noodza-
kelijke ingave-parameters worden afgeschermd.
Met de nieuwe navigatietoetsen is elke willekeurige
bewerkingsparameter binnen een ingavescherm
snel te vinden en te wijzigen. Met een andere toets
schakelt u tussen schermweergaven.

Optimale grafische programmeer-
ondersteuning
Ook onervaren bedieners kunnen snel en zonder al
te veel scholing programmeren. smarT.NC biedt
overzichtelijke helpschermen die de noodzakelijke
ingaven duidelijk maken, inclusief grafische symbo-
len en tip-teksten. Met de grafische testweergave
simuleert de iTNC530 de werkstukbewerking en de
hoge resolutie kan zelfs zeer fijne 3D-contouren vol
details visualiseren. Voor meer informatie over de
iTNC530 en smarT.NC: 
• download de brochure op onze website 

www.heidenhain.nl. 
• e-mail naar info@heidenhain.nl en vraag de 

Cd-rom ‘Presentatie van de iTNC530’. L

Kijk voor uitgebreide info 
op onze website: 
www.heidenhain.nl
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De heer Kiela: “In 1997 heb ik Opteq B.V. opgericht
en in 2000 verkochten we de éérste machine die
polijstvrij complexe contactlenzen kan maken, zowel
hard als zacht.” Polijstvrij produceren is een cruciaal
criterium binnen de wereld van contactlenzen.
Producenten van contactlenzen worden in toene-
mende mate geconfronteerd met hoge eisen om-
trent de optische kwaliteiten van contactlenzen.
Kiela: “Er is bijvoorbeeld behoefte aan leesdeel-
correcties en prisma’s voor stabilisatie in het oog.”

Uitgelezen terrein voor 
precisie-instrumenten
Traditioneel werkt men in de industrie voor de
productie van contactlenzen met voordraaien en het
vervolgens via polijsten erin verwerken van de
vereiste vorm en de optische kwaliteiten. Dat is een
techniek die beperkingen kent, als je én complexe
lenzen wilt produceren én ook nog eens in een hoge
oplage. 

Kiela: “Die situatie heb ik gevolgd en dit heeft
geresulteerd in de productie van onze machines. 

Met onze machine kan een fabrikant van contactlen-
zen alle handelingen die vereist zijn in één keer
draaien: de binnenkant, de voorkant, de rand, noem
maar op. Maar ook het polijstvrij draaien gebeurt in
die gecombineerde gang. Het eindproduct is dus
direct te verkopen. Handmatige nabewerkingen zijn
niet meer nodig. Dat bespaart kosten en maakt de
productie veel eenvoudiger. 

HEIDENHAIN voegt extra nauwkeurigheid 
en zekerheid toe
De heer Kiela kende HEIDENHAIN al heel lang, van
vorige projecten bij andere werkgevers: “Het was
een voor de hand liggende stap om de voor die tijd
nieuwste ontwikkelingen, het nanometer meetsys-
teem, de LIP 382 van HEIDENHAIN, mee te nemen
in onze machine. Hiermee hebben we een belangrij-
ke stap voorwaarts gezet inzake betrouwbaarheid en
nauwkeurigheid. Voor HEIDENHAIN zijn wij een
kleine klant, maar wel een met hoge eisen voor wat
betreft meetsystemen. De meetresolutie voor de Z-
as staat ingesteld op 0,8 nanometer. Behoorlijk
nauwkeurig dus, maar de huidige meetlinialen van
HEIDENHAIN kunnen dit aan. De meetliniaal van
HEIDENHAIN is bijzonder stabiel. Eenmaal ingesteld
gedraagt het zich veel stabieler dan vorige generatie
meetsystemen en heb je lange tijd nergens omkij-
ken naar. De oudere meetlinialen behoeven bedui-
dend meer zorg.” 

Met gemak méér dan 1 nanometer 
oplossingsvermogen.
“Daarnaast hebben we een hoge meetresolutie
nodig om de juiste nauwkeurigheid te bewerkstellin-
gen om de oppervlakken  te maken die horen bij
hoogwaardige contactlenzen. Met oudere meet-
systemen haalden we met moeite 5 nanometer
meetstap en dat is net voldoende om het vereiste
kwaliteitsniveau in de oppervlakte te halen. Met
onze Diatop 100 halen we met gemak een resolutie
van kleiner dan 1 nanometer. Maar let op: op één as.
Helaas heeft de nu door ons toegepaste liniaal gro-
tere inbouwmaten waardoor we deze niet overal in
kunnen plaatsen. Het ontbreken van een referentie-
punt in de nieuwe linialen is specifiek voor onze
toepassing een gemis. Met de voorganger zou het
systeem weer aan nauwkeurigheid en aan bedrijfsze-
kerheid inboeten als we dit meetsysteem op alle

Extreem nauwkeurig en polijstvrij
contactlenzen ‘draaien’ 

Eén van de weinige bouwers van machines om contactlenzen te produceren is Opteq B.V., sinds medio 2004 deels

overgenomen door het Britse CONTAMAC. Ing. H.J. Kiela: “Fabrikanten van contactlenzen stellen extreme eisen

aan de vorm van lenzen en de optische kwaliteit ervan. Aan al die eisen kan onze machine in één productiegang

voldoen, ook dankzij de nauwkeurigheid van de meetlinialen van HEIDENHAIN.

O P T E Q  B . V;  

D E  N A U W K E U R I G H E I D  

VA N  M E E T L I N E A A L  L I P  3 8 2

Diatop, model 2001, in de praktijk
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assen plaatsen. Kortom, de LIP 382 van HEIDENHAIN
heeft voor onze toepassing beperkingen, maar
daarnaast is er ook een aantal verbeteringen bereikt,
zoals met name de hoge mate van nauwkeurigheid.”

Hoge productie = aantrekkelijke kostprijs
"Onze machine is een mooi voorbeeld van  moderne
technologie in een industrieel jasje. In één ploegen-
dienst kunnen hiermee zo’n 16.000 tot 20.000
afzonderlijke lenzen gemaakt worden. Kiela: “Het is
een kleine, dure machine. Maar omdat hij zoveel
kant-en-klare lenzen produceert, kom je aan een
aantrekkelijke kostprijs.” De machines worden bijna
uitsluitend in het buitenland verkocht. “Oorspronke-
lijk deden we, als startend bedrijf, de verkoop zelf en
dat is behoorlijk zwaar. Je klanten kopen een kapi-
taalgoed en vragen zich af of je er over tien jaar nog
bent als leverancier. 
In de laatste jaren waren wij al gegroeid omdat wij
niet wilden dat ons bedrijf van de kennis van één
man afhankelijk is. In het verlengde hiervan hebben
we onze klanten ook opgeleid om zelf serviceaspec-
ten te kunnen verrichten. Door de gedeeltelijke over-
name van ons bedrijf, medio 2004, door CONTAMAC,
is de commerciële kant van onze bedrijfsvoering
gewaarborgd. CONTAMAC is een innovatieve
Engelse fabrikant van onder meer grondstoffen voor
de contactlensindustrie en beschikt over een uitste-
kend ontwikkeld verkoopnetwerk.”

Grote markt voor optische 
precisie-instrumenten
De heer Kiela ziet kansen genoeg om zijn machine,
met enige aanpassingen, ook in te zetten voor
andere producten met een optisch karakter: “Er is
bijvoorbeeld veel behoefte aan malletjes voor preci-
siecomponenten. Denk aan de digitale fotocamera
met kunststof optiek. Wij kunnen tegen lage kosten
direct en heel veel optische componenten door onze
machine laten produceren.” L

“alle handelingen in één keer

draaien: de binnenkant, 

de voorkant, de rand”

meetlineaal LIP 382
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De onderwerpen
De training is eenvoudig en volgens het motto:
kennisvergaring moet eenvoudig zijn en plezier
geven. Elk thema is te kiezen met een enkele
muisklik en vervolgens gaat het stap voor stap 
door de verschillende onderdelen. Er wordt een
groot kennisgebied behandeld. Daarom beperkt 
het systeem zich bij elk thema tot de belangrijkste
informatie.  De volgende aspecten worden 
behandeld:
• Referentiesystemen
• NC-Assen
• Gereedschappen
• De TNC 
• Basisbegrippen van het programmeren
• Veelvuldig gebruikte functies

Interactief trainen; eenvoudig op 
ontdekking
Interactief trainen moet eenvoudig zijn en nieuws-
gierig maken. Zo laat het voorbeeld van de functies
‘contourbenaderen en contourverlaten’ zien dat het
bedienen van een interactief trainingssysteem
eenvoudig kan zijn, ook al is de stof soms wat
ingewikkelder. Uiteindelijk moet de gebruiker zich
op het belangrijkste, de inhoud van de training,
kunnen concentreren.
Eén klik en de film loopt: wanneer de 3D-animatie
getoond wordt, omschrijft het systeem de functies
van de gereedschapsbeweging met teksten. 

Voortgang zelf bepalen
Ingewikkelde functies worden in separate stappen
onderverdeeld en de uitleg is eenvoudig te begrij-

N I E U W E  P R O D U C T E N

Veel functies – eenvoudig gebruik 
Via softkeys biedt de POSITIP 880 een groot aantal functies, zoals het nullen
van de weergave, het invoeren van absolute maten en kettingmaten enz. De
functies van alle softkeys worden in helder Nederlands weergegeven of met
duidelijke pictogrammen aangeduid. Alle werkstanden, bewerkingsstappen en
beeldschermweergaven worden met de functie “HELP” uitgebreid toegelicht,
zo nodig grafisch. En deze uitleg is altijd van toepassing op hetgeen wat op dat
moment op het beeldscherm wordt weergegeven. Via “INFO“ hebt u de
beschikking over nog meer hulpmiddelen, zoals de rekenmachine, de stop-
watch, de snijgegevenscalculator bij het frezen of de conuscalculator voor de
instellingen van de bovenslede bij het draaien. Aan de hand van gebruikerspa-
rameters, die u met een toets opvraagt, kunt u bijvoorbeeld de omschakeling
tussen radius en diameter of de weergave van afzonderlijke waarden of totaal-
waarden van twee assen wijzigen. 

Kleine series vervaardigen met programma’s 
De POSITIP is programmeerbaar en kan daarom ook voor de productie van
kleine series op conventionele gereedschapsmachines worden gebruikt. U
kunt maximaal 999 programmablokken per programma in de POSITIP opslaan.
Programma’s kunnen stap voor stap worden ingevoerd of worden gemaakt
door het overnemen van de werkelijke positiewaarden (Teach-in-programme-
ring). Met behulp van subprogramma’s hoeft u terugkerende bewerkingen van
hetzelfde werkstuk slechts eenmaal in te voeren. Opgeslagen cycli, zoals
‘gatencirkel’, ‘gatenreeksen’ of ‘kamers’ (boren, frezen) en ‘afspanen’ (draaien),
verkorten de programma’s en de programmeertijd aanzienlijk. L

POSITIP 880
Toepassing bij voorkeur voor bij voorkeur voor 

freesmachines draaibanken 

Assen POSITIP frezen tot POSITIP draaien tot
max. 6 assen max. 6 assen 
uit A t/m Z uit A t/m Z en ZO, ZS 

Afleesstap 5 µm, 1 µm en kleiner 5 µm, 1 µm en kleiner 

of  0,01° of kleiner of  0,01° of kleiner 

Nulpunten 99 1 

Gereedschaps
gegevens voor 99 gereedschappen 

Nieuwe Positip 880 voor handbediende machines biedt veel digitale mogelijkheden

Productiever werken met 
nieuwe digitale uitlezing 

De POSITIP 880 is een veelzijdige uitlezing die met name geschikt is voor handbediende frees- en boormachines en voor draaibanken met maximaal
zes assen. De POSITIP 880 biedt naast de functies van de ND-uitlezingen ook extra hulpmiddelen ter ondersteuning bij de uitvoering van werkzaam-
heden. Zo ondersteunt de POSITIP u met overzichtelijke menu’s, op het grote, uitstekend afleesbare kleurenvlakbeeldscherm bij alle bewerkingen.
Dit geldt ook voor bewerkingen op grote machines. Aangezien er een aparte uitlezing- en bedieningseenheid op de POSITIP 880 kan worden aange-
sloten, hebt u ook op een tweede bedienplaats alle positiewaarden en functies onder controle. 

N I E U W  &  B I J Z O N D E R !  Basiscursus TNC nu interactief voor te bereiden!

Site met scholingsportal biedt 
toegankelijke informatie in 3D 

Geïnteresseerden in HEIDENHAIN-cursussen hebben een nieuwe troefkaart. Al vóór aanvang van de
cursus kunnen zij zich met een nieuw interactief trainingsprogramma belangrijke basiskennis zonodig
eigen maken en aansluitend de kennis op het gemak testen. Het interactieve scholingsprogramma moet
leiden tot een zo gelijkwaardig mogelijk basiskennisniveau van alle deelnemers bij aanvang van de
cursus. Dit om een moeiteloze start van de cursus mogelijk te maken. Bij elke cursusbevestiging voor de
basiscursus TNC-programmeren wordt ook gevraagd deze cursus interactief voor te bereiden.



Met de gereedschapgeoriënteerde bewerking
kunnen verschillende, identieke werkstukken met
slechts één bewerkingsprogramma gereedschap-
georiënteerd worden bewerkt. Het voordeel van
deze methode: een bewerkingsstap wordt eerst op
álle aangegeven werkstukken toegepast, aanslui-
tend vindt de volgende bewerkingsstap plaats. Dit
betekent, dat alle werkstukken eerst met het
betreffende gereedschap worden bewerkt, voor-
dat het gereedschap voor de volgende bewer-
kingsstap wordt gewisseld. Daardoor worden de
wisseltijden tot een minimum gereduceerd en de
bewerkingstijd wordt duidelijk korter.

De gereedschapgeoriënteerde bewerking werd
oorspronkelijk voor het palletbeheer geconcipieeeerd
om verschillende werkstukken, die zich op een pallet
bevinden, zo voordelig mogelijk te bewerken. Het is
echter duidelijk, dat deze bewerkingsmethode ook
voor andere doelen kan worden ingezet. Op deze
wijze kunt u tijd besparen, omdat bij gelijke werkstuk-
ken bij meervoudige opspanningen of in verschillende
machineklemmen op de machinetafel, u het bijbeho-
rende NC-programma niet speciaal hoeft te structure-
ren.

Overzichtelijke en praktische invoerschermen
De voordelen liggen echter niet alleen in de bespa-
ring van tijd en productiekosten.Voordeel is ook de
ondersteuning door de praktische invoerschermen.
Voor een palletbestand toetst u in waar en welke
bewerking moet worden uitgevoerd. Binnen het

palletbestand kunt u via Softkeys kiezen tussen een
vereenvoudigd overzicht met de werkstukken of
gedetailleerde informatie. Zo kunt u uw werkstuk
efficiënt en overzichtelijk gereedschapgeoriënteerd
programmeren. Om een iTNC de gereedschapgeo-
riënteerde bewerkingen te kunnen laten uitvoeren,
moet de machine hiervoor door de fabrikant zijn
voorbereid. U heeft slechts een conventioneel
bewerkingsprogramma en een palletbestand nodig.

Onderbroken opdracht eenvoudig te vervolgen
In de praktijk worden aan een NC-machine vaak
hoge eisen aan de flexibiliteit gesteld. Moeten
opdrachten b.v. worden onderbroken voor een
spoedopdracht. Ook in dit geval biedt de gereed-
schapgeoriënteerde bewerking veel gebruiksgemak.
De iTNC slaat tijdens de bewerking van het palletbe-
stand een merkteken op, waarmee u tot twee
weken na onderbreking weer op de onderbrekings-
plek verder kunt werken.

Ook de toewijzing van lege plaatsen in het palletbe-
stand is een op de praktijk gerichte functie. Op deze
wijze kunt u eenvoudig het overzicht houden na
bijvoorbeeld een gereedschapsbreuk of tijdens de
bewerking van de overige werkstukken. In combina-
tie met de pallettabel staan u natuurlijk ook andere
speciale functies ter beschikking zoals een automati-
sche programmastart op de gewenste tijd.   L

Trainingen voor 
gebruik en onderhoud
BASIS TNC programmeren
TNC (151/155/246/310/355/360/407/ 415/45/426/430 en i530)
• 9 t/m 11 & 17 t/m 18 maart 2005
• 11 t/m 13 & 19 t/m 20 mei
• 15 t/m 17 & 23 t/m 24 juni

TNC programmeren voor gevorderden 
TNC (151/155/246/355/360/407/415/45/426/430 en i530)
• 13 t/m 15 & 21 t/m 22 april 2005

Programmeren  MANUALplus 
Data op aanvraag

SERVICE-SCHOLINGEN
• Linialen en incrementele impulsgevers 
• Besturingen
• Maatcursussen Service & Onderhoud
Data op aanvraag

Wij behouden ons het recht voor 
bovenstaande data te wijzigen.

TIJDBESPARING EN VEREENVOUDIGDE PROGRAMMERING

Gereedschapgeoriënteerde
bewerking op de iTNC 530

pen. Zo krijgt men snel het overzicht. In elk geval
bepaalt de gebruiker de snelheid, omdat die in de
animatie zelf, met behulp van een muisklik, steeds
de volgende stap activeert.  

Zelfstandig leren en testen
Met dit trainingssysteem bepaalt de gebruiker zelf
over welke thema’s hij iets meer zou willen leren of
waarin hij zich verder zou willen verdiepen. Naast
multiple choice-testen is er ook een aantal toetsen
waarbij de oplossing aan de hand van animaties
moet worden gevonden. En ‘zakken’ is niet moge-
lijk, men komt ook verder als men niet direct de
juiste oplossing heeft gevonden. 
Kijk op; www.heidenhain.nl, ga via Cursussen naar 
TNC-Training en klik op e-learning portaal site
(binnenkort ook in het Nederlands!). L



ELECTRONICS & 
AUTOMATION 2005
9-11 MAART 
JAARBEURS,  UTRECHT

Industriële 
automatisering
Investeren in nieuwe technologieën is noodzakelijk. Zo kan
men productiviteit-verbetering en technische innovatie
realiseren in de elektronica- en industriële automatisering-
branche. Innovatief bezig blijven en gebruik maken van de
nieuwe technische mogelijkheden is belangrijk, ook om
concurrerend te blijven! 

De technologische ontwikkelingen gaan snel en niet alleen als u
internationaal ‘zaken wilt doen’ bent u gebaat bij het breed
toepassen van mechatronica.

Interessante noviteiten en praktische oplossingen op het gebied
van de meetsystemen zijn bij ons voorhanden en bieden u
wellicht kansen om producten en componenten te ontwikkelen
met veel toegevoegde waarde.

Deze beurs geeft mogelijk de aanzet om specifieke kennis en
technologieën in te zetten voor toepassingen vanuit uw bedrijf
en in uw product.

Op onze stand demonstreren onze specialisten u graag de
laatste ontwikkeling rond de miniaturisering van de diverse
series incrementele en absolute impulsgevers en linialen, alsme-
de de mogelijkheden van onze geavanceerde meettasters.

Wij ontvangen u graag! 
Woensdag 9 t/m vrijdag 11 maart 2005, hal 1, stand  C104

Openingstijden:
Woensdag en donderdag van 09.30 tot 17.30 uur
Vrijdag van 09.30 tot 16.00 uur
Plaats: Jaarbeurs, Utrecht
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MOCON 2005,  
30 & 31 MAART,  
’S  HERTOGENBOSCH

Focus op elektronische
aandrijfsystemen
MOCON spitst zich toe op motion control en integreert het
‘high-end’ gedeelte van de aandrijftechnieken met elektri-
sche componenten. Uiteraard speelt de hard- en software
voor controle en aansturing hierbij een belangrijke rol.

Deze beperkte maar gespecialiseerde, professionele
beurs voor elektronische aandrijfsystemen biedt
constructeurs en ontwikkelaars, uit alle takken van
onze industrie die te maken hebben met aandrijvin-
gen, op onze stand een goed overzicht van de
mogelijkheden en de laatste ontwikkelingen. Onze
presentatie maakt het voor u mogelijk om zelf te
'werken' met impulsgevers en de hoek- en lengte-
meetsystemen, waaronder ook de compacte 
LIDA 400-serie.

Ons dochterbedrijf ETEL BV, specialist in direct drive
technology, zal zich op de naastgelegen stand (7012)
presenteren.

Breed aanbod en gratis entree
Geïnteresseerden in elektronische aandrijvingen kunnen kennis
nemen van de producten en diensten van 220 exposanten. In
combinatie met de gratis entree, bereikbaarheid en de parkeer-
faciliteiten is het zeker de moeite waard deze beurs te bezoe-
ken.

MOCON vindt plaats 
op 30 en 31 maart in 
de Brabanthallen te 
’s-Hertogenbosch,
van 9.30 tot 17.30
uur. 
Graag tot ziens op
onze stand 6013,
in de Langstraat-
hal.

B E U R Z E N  E N  D E M O W E E K  2 0 0 5  

Advies en noviteiten in informele sfeer
Tijdens de komende beurzen en demodagen kunt u, als u dat wenst, gebruik maken van vakkundig en gericht advies over
de toepassingen van bijvoorbeeld onze linialen en impulsgevers. Juist nú zoeken gebruikers oplossingen rond toepassin-
gen in nieuwe producten en gebruikssituaties. Wij moeten immers allen innovatief zijn om in te spelen op de ontwikkelin-
gen en trends. Daarbij zijn wij u natuurlijk graag van dienst. Gebruik onze expertise om uw technische doelstellingen te
realiseren. In samenspraak zijn al veel verrassende mogelijkheden uitgewerkt. Wij ontvangen u graag!

D E M O W E E K  2 0 0 5  

Openingstijden
woensdag 6 april van 12.00 tot 20.00 uur
donderdag 7 april van 12.00 tot 20.00 uur
vrijdag 8 april van 12.00 tot 18.00 uur
zaterdag 9 april van 09.00 tot 13.00 uur

Lees alle bijzonderheden in de DEMOWEEK-bijlage!

GRATIS ENTREE,  ZONDER WACHTTIJD

Toegang tot de beurs is gratis als u nu voorregistreert. Aan de
kassa betaalt u € 20,-. Met één minuutje van uw tijd bent u
verzekerd van gratis toegang zonder wachttijden! U kunt zich
voorregistreren met een klik via de link op onze website;
www.heidenhain.nl

INGANG


