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3D-taster van HEIDENHAIN, 
verdient zichzelf in minder dan
één jaar terug!
pagina 7

MAART 2011, UITGAVE 40
2  Jaap Bazuin: DEMOWEEK bij HEIDENHAIN extra interessant voor sterk teruggekomen gereedschapmachine-branche
4 smarT.NC continu geoptimaliseerd en zéér gebruikersvriendelijk
7 3D-taster van HEIDENHAIN verdient zichzelf binnen één jaar terug!
8 DCR Holland, Peter v.d. Krieken:“Ovale zuigers worden op bedrijfstemperatuur rond en presteren dan optimaal”
11 Gratis lesmateriaal POSITIP PT 855 voor het onderwijs 
12 www.verspanersforum.nl: veelzijdig, informatief en educatief platform
13 Handboeken en bedieningshandleidingen gratis downloaden
14 Programmeerwedstrijd DEMOWEEK 2011
15 Nieuw: draadloos Handwiel HR 550 FS

HEIDENHAIN Nederland, Copernicuslaan 34, 6716 BM Ede, tel. 0318-581800, e-mail: verkoop@heidenhain.nl  



2

Het betreft hier geavanceerde applicaties, waarbij opti-
maal gebruik gemaakt kan worden van de hoge nauw-
keurigheid volgens topspecificaties. Jaap Bazuin: ”Om-
dat er in de afgelopen periode, samen met klanten, hard
is gewerkt aan nieuwe technologie, kunnen zij nu 
“state of the art” technologie toepassen. Samen met
hen ontwikkelen wij al weer de volgende generatie. Er
is onder onze klanten overigens een fors aantal innova-
tieve Nederlandse fabrikanten die onderscheidende pro-
ducten, zoals bijvoorbeeld machines voor solartechnolo-
gie of bijzondere meetmachines, wereldwijd exporteren
en daar zeer succesvol mee zijn.”

Bedrijvigheid in Traunreut
De vraag naar de producten van HEIDENHAIN is zó
groot, dat het niet meevalt om in de behoefte te voor-
zien en de fabriek in het Duitse Traunreut  draait dan ook
met ploegendiensten. De bouwactiviteiten zijn afgerond
met als laatste resultaat de nieuwe fabriek voor de glas-
bewerking en het volledig geautomatiseerde en onbe-
mande warehouse. Jaap Bazuin: ----“Het HEIDENHAIN-
concern heeft de laatste jaren, ook tijdens de crisis,
enorm geïnvesteerd in productiefaciliteiten alsmede in
research en innovaties. Dat heeft er mede toe geleid dat
de omzet weer terug is op het niveau van 2008”

Met de DEMOWEEK in aantocht vragen wij Jaap Bazuin om een update van
de stand van zaken te geven. Jaap Bazuin: “Gelukkig kunnen wij stellen dat
2010 voor onze afnemers weer veel positiefs heeft gebracht. Zoals verwacht
is de hightech elektronica-industrie als eerste uit de recessie geklommen. Dit
heeft voor de Nederlandse vestiging nogal wat gevolgen, want alle systemen
voor onze klanten als bijvoorbeeld ASML worden vanuit Ede geleverd.”

Gereedschapmachine-branche in de lift
“Ook de gereedschapmachine-branche in Nederland is
sterk teruggekomen. Eerst de leveranciers van de me-
taalverwerkende machines, al snel gevolgd door de
eindgebruikers. In deze markt realiseerde de Nederland-
se vestiging een groei van 15%. Onze organisatie is uit-
gebreid en de werkwijze aangepast. Etel, de afdeling
met de direct-drive-oplossingen die steeds meer toege-
past worden, is volledig geïntegreerd, inclusief een
nieuwe medewerker voor de ondersteuning van de ap-
plication-engineering en supply chain. De binnendienst
is uitgebreid en werkt met accountteams om de kwali-
teit en continuïteit in de klantbehandeling nog verder te
professionaliseren.”
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Jaap Bazuin

DEMOWEEK bij HEIDENHAIN extra 
interessant voor sterk teruggekomen 
gereedschapmachine-branche



DEMOWEEK 15 t/m 18 maart 2011
Jaap Bazuin: “De elfde DEMOWEEK wordt nog interes-
santer door de drie nieuwe participanten. Twintig jaar
geleden was HEIDENHAIN mede-oprichter van de
DEMOWEEK, een unieke bedrijfs- en productpresenta-
tie. Een goed concept dat in de jaren aan de tijd is aan-
gepast en ook wisselende deelnemers heeft gehad. Dit
jaar is de groep uitgebreid met Dymato, Bemet en
Cellro, allen bedrijven in de Gelderse Vallei die comple-
mentaire producten leveren voor de metaalbewerkings-
industrie. Een interessante mix, het bezoek meer dan
waard wat ook blijkt uit de bijgesloten uitnodiging. De
bezoeker kan weer leuke geschenkjes sparen, dat
begint al door de voorinschrijving en de bezoekers die
alle 9 deelnemers bezoeken, maken zelfs kans op een 
I-Pad. In de bijgevoegde uitnodiging en op de website
www.demoweek.com kan men meer informatie vinden.

De komende DEMOWEEK informeren wij de belang-
stellenden graag over de laatste stand van zaken op het
gebied van meettechnologie en de besturingen voor
bewerkingsmachines.” 

Naast het uitgebreide programma meettasters en leng-
te- en hoekmeetsystemen, is er focus op de 3D tast-
systemen voor het vermeten van gereedschap en
werkstukken, de nieuwste software van de besturing
iTNC 530 en het draadloze handwiel, populair gezegd
de afstandsbediening voor de CNC-machine. In deze
uitgave staat uitgebreide informatie over deze produc-
ten.

Terugverdiengarantie op 3D-tast syteem
Jaap Bazuin: “HEIDENHAIN daagt de
bezoekers uit! Wij de monstreren een kwali-
tatief uitstekend en compleet 3D-tast -
systeem en bieden dat aan voor de concur-
rerende prijs van € 4500,-, dat is inclusief
montage en een goede gebruiksinstructie.
Wij factureren na montage slechts €3500,-.
Als blijkt dat de investering in het 3D-tast-
systeem niet binnen één jaar terugverdiend
is, hoeft het resterende bedrag van € 1000,-
niét betaald te worden.

Uiteraard kunnen de bezoekers ook vakkun-
dig en gericht advies over diverse toepass-
ingen krijgen. Niet alleen onze meetsyste-
men staan in test-opstelling gereed, er zijn
ook diverse bedrijven te gast die demon-
streren hoe zij onze systemen hebben toe-
gepast, waaronder de TU Delft met de
Drizzle buien-radar. Ook geven wij een aan-
tal organisaties de gelegenheid om zich te
presenteren”

Aandacht voor het onderwijs
Opleiding is een belangrijk aspect voor onze branches.
Om bijvoorbeeld scholieren te enthousiasmeren, is
door HEIDENHAIN een gratis lespakket voor de basis
CNC-programmeertechnieken ontwikkeld. De eigen
cursussen worden voordelig aangeboden en er is ook
een gratis interactief trainingsprogramma, beschikbaar
via internet en op DVD, met basiskennis voor de bedie-
ning van onze besturingen.

Jaap Bazuin: “HEIDENHAIN is vrij actief in het onder-
wijs, van VMBO tot op de Technische Universiteiten. In
deze uitgave staat een artikel over het gratis lespakket
voor de basis CNC-programmeertechnieken. In samen-
werking met InduTeq, die zich sterk maakt voor de
bevordering van de deskundigheid van docenten in het
mbo organiseren wij tijdens de DEMOWEEK een
Masterclass over de werking en de grenzen van de
encoder positiemeetsystemen. 

De vele activiteiten tijdens deze DEMOWEEK zijn zeker
een bezoek aan onze vestiging waard. Ons complete
team is present om te demonstreren en te informeren.
In onze Bayerische Stube wordt weer voor de inwendi-
ge mens gezorgd en ik nodig de lezers graag uit voor
een bezoek.”�
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Te gast bij HEIDENHAIN tijdens de DEMOWEEK:

• TU Delft met de Drizzle weerradar, voorzien van
uitlezing en encoder HEIDENHAIN

• RCT de Vallei, innovatiemakelaar, informatie
over subsidiemogelijkheden

• LiS, de Leidse instrumentmakers School pre-
senteert de opleiding en de mogelijkheden rond
een stageplaats.

• Verspanersplatform, informatief en educatief
platform

• Platform Metaal en Metalektro, 17-3 regiobij-
eenkomst docenten

• masterclass ‘Encoder positiemeetsystemen’,
18-3 voor docenten ROC’s i.s.m. InduTeq

DEMOWEEK-presentaties
• 3D-taster van HEIDENHAIN, verdient zichzelf binnen één jaar terug!
• nieuwste software van de besturing iTNC 530
• het draadloze handwiel HR 550
• lengte- en hoekmeetsystemen
• complete pakketten van geavanceerde CNC-besturingen voor frezen en
draaien

• meettasters
• digitale uitlezingen 



De gebruikersinterface smarT.NC maakt het program-
meren steeds eenvoudiger. Met de overzichtelijke in-
vulschermen 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 
Klaartekstdialoog wil aanpassen? Vanaf de eerste dag
heeft HEIDENHAIN veel aandacht besteed aan de 
compatibiliteit. De gebruiker heeft nog altijd de moge-
lijkheid van smarT.NC naar Klaartekst en weer terug 
te schakelen. Niet alleen het programmeren, maar ook
testen en het afwerken van de programma’s is met
smarT.NC mogelijk.

smarT.NC, continu geoptimaliseerd en zéér gebruikersvriendelijk

Intuïtieve gebruikersinter-
face voor iTNC530 

De TNC-besturingen van HEIDENHAIN staan bekend
als gebruikersvriendelijk. De eenvoudige programme-
ring in Klaartekst-dialoog, op de praktijk gerichte cycli,
de duidelijke functies van de toetsen en de informatie-
ve grafische weergaven, maakten deze besturingen tot
een van de meest favoriete werkplaatsgerichte bestu-
ringen.

smarT.NC: 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 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.  

Overzichtelijk, intuïtief en snel te bedie-
nen
Eenvoudige bewerkingen verlangen slechts inga-
ven van enkele procesgegevens. Met smarT.NC
wordt zo’n bewerkingsstap eenvoudig en snel in
één enkel overzichtsscherm gedefinieerd. De
bewerkingsparameters voeren de gekozen
bewerkingsstap op de standaardmanier uit. De
bediener kan, via achterliggende schermen,
de parameters voor aanvullende bewerkings-
opties ingeven. Aanvullende functies, zoals
meetcycli, definieert men in aparte scher-
men.

Losse programmeerplaats
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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

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 bewerkings-
patronen eenvoudig en bijzonder flexibel geprogrammeerd, uiteraard met grafische
ondersteuning.

Contouren programmeren 
Contouren zijn ook grafisch ondersteund met invulschermen. De individuele ele-
menten 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 Contour pro gram -
mering FK. Alle mogelijke beschikbare ingaven worden overzichtelijk geordend
weergegeven, helpschermen tonen de benodigde ingaven.   
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Programmeren en programma’s afwerken –
alles in één   werkstand
smarT.NC voert alle noodzakelijke taken uit: van het
genereren van een individueel programma, via de pro-
grammatest tot aan het afwerken van een complex pro-
gramma. In de werkstand ‘programma-afloop’ worden
de gedefinieerde bewerkingsstappen één voor één, of

allemaal achter elkaar afgewerkt. In de stand ‘programma-afloop regel-voor-regel’
kiest men de gewenste bewerkingsstappen en voert deze uit in de gewenste volgor-
de.

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

Minder ingaven, snel vinden en wijzigen
Globale programmaparameters, zoals de veiligheidsafstanden, voedingen voor het
positioneren, etc. hoeven maar één keer, aan het begin van een programma, vastge-
legd te worden. Alle niet noodzakelijke 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 programmeerondersteuning
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 symbolen 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, zie onze website:
www.heidenhain.nl �



Compleet 3D-tastsysteem voor € 4500,-
HEIDENHAIN heeft een ongekend aanbod: een kwalitatief uitstekend en compleet 
3D-tastsysteem tegen de concurrerende prijs van € 4500,-. Belangrijk is dat wij voor
die prijs óók zorgen voor een snelle montage en een goede gebruiksinstructie. 

Uitgestelde betaling en terugverdiengarantie
Wij zijn er zó van overtuigd dat de hele investering in een 3D-tastsysteem van
HEIDENHAIN, de TS 640 of TS 440, binnen één jaar terugverdiend kan worden, dat
wij na montage slechts  € 3500,- factureren en het resterende bedrag van € 1000,-
één jaar uitstellen. Kopers hoeven deze laatste betaling niét te voldoen, als blijkt dat
het tastsysteem zichzelf niet heeft terugverdiend.

Werkstukken en gereedschappen automatisch uitrichten en meten.
Deze draadloze 3D-systemen van HEIDENHAIN zijn uitermate geschikt  voor gebruik
op freesmachines en bewerkingscentra. Het uitrichten en meten van werkstukken
gebeurt automatisch, snel en zeer nauwkeurig. Het 3D-tastsysteem TS 640 en de nog
kleinere TS 440 zijn technisch gelijk en met name geschikt voor CNC-machines met
automatische gereedschapwisseling. De tastsystemen staan garant voor een zeer
hoge betrouwbaarheid.

Het  schakelsignaal heeft een bereik van maximaal zeven meter. In combinatie met de
in de spindel gemonteerde zend- en ontvangsteenheid SE 540, kunnen deze tasters ook in nog grotere machines
toegepast worden. De tastpositie kan met perslucht of met koelmiddel van verontreinigingen gezuiverd worden.
Het maakt het gebruik van de automatische tastcycli tijdens onbemand bedrijf mogelijk en spaart daarmee veel
productietijd.

Verhoog rendement, reduceer kostbare stilstandtijd 
Met deze tastsystemen worden insteltijden, het vastleggen van werkstuknulpunten en het uitvoeren van contro-
les, in tijd tot een minimum beperkt. Bewerkingsfouten worden direct gedetecteerd en kunnen gecorrigeerd wor-
den zonder opnieuw in te spannen.
De winst zit in de verhoging van het machinerendement en de productiekwaliteit. �
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Nu € 3500,- en over één jaar € 1000,- 
voor compleet 3D-tastsysteem
1. draadloos 3D-tastsysteem, de HEIDENHAIN TS 640 of kleinere TS 440 
2. zender/ontvanger SE 640 
3. conus voor opname taster, type SK of BT 
4. adapterkabel (max. 10 m) 
5. montage en werkende oplevering op een CNC-machine met iTNC530 besturing
6. uitgebreide gebruiksinstructie op de machine

In dit voorbeeld levert het gebruik van een tastsysteem een tijdsbesparing van 4:05 minuten of ongeveer 72%. Als deze instelcyclus 
3 x daags doorlopen wordt, met 220 productieve dagen per jaar tegen een machine-uurtarief van € 100,- , is de besparing € 4.555,- per jaar.
In dit voorbeeld is het tastsysteem binnen één jaar terug te verdienen.

Rekenvoorbeeld

Onderstaand voorbeeld illustreert het voordeel bij gebruik 
van een tastsysteem TS 440 of TS 640 versus een meetklok. 
Tijdsduur machine-instelling
• ruwdeel as parallel uitrichten, afmetingen ruwdeel: 
500 mm x 200 mm x 200 mm

• nulpunt zetten op hoek van ruwdeel
• in Z (of gereedschapsas) richting nullen op bovenvlak van ruwdeel.

HEIDENHAIN daagt u uit!

Betaal laatste € 1000,- alléén 
als 3D-tastsysteem zichzelf 
heeft terugverdiend

3D-taster van HEIDENHAIN verdient zichzelf in minder dan één jaar terug! 



“Voor de gewenste nauwkeurigheid voor dit huzarenstukje deden we onder andere een
geslaagd beroep op een liniaal en interpolatie- en digitaliseringselektronica van
HEIDENHAIN”, aldus projectleider Peter van der Krieken bij DCR Holland, onderdeel van
Van Haandel Beheer, evenals Van Haandel Metaal en Van Haandel Motorparts (VHM).
Overigens zal deze innovatie ook voor andere complexe toepassingen ingezet worden
dan louter en alleen de productie van aangepaste en dus ovale zuigers voor motoren.
Peter van der Krieken is System Designer, in dienst bij DCR Holland.

DCR Holland: accelereren met techniek 
Peter: “DCR Holland is een onderneming met als doel om func-
tionele modules te ontwikkelen, assembleren en te verkopen.
Tevens verzorgt DCR Holland een deel van de automatisering
binnen van Haandel Metaal en wel de innovaties op het gebied
van productautomatisering. Dit Fast Tool servo project is hier een
voorbeeld van. Daarnaast verkoopt DCR Holland ook diverse pro-
ducten die vanuit eigen beheer ontwikkeld zijn. DCR Holland
beschikt over een brede kennis, van het opstellen van functione-

le eisen tot en met het integraal testen van het product. Opdrachtgevers kunnen er
dus op vertrouwen dat de producten van DCR Holland voldoen aan hun eisen, en die

mogen divers of gecompliceerd zijn! 
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De oprichter en eigenaar van Van Haandel Beheer te Boekel
is de heer Van Haandel. Sinds jaar en dag is hij op hoog
niveau zeer actief met karten. Uiteraard probeert hij binnen

zijn eigen technische bedrijven van alles om onderdelen voor zijn karts te
optimaliseren. Een bijzonder project binnen dit kader is het aanpas-

sen van een bewerkingsmachine, zodat deze geen ronde maar
ovale zuigers kan draaien. En daar kwam het nodige denk- en
testwerk bij kijken in de avonden en weekenden.

Motor met aangepaste, ovale zuiger

Ovale zuiger.

De gebruikte Muratec MT-20,
2×3 assig, met aangedreven
gereedschappen.

Peter van der Krieken, System Designer DCR Holland:

“Ovale zuigers worden in een motor op bedrijfs -
temperatuur rond en presteren dan optimaal”



Cruciale detailwijziging: van ronde naar ovale zuigers
De heer Van Haandel is sinds jaar en dag verwoed karter op topniveau. Een hobby die uiteraard goed samenvalt
met zijn bedrijf Van Haandel Motorparts. Peter: “De heer Van Haandel wilde een aanpassing in de zuigers van zijn
karts. Een detailwijziging, maar wél een die exact de weg zou banen naar de gewenste power op de kartbaan.
Speciaal daarvoor hebben we een Muratec bewerkingsmachine aangepast, waarbij ook een liniaal van
HEIDENHAIN is gebruikt. Door onze innovatie is de combinatie in staat om geen ronde maar ovale zuigers te draai-
en!” De Muratec en de liniaal van HEIDENHAIN werden ingekocht, de essentiële besturing en bijbehorende hard-
ware van deze vernuftige combinatie is bedacht en ontwikkeld door Peter.

Combi van maximale ovaliteit en beitelfrequentie
Peter: “De gedachte achter de ovale zuigers is deze: zuigers zijn op bedrijfstemperatuur, dus werkend in een
motor, ideaal rond. Echter, een zuiger kent per definitie een asymmetrische thermische verwarming.
De zuiger is aan de ene kant warmer dan de andere kant. Die asymmetrie kun je corrigeren door
hier al rekening mee te houden door de aluminium zuiger ovaal te produceren. Op bedrijf-
stemperatuur zal dan de ideale ronde vorm bereikt worden. Dit is nu mogelijk doordat
DCR Holland de Muratec heeft aangepast waardoor er in de laatste bewer-
kingsstap een profiel in de zuiger wordt gedraaid om deze perfect ovaal
te krijgen. Dit is mogelijk door een zelf ontwikkeld gereedschap:
een Fast Tool servo. De aangedreven beitel maakt twee keer,
per omwenteling van de spindel van de draaibank, een slag van
1 tot 100 micrometer om de zuiger ovaal te maken. De grootte
van de slag wordt bepaald door het type zuiger. 

Bij bewerkingssnelheden van 1000 RPM van de spindel, dient de
beitel ongeveer 33 keer per seconde de volledige slag te maken.
Het was een grote uitdaging om dit besturings- en meettech-
nisch uit de Muratec te halen. We hebben de gebruikte beitel
geoptimaliseerd op zowel slag als frequentie. Het geheim van de
smid is dat deze beide zaken nu optimaal op elkaar zijn afge-
stemd. We hebben het systeem geoptimaliseerd naar een maxi-
male ovaliteit én beitelfrequentie. De beweging van de beitel, het
setpoint, wordt volledig bepaald door twee positiemetingen in de
Muratec. Voor beide positiemetingen is de techniek van
HEIDENHAIN gebruikt. Voor de bepaling van de hoogte is gebruik
gemaakt van een liniaal en voor de hoekbepaling van de spindel is het
bestaande meetsysteem van de Muratec aan de HEIDENHAIN 
IBV 660B interpolatie- en digitaliseringselektronica gekoppeld.”
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Eén van de CNC-machines,
verticaal 5-assig met Gantry-
loader

>

Fast Tool servo



Liniaal makkelijk modulair in te bouwen
De liniaal van HEIDENHAIN die wordt gebruikt is de LS 487C in combinatie met IBV 102 voor interpolatie en digitali-
sering van de 1Vss incrementele signalen. Voor de signalen van de roterende as gebruikt Peter de IBV 660B voor de
digitalisering en interpolatie van het signaal. Peter: “De liniaal van HEIDENHAIN is ideaal, het is een relatief voordeli-
ge oplossing, ook omdat het zich snel en gemakkelijk laat inbouwen en een zeer goede nauwkeurigheid heeft. De
analoge signalen worden door de interpolatiebox digitaal gemaakt en zijn probleemloos door de pc met het bestu-
ringsprogramma in te lezen.” Voor de aandrijving van de beitel zelf koos Peter voor een piëzo-actuator. De gekozen
piëzo garandeert een hoge stijfheid in de aandrijfrichting van de beitel, die stijfheid levert bij het feitelijke snijproces
een hogere nauwkeurigheid op. Voor de ontwikkeling van de speciale mechanica die nodig is om de piëzo netjes sta-
tisch bepaald op te spannen en een hoge stijfheid te garanderen, is de expertise ingeschakeld van de firma Brom
Mechatronica.

Testen verliep goed
“Het testen was spannend maar verliep goed. Blijft de beitel stabiel? Hoe is de nauwkeurigheid? Is er nog optimali-
satie nodig? De eerste testen zijn erg goed verlopen. De eerste profielen zijn gemaakt met het systeem. Van Haandel
Metaal beschikt intern over een meetbank (rondheidsmeter) die op micrometer niveau de onrondheid van de pro-
ducten kan meten. Bij het testen zijn er nog geen onoplosbare problemen opgedoken. Wel moeten er kleine zaken
worden aangepakt om de maximale performance van het systeem te verkrijgen. Denk hierbij aan het compenseren
van de hysterese in de piëzo, het optimaliseren van de closed loop bandbreedte van het systeem en het compense-
ren van eventuele repeterende fouten van de machine en meetmiddelen. Overigens, zuigers ovaal maken was
elders al mogelijk, maar dan had je het bijvoorbeeld over kopieerdraaien op basis van een nok-aangedreven systeem.
Dit is lang niet zo nauwkeurig en het  is erg snelheid gebonden. Ook is er een dure mal nodig die het profiel in zich
heeft. De combinatie die wij hebben ontwikkeld, laat een andere toepassing zien van standaard componenten die
samen geoptimaliseerd zijn naar slag en snelheid van het te maken product. Dit geeft de productontwikkelaar, in dit
geval de zuigerfabrikant, de volledige vrijheid bij het bepalen van de vorm van zijn product.”

Breed inzetbaar voor andere toepassingen
De eerste toepassing is, zoals duidelijk, het maken van ovale zuigers voor de racerij. Peter: “In de loop van 2011
hopen we deze innovatie operationeel te hebben om er commercieel mee aan de gang te gaan. Natuurlijk zijn er nog
veel meer toepassingsmogelijkheden denkbaar waarin een niet rotatie symmetrische vorm gewenst is. Denk aan
speciale lagers en andere precisie onderdelen in machines. Deze innovatie hopen we daarom breed te kunnen inzet-
ten om zo ook andere klanten van “Van Haandel Metaal” te kunnen helpen met het realiseren van hun producten.”�
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Rondtest in de meetkamer



Het lesmateriaal bestaat uit digitale lesbrieven
waarin de leerling in een simulatieprogramma op

de POSITIP PT 855, met tekst en beeld, stap voor stap
door de opdrachten wordt geleid. Op deze manier
maakt de cursist op een eenvoudige en intuïtieve
manier kennis met de techniek en de vele mogelijkhe-
den. Na het doorlopen van de cursus beschikt de leer-
ling over een bewerkingsprogramma voor het vervaar-
digen van het spel Boter, Kaas en Eieren.

Eenvoudige bediening
De bediening van de POSITIP is eenvoudig. Softkeys
geven de functies in heldere tekst ofwel met makkelijk
te begrijpen symbolen weer. Alle werkstanden, bewer-
kingsstappen en beeldschermweergaven worden met
de functie ‘HELP’ uitgebreid toegelicht, zo nodig gra-
fisch. Via ‘INFO’ heeft de gebruiker de beschikking over
nog meer hulpmiddelen.

Technieken
De cursist leert programmeren met radiuscorrectie en
het verschil tussen incrementele en absolute maten
komt ook aan de orde.

Bewerken / simuleren
Een bewerkingsprogramma gemaakt met de POSITIP
kan direct op een machine worden afgewerkt of bij
voorkeur met behulp van het PC-simulatieprogramma
PTSIM, ondersteund met een ondersteunende lesbrief,
op een PC worden gesimuleerd en gecontroleerd. Het
PC-simulatieprogramma PTSIM is te bestellen voor 
€ 450,- incl. BTW. Na een eventuele correctie op de
POSITIP kan het programma afgewerkt worden op een
kruistafel of een freesmachine, met als resultaat het
spel als een mooi werkstuk.

Zelfstandig werken
Programmeerfouten worden met behulp van verschil-
lende kleuren zichtbaar gemaakt. Door deze krachtige
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en unieke functie kunnen cursisten zichzelf eenvoudig
en zelfstandig controleren, zelf programmeerfouten
opsporen en vervolgens herstellen. 

Extern programmeren
Naast het gebruik van de lesbrieven met een POSITIP
kan ook een simulatieprogramma op een PC gebruikt
worden. Met de software PTTYPE die geïntegreerd zit
in PTSIM, kan een POSITIP-programma volledig op een
PC geprogrammeerd worden.

Flexibel
De lesbrieven en opdrachten voor het spel Boter, Kaas
en Eieren zijn standaard in de software geïmplemen-
teerd. Daarnaast kunt u ook uw eigen opdrachten in -
voegen. 

Kleuren en lay-out zijn desgewenst aan te passen. Als u
geïnteresseerd bent in het gratis lespakket en de simu-
latiesoftware kunt u contact opnemen met onze afd.
verkoop, 0318-581800 of via verkoop@heidenhain.nl �

Gratis lesmateriaal POSITIP PT 855 voor het onderwijs 

Interactieve cursus voor digitale
uitlezing van handbediende machines

De jeugd staat niet in de rij voor een opleiding in de 
metaalindustrie. En dat terwijl er toch erg veel leuk en voor-
al mooi werk gemaakt kan worden. Om de scholieren te
enthousiasmeren is door HEIDENHAIN een gratis lespakket
voor de basis CNC-programmeertechnieken ontwikkeld.



De bezoeker vindt op www.verspanersforum.nl alles
wat met verspanen te maken heeft. Er is veel informa-
tie over de technologie van het frezen, draaien, slijpen,
vertanden, boren, zagen, maar ook over CNC-program-
meren, koelmiddelen, oppervlakte behandelingen, enz.
Daarnaast biedt de site o.a. een uitgebreide databank,
online rekensheets, verspaningsgegevens, tabellen,
instructieboeken en andere downloads.

Digitaal forum voor en door gebruikers
Belangrijk onderdeel van deze site is het
Verspanersforum. Hier kunnen bezoekers direct via een
Topicformulier voor een van de acht categorieën een
vraag stellen, probleem voorleggen of oplossing pre-
senteren. Men kan zo via het forum met collega's van
gedachten wisselen over aanpak van problemen.
Het Verspanersforum wordt ondersteund door een
team van verspanings- en ervaringsdeskundigen, die
kunnen adviseren en bijstaan bij het oplossen van ver-
spaningsvraagstukken. Hierbij gaat het niet alleen over
het oplossen van problemen in CNC-programma's, vra-
gen over besturingen en dergelijke. Ook adviezen voor
bijvoorbeeld het optimaliseren van het opspannen van
werkstukken en gereedschappen komen regelmatig
aan bod.

Onder de slogan "Getting people together" is in 2007
door Gerrit van der Linden het initiatief genomen voor
het opzetten van een website die volledig gefocust is op
de verspaningstechnologie en alles wat daarbij relevant
is. Hierbij zijn de bezoekers en leden erg belangrijk voor

het voeden van de informatie en leveren van hun bijdrage op het digitale
forum. Op deze manier ontstaat een kennisbank en vraagbaak voor een
ieder die zich bezig houdt met verspaning. Oprichter Gerrit van der Linden
weet, als productieleider bij Machinefabriek Van der Graaf in Vollenhove,
waarover hij praat. Sinds 2009 is HEIDENHEIN sponsor van dit forum en
ook leverancier van veel informatie. Op deze manier kunnen wij een 
bijdrage leveren aan het in stand houden en uitbreiden van alle in deze
branche gewenste informatie.

www.verspanersforum.nl 

Veelzijdig, informatief en educatief platform 
voor de verspaningstechnologie

Interactieve tabellen
Wanneer de bezoeker een keuze maakt uit een van de
vele berekeningsmogelijkheden en daar op klikt, krijgt
deze de mogelijkheid om, op zeer eenvoudige wijze,
interactief berekeningen uit te voeren.
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DATABANK
Basis CNC programmeren
Boren / Tappen
Draaien
Eroderen ( draad / zink vonken )
Frezen
Goniometrie
Gietwerk
Harden
Hardmetaal (beknopte geschiedenis)
Inrichting voor het draaien van conisch op conventionele
draaibanken
Materiaalkennis
Meettechniek
Passingstelsel
Schroefdraad snijden
Slijpen
Spaandiktefactor
Tabellen
Tekening lezen
Tips en trucs
Verspanen algemeen ( grondbeginselen )
Versterken en repareren van schroefdraadverbindingen
Vertanden
Zagen

Gerrit van der Linden
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Koppelingen naar leveranciers en organisa-
ties
Op de site zijn veel links naar verschillende leveranciers
en organisaties te vinden. Dit maakt het makkelijk om in
contact te komen met de gelinkte bedrijven en draagt
bij aan hun bekendheid. Omdat tegenwoordig veel
oudere werknemers gebruik maken van o.a. VUT of
levensloopregeling dreigt er veel kostbare kennis en
ervaring verloren te gaan. De site wordt mede ontwik-

keld om de kennis en ervaring die deze mensen bezit-
ten zoveel mogelijk te behouden voor de werkvloer. De
stuurgroep heeft ook de intentie om de jeugd op deze
wijze kennis te laten maken met verspanen en te moti-
veren een vakopleiding in de verspaning te kiezen. Al
met al voldoende reden voor HEIDENHAIN Nederland
om het Verspanersforum met raad en daad te onder-
steunen.�

Handboeken en bedieningshandleidingen gratis downloaden

Website www.heidenhain.nl nu 
nóg gebruikersvriendelijker
De website van HEIDENHAIN is volledig ver-
nieuwd om zo de enorme hoeveelheid informatie
toegankelijker te maken. De structuur is herken-
baar gebleven, maar de informatie is overzichtelijker
gerangschikt. 

Digitale handboeken en bedieningshandleidingen
gratis te downloaden.
Voor veel klanten is de beschikbaarheid van de handboeken en
bedieningshandleidingen van zowel de besturingen als de digitale
uitlezingen in digitale vorm een uitkomst. Deze documenten staan
in alle beschikbare talen, tot circa 25 jaar terug, op onze site.
HEIDENHAIN stelt deze informatie volledig en gratis beschikbaar en ze is simpel te downloaden. Op onze site
www.heidenhain.nl klikt u op 'Services en documentatie'. Op het  volgende scherm ziet u het keuzemenu met bovenaan ‘Bedieningshandboeken'.

Productinformatie
Ook de productinformatie van de actuele producten is op de site terug te vinden en te downloaden. Kijk hiervoor op onze site bij de tab
‘Producten en toepassingen’.

DOELSTELLING EN INITIATIEVEN VAN HET VERSPANERSFORUM:

• verder ontwikkelen van de website www.verspanersforum.nl
• uitbreiden van het forum met nieuwe rubrieken
• aanbieden van low-cost vakboeken en software
• organiseren van twee platformbijeenkomsten per jaar
• opstarten van een pilot voor basisscholen om techniek te promoten
• presenteren van het Verspanersforum op de Metavak
• realiseren van opleidingen in CNC-verspaningstechniek voor ROC-docenten



De opdracht luidt: schrijf het beste programma voor het
zo efficiënt mogelijk frezen van het afgebeelde studie-
model. Dit object heeft een aantal ingewikkelde vor-
men wat een bepaalde moeilijkheidsgraad met zich
meebrengt. 

Met Klaartekst-Dialoog of smarT.NC, alleen
het resultaat telt! 
Voor de jury is het niet van belang voor welke program-
mering u kiest. Of u nu programmeert met de eenvou-
dige programmering in de HEIDENHAIN-Klaartekst-dia-
loog, met op de praktijk gerichte cycli, de duidelijke
functies van de toetsen en de informatieve grafische
weergaven  of dat u kiest voor smarT.NC:

smarT.NC; eenvoudiger én extra toetsen
Met smarT.NC is het uiteraard makkelijker, want deze
interface maakt programmeren aantoonbaar eenvoudi-
ger. Voor eenvoudige bewerkingen hoeft de bediener,
via de invulschermen, maar een paar velden in te vullen.
Met de overzichtelijke, met afbeeldingen ondersteun-
de, 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 navige-
ren binnen de invulschermen.

De wedstrijd en voorwaarden
Schrijf uw bewerkingsprogramma voor de vervaardi-
ging van een variabel programma voor het studiemodel
volgens afgebeelde tekening. Maak gebruik van de FK-
functies en de SL-cycli. Gebruik borende frezen zodat
de voorboorcyclus (CYCL DEF 15 of CYCL DEF 21) kan
worden overgeslagen. Het is niet toegestaan CAD/CAM
te gebruiken. U kunt de tekening downloaden via de
site: www.enterprise-comm.nl

Het kortste programma is niet per definitie het winnen-
de programma. De beoordelingscriteria zijn: 
• de opbouw van het programma
• de lengte van het programma
• de leesbaarheid/overzichtelijkheid
Zet uw naam en e-mailadres of telefoonnummer even
als extra losse regel in het programma, zodat wij u kun-
nen bereiken.

Wellicht de hoofdprijs 
U kunt uw programma tijdens de 
DEMOWEEK van 16 t/m 18 maart op cd of
een usb-stick inleveren en desgewenst toe-
lichten. De winnaar ontvangt een set schar-
nierende ratelringsteeksleutels van Facom.

Bij meer dan één gelijkwaardige inzending wordt de
prijs onder de winnaars verloot. 

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

Programmeerwedstrijd DEMOWEEK

De maker van het beste programma 
wint topgereedschap 
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Ook voor de DEMOWEEK 2011 hebben wij een programmeerwedstrijd om
het ‘beste’ 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 beste programma wordt beloond met
een set scharnierende ratelringsteeksleutels 8 - 19 mm van Facom.



Hoe groter de machine, des te plezieriger is het radio-
grafische handwiel HR 550 FS.  Hierdoor kan de bedie-
ner nu vlak bij het proces blijven staan en het goed
bekijken en controleren. 

Astoetsen en 6-regelig display
Deze nieuwe afstandsbediening beschikt over de kleu-
rige astoetsen en een 6-regelig display met de belang-
rijkste informatie over de machine zoals de positie-
weergave van de assen, de voeding, het toerental van
de spindel, de werkstand en andere functies. Op het
display wordt ook de veldsterkte van de radiografische
overdrachtssignalen weergegeven. Als de bediener
zich uit het toegestane werkbereik beweegt, wordt hij
bovendien door een tril-alarm gewaarschuwd. 

5 softkeys voor speciale functies
Om het handwiel aan te passen aan de verschillende
taken, beschikt het over vijf extra softkeys. Aan deze
softkeys kunnen speciale functies toegekend worden
die elk in het display worden weergegeven. Daarnaast
kan de machinefabrikant ook functies toekennen aan
de zes van LED’s voorziene functietoetsen. De
symbolen op de astoetsen en de functietoet-
sen zijn uitwisselbaar. Bij de variant met
„mechanische klik“ in de draaiknop is de
verplaatsing per klik instelbaar.

Veiligheid
In de naam van dit handwiel staat

‘FS’ voor Functional Safety en komt daarmee overeen
met de geldende veiligheidseisen. De gebruikelijke vei-
ligheidselementen zoals de noodstop en de bevesti-
gingstoetsen zijn uiteraard op het handwiel aanwezig.

Ideaal bij instellen en het voor het aantasten
van nulpunt
Een handwiel zou bij geen enkele machine mogen ont-
breken. Voor het instellen zijn de assen van de machine
stapsgewijs of via het handwiel met de as-toetsen te
verplaatsen. Voor het aantasten en het vastleggen van
een nulpunt is dit buitengewoon plezierig en efficiënt
werken.

Nieuw: Handwiel HR 550 FS

Draadloos gemak, voorzien van alle relevante functies
De afstandsbediening is bij veel apparaten al gewoon, maar op de werkvloer bij gereedschaps -
machines nog lang niet. Het nieuwe draadloze handwiel van HEIDENHAIN biedt enorme 
voordelen. Want bij het handmatig werken concentreert de machinebediener zich volledig op
dat wat er in de machineruimte gebeurt. Met het nieuw elektronisch en radiografische hand-
wiel van HEIDENHAIN gaat dat nu zonder belemmeringen in de bewegingsvrijheid.

noodstop

softkeys
astoetsen

functietoetsen

handwiel

potentiometer
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Alleen diegene die de weg kent komt snel en veilig op zijn bestemming. HEIDENHAIN 
toont u de kortste weg met de innovatieve smarT.NC programmering. Hiermee 
kunt u in de toekomst nog makkelijker dialoog georiënteerd werken. Nog nooit 
was programmeren, testen en afwerken zo eenvoudig: smarT.NC genereert 
NC-programma’s die ook in de Klaartekst-programmering te gebruiken zijn. Hier-
door blijven alle functies die ervaren Klaartekst programmeurs kennen en weten te 
waarderen beschikbaar. Zo kunnen ook beginners zich lange omwegen besparen. 
HEIDENHAIN NEDERLAND B.V., Postbus 92, 6710 BB Ede, Telefoon: (0318) 581800, 
Fax: (0318) 581870, http://www.heidenhain.nl, E-Mail: verkoop@heidenhain.nl  

Met smarT.NC zijn er geen omwegen

Hoekmeetsystemen  Lengtemeetsystemen  Contourbesturingen  Digitale uitlezingen  Meettasters  Impulsgevers

start smart.


