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DE NIEUWSTE ONTWIKKELINGEN OP ONZE STAND
Eindgebruikers kunnen bij ons informatie vinden over de nieuwste
productietechnologie. U kunt diverse tastsystemen werkend zien,
zoals:
• TT 160 kabelverbonden gereedschap-tastsysteem 
• TS 260 werkstuk-tastsysteem met radiale of 
axiale kabeluitgang

Hybrid, tasters met infrarood óf radiografische signaaloverdracht
• TT 460 hybrid gereedschaps-tastsysteem 
• TS 460 hybrid werkstuk-tastsysteem 

ETEL: complete high-end motion systems
Forward integratie was aanleiding voor de overname in 1999 van het
Zwitserse bedrijf ETEL. De geavanceerde range direct drive oplossin-

gen (lineaire en torque-motoren) van ETEL is de
grootste op de markt. Deze worden o.a. ingezet
bij high-end motion systems met nanometer pre-
cisie tot industriële toepassingen die grote
krachten en koppels vereisen. Door intensieve
samenwerking binnen de groep biedt ETEL
inmiddels ook een serie position and motion 
controllers en complete high-end motion systems.

Competenties in één hand
Alle competenties in één hand is, op het gebied van kwalitatief hoog-
waardige systemen, een plus voor de ontwikkeling en onze klantadvie-
zen. Dat is mede de reden dat de Nederlandse vestiging van ETEL vanaf
september onderdeel is geworden van HEIDENHAIN  NEDERLAND. 

De intensieve samenwerking met ETEL, als sinds 2001 in ons pand
gevestigd, heeft voor onze klanten al verrassende systeemoplossingen
opgeleverd. Nu kunnen wij alle competenties uit één hand leveren en
zo zullen wij ons ook aan de markt presenteren.

Precisiebeurs, 18 en 19 november
Op de Precisiebeurs staan wij samen op
stand 31. De metrologie, t.b.v. het vermeten
van de kwaliteit van geproduceerde onderde-
len, zal uitgebreid gepresenteerd worden.
Een van de topics is de complete hoekmeet-
module, met de serieaanduiding MRP 5000,
voor hightech systemen. Deze combinatie
van precisielager, motor en encoder (optische
schijf en uitleeselektronica) is in samenwer-

king ontwikkeld en in huis geproduceerd. Dat zal afnemers veel zorgen
besparen tijdens het inbouwen en uitlijnen van roterende encoders in
b.v. stages.

METAVAK 27 t/m 29 oktober
Al in oktober kunt u ons treffen op de METAVAK en ook daar informeren
wij u graag over de laatste ontwikkelingen en producten waarmee de
precisie én het rendement verhoogd kunnen wor den. Een goed voor-
beeld is de stilstand-reductie met ons draadloos 3D-tastsysteem. In
deze uitgave leest u meer over onze actie met deze tastsystemen en
over de nieuwste producten waarmee processen geoptimaliseerd kun-
nen worden.

Jaap Bazuin   �
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Bundeling van competenties levert optimale 
systemen en maakt HEIDENHAIN uniek

Compleet absolute hoek -
meetsysteem MRP 5000

ETEL-Motion-system

METAVAK 2015
27-29 oktober 2015
Evenementenhal Gorinchem 
Franklinweg 2 4207 HZ Gorinchem
Toegang van 13.00 tot 21.00 uur 

HEIDENHAIN werkt voortdurend aan de optimalisatie van het productengamma. Onze ontwikkelaars kunnen
goed inschatten wat de ontwikkelingen zijn en zorgen dat de systemen van HEIDENHAIN voorop blijven
lopen in nauwkeurigheid en kwaliteit. Ook door acquisitie zijn enkele hoogwaardige systemen onder 
de paraplu van ons bedrijf leverbaar. Al weer enige jaren geleden heeft HEIDENHAIN de bedrijven 
NUMERIK JENA en RSF Elektronik overgenomen, waarmee de portfolio’s van encoders en lengtemeetsyste-
men zijn uitgebreid. Sinds begin van dit jaar verkoopt ook onze vestiging de producten van RSF Electronik. 

Afstemming componenten bepaalt de kwaliteit
HEIDENHAIN streeft er naar om haar klanten optimaal en efficiënt te adviseren en daarbij wordt de levering van complete systemen steeds
belangrijker. Juist maximaal op elkaar afgestemde componenten zoals bijvoorbeeld het meetsysteem, motor, lager en elektronica bepalen
samen de specificatie en dus de kwaliteit van het door ons in eigen beheer geproduceerde totale systeem. Per saldo levert de volledig op elkaar
afgestemde techniek een hogere nauwkeurigheid, lagere total cost of ownership en de afnemer hoeft slechts de complete unit in te bouwen.

STAND 31Precisiebeurs 
18 en 19 november 2015 
Stand 31: HEIDENHAIN en ETEL 
NH Conference Centre Koningshof, Veldhoven.
Gratis toegang, ook voor congressen 
van 9.30 tot 17.00 uur

Er is toenemende belangstelling om de maatvoering, en dus de
kwaliteit, van geproduceerde onderdelen te kunnen controleren.
Wij presenteren noviteiten op het gebied van: 
METROLOGIE
•Quadra-Chek 3000 voor dataverwerking meetproces 
•meettaster METRO Zero Force MT 1281 
Open lengtemeetsystemen
• LIP 6000 lengtemeetsysteem voor extreme nauwkeurigheid
• LIF 400 lineair meetsysteem (re-design)
• LIC 2100 grote aanbouwtoleranties, ongevoelig voor vervuiling
• LAK, klein meetsysteem, laag in gewicht en toch extreem
nauwkeurig

Modulaire hoekmeetsystemen
MRP-serie compleet absolute modulaire hoekmeetsystemen met
eigen lager. De MRP 2000, MRP 5000 en MRP 8000 blinken uit in
(herhalings-) nauwkeurigheid, hoge resolutie, excellente thermi-
sche stabiliteit en compacte inbouwmaten. 
SRP 5000 direct drive hoekmeetsysteem met lager en encoder
ERP 1000 extreem nauwkeurig hoekmeetsysteem 
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De eisen van het productieproces voor geavan-
ceerde technieken zoals de medische apparatuur
maar ook de traditionelere sectoren als de auto-
mobielindustrie en de fijnmechanica zijn hoog.
Intensieve controle van de kwaliteit van de mate-
rialen en werkstukken uit de lopende productie is
noodzakelijk. Voor de zo genoemde ‘meeteilan-
den’ heeft HEIDENHAIN een aantal uitstekende
oplossingen waaronder een meettaster genaamd
METRO Zero Force. 

Meten van kwetsbare, vervormbare onderdelen
De materiaaltechnologie is volop in beweging. Er worden nieuwe
materialen ontwikkeld waarvan sommige, zoals rubbersoorten, ver-
vormbaar zijn. Een andere trend is dat onderdelen steeds kleiner en
dus moeilijker meetbaar worden. Bij het meten van kwetsbare,
gemakkelijk vervormbare onderdelen zijn er twee risico’s: meetfou-
ten door ongewenste vervorming en kans op beschadiging. In plaats
van meten met een taster kan men zijn toevlucht nemen tot een
optisch systeem, zoals een meetprojector of een vision-meetsys-
teem. Deze zijn echter doorgaans minder nauwkeurig en bovendien
zijn metingen bij transparante materialen heel lastig uitvoerbaar.

METRO Zero Force - extreem lage meetkracht
De nieuwe meettaster METRO Zero Force van HEIDENHAIN biedt
uitkomst. Met deze taster kan een fragiel werkstuk met minimaal risi-
co op vervorming of beschadiging worden afgetast. Dat is te danken
aan de extreem lage meetkracht (0,01 - 0,07 N) over de gehele meet-
weg van 12 mm. Bovendien is de meting vrijwel ongevoelig voor de
omgevingstemperatuur, de taster heeft een lineaire uitzettingscoëffi-
ciënt van 0 ppm/K tussen 0 en 100 °C. Dit komt door de Zerodur glas-
keramische liniaal met een delingsperiode van 2 µm en een thermi-
sche uitzettings-coëfficient van 0 ± 0,1 per Kelvin.

De combinatie van de zeer nauwkeurige kogelgeleiding van de
meetstift zorgt, samen met de zeer precieze foto-elektrische aftas-
ting, voor een herhalingsnauwkeurigheid die beter is dan 0,03 µm
over de hele meetweg! De systeemnauwkeurigheid wordt gespecifi-
ceerd als: beter dan ± 0,2 µm.

Een nieuwe mijlpaal in de meettechniek
Deze taster is bijvoorbeeld uitermate geschikt voor het meten van
zeer kleine tandwielen, wafers uit de halfgeleiderindustrie en medi-
sche componenten. Tot op heden was dit zonder beschadiging niet
mogelijk. De grafiek toont hoe de meetkracht van de taster verloopt
bij het in- en uitdrukken van de meetstift. De rode lijn toont het ver-
loop bij een nieuwe taster, de groene na vijf miljoen tastcycli. In de
praktijk zal dit aantal niet snel gehaald worden, maar deze grafiek laat
zien dat het verloop van de meetkracht in de loop der tijd nog beter
wordt. Dit komt omdat de lagering - een eigen ontwikkeling van
HEIDENHAIN - geleidelijk inloopt. �

De meetkracht afgezet tegen de meetweg
van de HEIDENHAIN METRO Zero Force bij
het in- en uitdrukken van de meetstift bij
eerste inzet (rood) en na ca. 5 miljoen
meetcycli (groen). 

METRO Zero Force meettaster met
extreem lage meetkracht
Kwaliteitsbewaking met meettaster een stuk eenvoudiger

NIEUW



 Belangrijkste specificaties
Meetlengte:        tot 520 mm 
Nauwkeurigheidsklasse: ± 5 µm of ± 3 µm
Referentiemerken:  1 of afstandsgecodeerd
Uitgangssignaal:    1 Vss of TTL met een resolutie tot 0,1 µm 

Klein en zeer betrouwbaar. Dat mag gezegd worden van de linialen uit de MSA 170 series van RSF.
Deze gesloten incrementele meetsystemen vallen op door de uitzonderlijk kleine afmetingen. De behui-
zing meet slechts 14 mm bij 10 mm. Kortom, het kleinste gesloten lengtemeetsysteem met een glazen
liniaal op de markt. Maar de prestaties? Groots!

De absolute linialen van Numerik Jena uit de serie
LAK zijn speciaal ontwikkeld als zeer kleine enco-
der. Voorzien van een laag eigen gewicht, dat
tegelijkertijd toch voldoet aan hele hoge nauwkeu-
righeidseisen. Zoals gebruikelijk bij deze serie
meetsystemen is er keuze tussen een DOUBLE-
FLEX of een SINGLEFLEX versie.
De nieuwe LAK liniaal is een absoluut lengtemeetsysteem van
Numerik Jena. Dit instrument maakt gebruik van zowel absolute als
incrementele aftastprincipes. De absolute aftasting wordt gebruikt
voor het vormen van een absoluut referentiemerk. Dit is na inschake-
len beschikbaar op elke positie. Zowel stilstaand als in beweging met
een snelheid tot 10 m/s. Gebruikers profiteren van een gecombineer-
de absolute en incrementele encodertechnologie, modulaire opbouw
én het kleinste absolute lengtemeetsysteem op de markt.

Extreem korte processing tijd
De incrementele teller van het meetsysteem wordt hierbij ingesteld
op basis van deze absolute waarde. De volgende posities worden

vervolgens bepaald via de incrementele teller en een interne interpo-
latie. Het resultaat? De processing tijd met minder dan 20 µs is heel
erg kort, bij een resolutie van 78,125 nm.  Daarnaast zijn er verschil-
lende interfaces beschikbaar. Aanvullend worden ook de incremente-
le 1Vss signalen uitgegeven voor een hogere interpolatie van de
meetsysteemsignalen.

Controleren en analyseren
Met behulp van de gebruikersvriendelijke diagnosesoftware is het
eenvoudig om bijvoorbeeld de kwaliteit van de uitgave van de posi-
tiewaardes, de amplitudes en de verbindingskwaliteit te controleren.
De communicatie verloopt in deze diagnosesituatie via een USB 
verbinding tussen de aftastkop en de PC. Ook zijn er uitgebreide
mogelijkheden als het gaat om de analyse van foutmeldingen en de
feitelijke afstelling van de aftastkop.

Vervuiling sneller gedetecteerd
De liniaal is een stalen band of een glasliniaal met een breedte van 8
mm. Twee parallel lopende PRC sporen geven identieke informatie.
Het incrementele spoor met een delingsperiode van 20 µm ligt er
tussenin. Al met al maakt deze lay-out het mogelijk vervuiling sneller
te detecteren en maakt het de montage van het meetsysteem een-
voudiger.

Liniaal MSA 170 

Klein en zeer betrouwbaar gesloten 
incrementeel meetsysteem

De MSA 170 is een bijzonder betrouwbaar meetsysteem. Vooral toe-
gepast in die gebieden waar bij voorkeur een gesloten liniaal wordt
ingezet en weinig inbouwruimte beschikbaar is. Denk aan toepassin-
gen waarbij de glazen liniaal moet worden afgeschermd van vervui-
ling en waar de eenvoudige montage grote voordelen oplevert. Zoals
meetmicroscopen, voorinstelapparaten voor gereedschap en con-
ventionele bewerkingsmachines. Bij dit laatste gaat het dan vooral
om de bovenslede van kleinere draaibanken of om slijpbanken. Ook
is de MSA 170 geschikt voor NC-machines met heel weinig inbou-
wruimte.

Glazen liniaal met een 20 µm verdeling
Ondanks de kleine inbouwmaten biedt het systeem een glazen liniaal
met een 20 µm verdeling. De afdichting vindt plaats op de gebruikelij-

ke wijze met afdichtlippen. De aftastkop loopt evenals bij zijn grotere
broers op kogellagers. En ook hier is weer voorzien in een aansluiting
voor het overdruksysteem DA 400, bedoeld om de beschermings-
klasse verder te verhogen. �

LAK liniair encodersysteem: zeer klein, laag in gewicht en toch nauwkeurig
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 Belangrijkste specificaties
Meetlengte:        tot 520 mm 
Nauwkeurigheidsklasse: ± 5 µm of ± 3 µm
Referentiemerken:  1 of afstandsgecodeerd
Uitgangssignaal:    1 Vss of TTL met een resolutie tot 0,1 µm 

Liniaal MSA 170 

Klein en zeer betrouwbaar gesloten 
incrementeel meetsysteem

Nieuwe serie linialen: LIC 2100 

Bijzonder grote aanbouwtoleranties,
ongevoelig voor vervuiling

Naast de al langer bestaande absolute open leng-
temeetsystemen van het type LIC 4100 is recent
de serie LIC 2100 toegevoegd. Waar de LIC 4100
aan zeer hoge eisen voldoet als het gaat om
nauwkeurigheid, blinkt de LIC 2100 juist uit door
nog eenvoudigere montage met daarbij grote
aanbouwtoleranties. Deze liniaal wordt standaard
geleverd met een meetlengte tot 3.020 mm en op
speciaal verzoek zelfs tot 6.020 mm

Veelzijdige toepassingen
De nieuwe LAK liniaal is ideaal voor productie- en inspectiesystemen
voor de semi-conductorindustrie, lineaire en XY- stages en meetmi-
croscopen en meetmachines. Maar ook voor medische technologie,
high-end repromachines, nauwkeurige gereedschapsmachines en
robots.

Opvallende specificaties
De LAK serie biedt opvallende specificaties. Zoals elektronische
afstelling van de signalen na de montage. Ook is een kitversie
beschikbaar voor klantspecifieke montagemethodes. De maatban-
den zijn beschikbaar in verschillende versies staal en verschillende
glassoorten en de meetlengtes zijn afstelbaar op individuele klant-
specificatie. Verder zijn er verschillende interfaces beschikbaar en
biedt de LAK serie een groot bereik in de voedingsspanning.
Eveneens interessant zijn de uitgebreide (zelf)controle en monitor-
/diagnosefuncties, inclusief de temperatuur van de aftastkop. De
nieuwe LAK liniaal is geschikt voor dynamische toepassingen door
de korte rekentijd en kent een lage gevoeligheid voor vervuiling. Tot
slot profiteren gebruikers van grote montagetoleranties met 
softwarematige compensaties. De beschermingsklasse is IP 64, 
IP 67 op aanvraag. �

wordt de stalen band in een aluminium drager geschoven en in het
midden gefixeerd. Bij de LIC 21x9 wordt de stalen band met een
plakstrook op de ondergrond gelijmd. 

Montagetoleranties    
De bijzonder grote montagetoleranties van de LIC 2100 zijn hét voor-
deel van dit systeem. Deze bieden grote voordelen voor de gebrui-
ker, omdat het ontwerp van de machine daarmee eenvoudiger
wordt.  Door de eenvoudige montage en de grote toleranties daarbij,
is het in principe mogelijk de maatband te monteren tegen bijvoor-
beeld een mechanische rand of strip. De PWM 20 controle- en afstel -
unit kan daarna worden ingezet voor een eenvoudige controle en
beoordeling en een elektronische afstelling van de meetsysteem -
signalen. Het systeem is vooral geschikt voor toepassingen waar de voordelen

van een zeer eenvoudige montage en de systeembetrouwbaarheid
nog belangrijker zijn dan de uiteindelijke nauwkeurigheid.  Ook is dit
systeem bijzonder ongevoelig voor vervuiling.

Maatband  
De absolute verdeling van de LIC 2100 is aangebracht op een stalen
maatband in de vorm van een absolute pseudo random code. De
positiewaarden worden uit dit spoor gegenereerd. De band is 
12,7 mm breed en 0,2 mm dik en is daarmee even groot als de band
van de incrementele LIDA 200 systemen. Hetzelfde geldt voor de
afmetingen van de eventueel toe te passen maatbanddragers. De
maatband kan op verschillende manieren worden gemonteerd, zoals
ook al van de incrementele LIDA 200 bekend is. Bij de LIC 21x7

Meerdere interfaces beschikbaar                                                                                                                                                                                                               
De volgende interfaces zijn beschikbaar voor de LIC 2100: EnDat 2.2,
Fanuc serial interface αi, Mitsubishi high speed interface, Panasonic
serial interface en Yaskawa (in voorbereiding). �

De toleranties: 
- scanning gap: LIC 21x9: 0,75 mm ± 0.5 mm for LIC 21x9

LIC 21x7 0.75 mm + 0.5 mm / – 0.25 mm
- roll/pitch/moiré : ± 1 graad (± 17 mrad) 
- uitlijning: (y) ± 1 mm 

LAK liniair encodersysteem: zeer klein, laag in gewicht en toch nauwkeurig

NIEUW



De Mocon-beurs initieerde de ‘Student Challenge’ met als doel de
studenten uit te dagen om de nieuwe technieken te ontdekken en de
passie voor de techniek aan te wakkeren. Jan Sturre, Sales Manager
van HEIDENHAIN, over dit initiatief; "Voor een hightech bedrijf als
HEIDENHAIN is het technisch onderwijs erg belangrijk en wij steu-
nen het onderwijs van VMBO tot en met  TU's daar waar mogelijk.
Daarom vinden wij deze 'Mocon Student Challenge' een erg goed ini-
tiatief en doen we daar graag aan mee!" 

M&M Sorteermachine 
De winnaar is de 15 jarige Bart Schurian. Met zijn M&M Sorteer -
machine, waarmee de snoepjes op kleur worden gesorteerd en
getransporteerd, wist deze student van het Stedelijk College
Eindhoven de jury te overtuigen van zijn passie voor techniek. Bart:
“Docent Theo van der Maazen kwam met het voorstel om de M&M
sorteermachine te maken. Ik was direct enthousiast, vooral omdat ik
techniek leuk vind en creatief in technische oplossingen kan denken.
Ik heb eerst een prototype gebouwd van de machine,.”

“De opdracht is, binnen het project Focus & Passie
voor Techniek, door bedrijven en scholen samen
bedacht als keuzemodule voor de nieuwe examen-

programma's in het VMBO-BBL. Drie scholen hebben deze machine
gemaakt. Na het prototype heb ik de winnende machine ontwikkeld
en aangepast, zodat hij beter werkt en mooier is.” 

Over materiaalkeuze en de reden daarvoor zegt Bart: “Conform de
opdracht heb ik materialen verwerkt zoals metaal, pvc, en kunststof.
Verder heb ik met een lasersnijder, een 3D printer, EasyRelais en
pneumatiek gewerkt. Mijn docent verwachtte techniek met deze
opdracht nog leuker te maken en dat is goed gelukt.” 

Bart kreeg onder andere van HEIDENHAIN een 5-daagse cursus
TNC-programmeren aangeboden. �

1. Bart Schurian demonstreert zijn M&M Sorteermachine
2. Bart Schurian ontvangt de prijs van Jan Sturre

MOCON Student Challenge 

Bart Schurian wint met M&M Sorteermachine 

Voordelen:
• ontworpen voor frezen, draaien,

slijpen
• geschikt voor kleine, grote,

gesloten en open machines
• compact ontwerp, ideaal voor

kleine inbouwruimtes, meer
vrijheid bij het zwenken

• betrouwbare meetresultaten
• lucht/water jets voor reinigen
• slijtagevrije optische sensor
• voeding met (oplaadbare) batterij

Uitgestelde betaling 
en terugverdiengarantie

Wij zijn er zó van overtuigd dat de investering in
een draadloos 3D-tastsysteem van  HEIDENHAIN,
binnen één jaar terugverdiend kan worden, dat wij
na montage slechts € 3900,- 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. Vraag om de optimale oplos-
sing voor uw bedrijfssituatie.

Werkstukken en gereedschappen 
automatisch uitrichten en meten

Deze draadloze 3D-systemen van HEIDENHAIN
zijn uitermate geschikt voor gebruik op freesma-
chines en bewerkingscentra met een TNC-bestu-
ring van HEIDENHAIN. Het uitrichten en meten
van werkstukken gebeurt automatisch, snel en
zeer nauwkeurig. Insteltijden, het vastleggen van
werkstuknulpunten en het uitvoeren van controles
worden in tijd tot een minimum beperkt. Onze
tastsystemen staan garant voor een zeer hoge
betrouwbaarheid. Verhoog rendement, reduceer
kostbare stilstandtijd.

Betaal laatste € 1000,- alléén als 3D-tastsysteem zichzelf terugverdient
HEIDENHAIN biedt nu een kwalitatief uitstekend en ‘Compleet’ draadloos
3D-tastsysteem tegen de concurrerende prijs van € 4900,- waarbij wij óók
zorgen voor een snelle montage, goede gebruiksinstructie én begeleiding
tijdens de eerste fase van de daadwerkelijke productie.

Verdien investering in 3-D taster
van HEIDENHAIN in één jaar terug! 

HEIDENHAIN daagt uit! 

1 2

Vraag naar de optimale oplossing voor uw bedrijfssituatie en onze voorwaarden. Voor montage op andere besturingen
gelden andere prijzen, wijzigingen voorbehouden.

ACTIE
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Hoekmeetsystemen met een geïntegreerde lagering en een uitgaande massieve as zijn special bedoeld
voor toepassingen met hogere toerentallen en relatief grote montagetoleranties. Via een separate kop-
peling wordt de as van het hoekmeetsysteem dan gekoppeld aan de machine. Hiermee zijn axiale to-
leranties tot 1 mm te overbruggen.

Nu ook in absolute uitvoering
Tot nu toe had HEIDENHAIN alleen incrementele varianten van dit
type hoekmeetsystemen beschikbaar. Nu wordt de reeks ROD 200
en ROD 700/800 incrementele hoekmeetsystemen uitgebreid
met overeenkomstige absolute varianten met de serie-
namen ROC 2000 en ROC 7000.

Deze series maken het voor fabrikanten van grotere
bewerkingsmachine mogelijk om nu ook absolute
encoders te gebruiken. Alle assen van deze machines
kunnen vanaf nu dus uitgerust worden met absolute
encoders.

Rotorkoppeling vangt uitlijnfouten op
De ROC 2000 en ROC 7000 zijn verregaand gebaseerd op
de huidige absolute RCN-type hoekmeetsystemen met
holle as. Dit zowel wat betreft de optische aftasting als de
elektrische hoofdcomponenten. Een belangrijk voordeel is dat
de montage compatibel is met de ROD 200 en ROD 700/800 syste-
men. Hierdoor kunnen voor zowel de incrementele als de absolute
systemen dezelfde rotorkoppelingen worden gebruikt, die uitlijnfou-
ten tussen het hoekmeetsysteem en de machine prima op kunnen
vangen.

Even als vergelijking, de geïntegreerde koppeling van de holle as-sys-
temen van het type RCN kan een radiale uitlijnfout van ≤ 0,2 mm en
een axiale fout van ≤ 0,3 mm opvangen.

Overigens is er nog wel een essentieel verschil: Bij de holle as syste-
men is de afwijking van de koppeling opgenomen in de specificatie
van het hoekmeetsysteem Bij de versie met een uitgaande as moet
de fout van de separate rotorkoppeling worden opgeteld bij de fout
van het hoekmeetsysteem zelf!

Enkele specificaties van ROC 2000 en ROC 7000
systemen:
Uitgaande as: Diameter van 10 mm (ROC 2000) of 

14 mm (ROC 7000)
Interfaces: EnDat22, EnDat02, Fanuc 05 

en Mitsubishi 03-4
Systeemnauwkeurigheid: ±5“ (ROC 2000) en ±2“ (ROC 7000)
Beschermingsklasse: IP 64

ROC 2000 / 7000 

Absolute hoekmeetsystemen met 
geïntegreerde lagering en massieve as

NIEUW

ROD 200 series ROD 700/800 series
ROC 2000 series ROC 7000 series

Rotor koppeling K 03 K18 K01 K15 K16
membraan koppeling vlakke koppeling membraan koppeling vlakke koppeling vlakke koppeling

Kinematische overdrachtsfout ±2” ±3” ±1” ±0.5”
(met radiale verplaatsing <- 0,1 mm en hoekfout van <- 0,09° (met radiale verplaatsing <- 0,05 mm en 

hoekfout van <- 0,03°

Toegestane radiale uitlijnfout ≤ 0.3 mm

Toegestane axiale uitlijnfout ≤ 0.2 mm ≤ 0.1 mm ≤ 1 mm



Ben Dekkers, Manufacturing Engineer DutchAero:

“De absolute ACANTO meettasters voeren
onze metingen zonder beperking uit” 
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KMWE uitgegroeid tot internationale speler
KMWE is toeleverancier voor de hightech machinebouw en aero -
space. Vanaf de oprichting in 1955 is KMWE inmiddels uitgegroeid 
tot een internationale speler met vestigingen en partnerships in
Eindhoven, Maleisië, India, Turkije en salesvertegenwoordigers
voor UK, Ierland, Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland. KMWE
levert complexe, functioneel kritische componenten en hoogwaar-
dig (cleanroom) geassembleerde mechatronische modules aan
diverse veeleisende klanten. Ook is KMWE in steeds grotere mate
verantwoordelijk voor de ontwikkeling en engineering van onderde-
len. De medische sector, de halfgeleiderindustrie, industriële auto-
matisering en luchtvaart zijn de markten waarin KMWE actief is. In
2014 rondde KMWE de overname van DutchAero af, een belangrij-
ke toeleverancier voor de luchtvaart industrie. Hiermee heeft
KMWE haar productiemogelijkheden verder uitgebreid en levert nu
ook onderdelen voor vliegtuigmotoren. 60 jaar ervaring, een inter-
nationaal netwerk van leveranciers, meer dan 550 gemotiveerde,
goed opgeleide medewerkers en een continu streven naar excel-
lence stelt KMWE in staat aan de hoogste eisen van haar klanten te
voldoen.

KMWE is klant van HEIDENHAIN. In nauwe samenspraak mét en in opdracht ván haar dochterbe-
drijf DutchAero ontwierp en vervaardigde KMWE een hoogwaardige meet opstelling. Cruciaal
onderdeel hiervan zijn 17 ACANTO meettasters. Ben Dekkers is Manufacturing Engineer bij de
afdeling Sheet Metal Fabrications KMWE/DutchAero, ofwel werkvoorbereider: “Met deze nieuwe
meetopstelling kunnen we zeker tien jaar vooruit.”



rondom de capability van de te meten producten. Dit is noodzakelijk
om de kwaliteit die we meten te kunnen monitoren. Speciale eisen
die door de aanvullende software, die KMWE heeft geschreven, nu
ook zijn ingevuld.”

Meten van onderdelen voor de uitlaat van een
straalmotor  
De ontwikkeling van de nieuwe meetopstelling is vervolgens in colle-
giale samenspraak uitgevoerd. In gebruik is nu een eigenhandig ont-
wikkeld en gefabriceerde meetopstelling met de HEIDENHAIN MSE
1000, een unit met geavanceerde modulaire elektronica die de data-
verwerking van meervoudige meetplaatsen makkelijk maakt, en de
17 meettasters van het type ACANTO. 
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DutchAero: bijzondere nicheproducten voor de
luchtvaart
Ben Dekkers: “DutchAero kent al sinds jaar en dag een specialisatie
in de vervaardiging van onderdelen voor de luchtvaart, onder andere
voor General Electric, Rolls Royce en Boeing. KMWE was ook al
actief in de luchtvaartindustrie. Door de overname van DutchAero is
het specialisme verbreed en heeft KMWE nu tevens toegang tot
enkele grote Amerikaanse opdrachtgevers. Wat DutchAero speciaal
maakt? Wij maken al meer dan 20 jaar bijzondere nicheproducten,
voornamelijk complexe sheet metal fabrications, waarmee we een
grote expertise hebben opgebouwd. Een voorsprong die door een
eventuele nieuwkomer op de markt niet zo snel is op te bouwen.” 

Updaten verouderde meetopstelling
Bij de productie voor de luchtvaart zijn twee zaken belangrijk: de aller-
hoogste kwaliteitseisen én de meest strikte geheimhouding. Ben
Dekkers: “We hadden al 15 tot 20 jaar een meetopstelling in gebruik,
echter met inmiddels verouderde meetapparatuur en een daaraan
gekoppelde computer. Omdat er geen reserveonderdelen meer
waren, realiseerden wij ons dat bij het eventueel in gebreke blijven
van die meetopstelling, de productie ernstig zou stagneren. Op grond
daarvan zijn we gaan inventariseren hoe wij die verouderde meetop-
stelling zouden kunnen updaten. In diezelfde periode zijn wij overge-
nomen door KMWE. Met de kennis van de projectontwikkelaars van
KMWE was het mogelijk dit complexe project binnen de groep op te
pakken. 

Een kopie met een plús
Ben Dekkers: “Ons uitgangspunt was dat de nieuwe meetopstelling
op zijn minst de prestaties van de huidige meetopstelling zou halen
en daarnaast aangepast zou zijn aan de mogelijkheden en eisen van
deze tijd. Tevens wilden wij ook nog automatisch data genereren

>

Ben Dekkers bij meetopstellingen

MSE 1000 voor dataverwerking van meervoudige meetplaatsen
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Ben Dekkers: “Met de ACANTO’s is een malvorm geconstrueerd
waarin de door DutchAero in serie vervaardigde hightech aerospace-
onderdelen nagemeten en dus gecontroleerd kunnen worden. Dat is
de essentie van deze meetopstelling en wij meten hier twee ver-
schillende producten mee. Het gaat om onderdelen voor de uitlaat
van een straalmotor. De MSE 1000 maakt de meetopstelling com-
pleet en zorgt voor de registratie van de meetwaarden tot en met de
complete elektronische datalogging en een comfortabele procesbe-
waking.” 

Binnen de opstelling worden 17 meettasters gebruikt, verdeeld over
twee mallen. Ben Dekkers: “We werken nu met twee mallen, maar
de programmatuur is voor beide hetzelfde. Dus hebben we 9 tasters
voor de ene mal en 8 voor de andere. Dit is een tussenoplossing. We
willen de module nog aanpassen zodat we alle 17 tasters tegelijk
kunnen inzetten. We bekijken nu eerst de werking en resultaten en
zien dan verder.” 

Zeer tevreden over precisie meettasters
“We zijn zeer tevreden over de precisie van de meettasters. Deze
zijn op een paar duizendste millimeter nauwkeurig, denk aan 2 µm.
Deze nauwkeurigheid hebben we nu nog niet nodig, maar geeft vol-
doende ruimte voor de toekomst. Nu kunnen wij onze metingen zon-
der enige beperking uitvoeren. We gebruiken de meetopstelling
inmiddels al voor productie en de nieuwe meettasters doen hun
goede en hoogwaardige werk. Daarnaast zijn we ook nog in een test-
fase wat betreft de repeatability en reproducibility, een vrij complexe
materie. 

Klaar voor de toekomst
Alle inhoudelijke contacten met HEIDENHAIN voor dit project liepen
via het hoofdkantoor van KMWE. Ben Dekkers: “Dankzij de gebrui-
kersvriendelijke systemen van HEIDENHAIN was KMWE in staat om
deze opstelling zonder verdere ondersteuning van deze leverancier
te vervaardigen. Jan Sturre, Sales Manager van HEIDENHAIN, infor-
meerde in het kader van de aftersales of HEIDENHAIN ons nog van
dienst kon zijn. Hij raakte geïnteresseerd in waar wij de meetopstel-
ling voor gingen gebruiken en is nog even bij ons komen kijken. Ook
in zijn optiek is de opstelling en configuratie optimaal en met deze
nieuwe meetopstelling kunnen we zeker tien jaar vooruit. Uiteraard
ligt dat ook aan de opdrachtgevers die ons voor deze productie
inschakelen, maar met de kwaliteit en precisie waarmee wij dit ver-
zorgen mogen wij dat naar verwachting nog vele jaren doen”, besluit
Ben Dekkers. �

Ben Dekkers: “Dankzij de gebruikers -

vriendelijke systemen van HEIDENHAIN 

was KMWE in staat om deze opstelling

zonder verdere ondersteuning van 

deze leverancier te vervaardigen.



Onze uitgebreide database staat dag en nacht online en de gratis
beschikbare informatie groeit met de dag. Via het web is allerlei infor-
matie te vinden op www.heidenhain.nl en daarnaast bieden wij ons
klartext-portal, vooral gericht op de informatie, trainingen en pro-
grammeervoorbeelden van de HEIDENHAIN-besturingen.

Deze speciale website www.klartext-portal.de, met de uitgebreide
database, is hét portal voor alles wat met onze besturingen te maken
heeft, en draait naast heidenhain.nl.

Zo vindt u binnen het klartext-portal;
De bibliotheek:
www.klartext-portal.de/mediathek/
Een uitgebreide collectie pdf-documenten met onder andere;
• Handboeken
• Klartext-magazines
• Folders / documentatie 
• Technische Informatie

Programmeervoorbeelden: 
www.klartext-portal.com/service/support/nc-database/
Deze link geeft toegang tot een enorme hoeveelheid kant en klare en
gratis te downloaden, programma’s.
+ HOME
+1 Bohrbearbeitungen
+2 Konturbearbeitung 2D
+3 Körper/Abläufe max. 3-achsig
+4 Bearbeitung max. 5-achsig
+5 Entgraten
+6 CAD-CAM-Beispiele
+7 Körper konventionell programmiert
+8 Messen, Berechnen, Tabellen..
+9 Demo’s, Dateitypen, Aktualisierung
+10 Beispiel-Datenbank

Naast KlartextPortal zijn er nog andere bronnen op het web beschik-
baar. Op YouTube vindt u onder de noemer heidenhaintv ook een uit-

gebreid scala aan films die snel inzicht geeft in allerlei aspecten rond
de bediening en productie. Of het nu gaat over programma-uploads,
de werking van TNC Controls of de karakteristieke eigenschappen
van de producten van HEIDENHAIN; alles wordt, soms met zeer
gedetailleerde 3D-animaties, helder in beeld gebracht.
Via www.youtube.com/user/heidenhaintv krijgt u toegang tot:
• downloads
• TNC Controls
• HEIDENHAIN Basics
• webinars/tutorials

Neem nu een gratis abonnement op Klartext.
Dit tijdschrift is gericht op de HEIDENHAIN-
besturingen en biedt reportages over 
toe passingen uit de praktijk, nieuwe features
en nieuwe producten. De Klartext verschijnt
twee maal per jaar. Wij kunnen u de geprinte
versie of de on-line variant in het Engels 
aanbieden. Geef uw voorkeur door via 
documentatie@heidenhain.nl.

Naast training via het web biedt HEIDENHAIN NEDERLAND in Ede
een scala van cursussen aan in het Nederlands, variërend van 
TNC programmeercursussen voor eindgebruikers tot technische 
cursussen voor servicetechnici. Kijk voor de info en data op
http://training.heidenhain.nl/nl_NL/home/ �

www.klartext-portal.de
Bomvol informatie over en voor de besturingen
Als toonaangevende producent van high tech producten is HEIDENHAIN uiteraard prima op de hoogte
van de nieuwste ontwikkelingen, ook wat betreft de mogelijkheden van moderne multimedia.
HEIDENHAIN heeft het internet ingezet voor het beschikbaar stellen van gekwalificeerde informatie,
ook over het gebruik van onze producten en training daarvoor. Naast www.heidenhain.de is 
www.klartext-portal.de een voortdurend groeiende bron van gebruikersvriendelijke informatie.

Cursussen 
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Snel, eenvoudig en intuïtief te bedienen
Naast dit scherm met de grafische informatie, wordt een aantal een-
voudig te herkennen functietoetsen weergegeven met de op dat
moment beschikbare functies. Daaronder ook intelligente functies,
die het meetproces automatisch laten doorlopen. Hiermee kan de
bediener alles steeds in het oog houden. Daarnaast kan hij de 
QUADRA-CHEK 3000 snel, eenvoudig en intuïtief bedienen door aan-
raken, vegen en swipen, ook met handschoenen aan. 

Automatische geometrieherkenning en 
foutencompensatie 
De nieuwe video-tools van de QUADRA-CHEK 3000 bevatten uitge-
breide mogelijkheden om meetpunten vast te leggen. Daar horen
eenvoudig te bedienen maar intelligente gereedschappen bij, die
meetpunten simpel en objectief herkennen. De gebruiker kan de 
verkregen punten en de berekende geometrische elementen ook 
grafisch weergeven. Samen met Measure Magic, de automatische
geometrieherkenning, gaat de automatische meting van zeer nauw-
keurige 2D-elementen in een handomdraai. De geïntegreerde fouten-
compensatie helpt bij mechanische onnauwkeurigheden van de
meetmachine. Filters verhinderen dat eventuele vervuiling op het te
meten element de meetwaardes negatief beïnvloeden.

Gebruikersvriendelijke elektronica maakt nauwkeurig meten makkelijk

QUADRA-CHEK 3000 voor dataverwerking
meetproces

Een belangrijke voorwaarde voor het vervaardigen
van producten in topkwaliteit en het documenteren
daarvan is om deze, tijdens en na de productie,
zeer nauwkeurig te meten. Om dit eenvoudiger 
te maken, heeft HEIDENHAIN de verwerkings -
elektronica QUADRA-CHEK 3000 ontwikkeld. Deze
ondersteunt het meetproces en biedt een hele
reeks intelligente functies. Deze worden met een
intuïtieve bediening via een touch screen geselec-
teerd.

Onze nieuwe verwerkingselektronica QUADRA-CHEK 3000 is de
perfecte toevoeging bij zeer nauwkeurige meetmachines. Moderne
video-software tools beoordelen het camerabeeld van meet- en 
profielprojectoren, meetmicroscopen of video-meetmachines. Het
doel van deze beoordeling is om kanten te herkennen en daarmee
meetpunten vast te leggen. Het resultaat van de metingen wordt gra-
fisch weergegeven op het touch screen. 

NIEUW
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via een printer of bijvoorbeeld als pdf. Dit laatste dan weer lokaal of
ergens op een server. Daarnaast is er een filter te leggen over de uit
te geven data, via verschillende grafische en niet-grafische weergaven.

Solide behuizing en gehard touch screen 
Omdat de QUADRA-CHEK 3000 in de relatief ruwe productie-omge-
ving moet blijven functioneren, is de behuizing van solide aluminium
en is het vlakke scherm van het touch screen van gehard glas. Bij dit
industriële design horen ook details als beschermende randen om
het beeldscherm, een geïntegreerde voeding en een passieve koe-
ling. De beschermingsklasse is met IP65 voor de voorzijde volledig
bruikbaar voor in de werkplaats. De achterzijde heeft een klasse IP40.

Op deze achterzijde zijn de aansluitingen gegroepeerd voor de sen-
soren, USB en ethernet. Hierop kunnen alle gangbare meetsystemen
worden aangesloten, inclusief digitale camera’s. Met de ethernet-
poort kan de QUADRA-CHEK 3000 probleemloos in een bedrijfsnet-
werk worden opgenomen. Kortom: de QUADRA-CHEK 3000 is een
gebruikersvriendelijk systeem voor snelle en zeer nauwkeurige
meetprocessen, voorzien van alle noodzakelijke soft- en hardware in
één compact apparaat dat ook in een netwerk kan worden opgeno-
men. �
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Onderdeelweergave en rekenfunctie
Nieuw is de onderdeelweergave. Deze toont grafisch de al gemeten
elementen van een onderdeel en maakt het mogelijk steeds elemen-
ten toe te voegen. Zo berekent de QUADRA-CHEK 3000 bijvoorbeeld
de afstand tussen twee gaten. De keuze van de elementen gaat heel
eenvoudig en intuïtief via het touch screen.  

Flexibel door intelligente software
Het instellen van de QUADRA-CHEK 3000 op de specifieke meetop-
gave gebeurt via de software. Er zijn daarbij verschillende opties, die
individueel worden samengesteld, en eventueel ook later zijn toe te
voegen. Daar hoort bijvoorbeeld ook de automatische meetpunther-
kenning bij, die via een videotool een kant herkent. Nieuwe software
zal in de toekomst de functieomvang van de QUADRA-CHEK 3000
afronden. Voorbereid worden onder andere nog de functie NC-optie,
voor het aansturen van een as van de meetmachine, een optische
kantensensor, autofocus en zoomfuncties. Ook is er nog een soft-
ware optie voor 3D-metingen in voorbereiding. 

Helemaal gebruikersvriendelijk zijn de mogelijkheden die de gebrui-
ker van de QUADRA-CHEK 3000 heeft om de bediening naar zijn
hand te zetten. Daarbij hoort onder andere het instellen van de taal.
Ook kan men kiezen tussen uitgave van de meetresultaten op papier

Video-kantherkenning

Grafische werkstuk afbeelding Geïntegreerde meetprotokollen
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Load Adaptive Control (LAC) van Dynamic Precision:

Testresultaat: functie verhoogt de 
nauwkeurigheid en spaart tijd

Wat doet een functie die de machineparameters aanpast aan de
actuele belasting van de machine nu werkelijk? Wat is het aan-
deel in de totale tijdsbesparing en op de nauwkeurigheid van
de machine in het bijzonder? In een performancetest toont een
van de functies van Dynamic Precision LAC (Load Adaptive
Control) of te wel de ‘lastafhankelijke aansturing’ wat het kan:
een rotatietafel maakt dankzij LAC één volledige omwenteling
met 24 versnellingen en vertragingen in stappen van 15 graden
in slechts 6 seconden in plaats van 14 seconden. De sleepfout
van de rondtafel vermindert LAC van 11,5 boogseconden tot
2,2 boogseconden.

Bedieners van een bewerkingsmachine kijken veelal een beetje sceptisch naar nieuwe
functies. En terecht, want veranderen van beproefde procedures en processen is een
stap die men graag op basis van bewezen en duidelijke feiten doorvoert. Daarom heb-
ben we de Load Adaptive Control-functie (LAC), onderworpen aan een performance
test, die op indrukwekkende wijze het effect ervan aantoont.

De functionaliteit van Load Adaptive Control 
LAC past de voedingssnelheid aan op basis van de machinebelasting. Voor lineaire
assen bepaalt LAC de actuele massa, en voor rotatie-assen bepaalt zij de massa 
traagheid. LAC stemt de parameters van de  besturing  af op de actuele massa of 

1
foto 1: LAC Load Adaptive Control past de voeding aan op de actuele massatraagheid
van het werkstuk. De gebruiker van de machine hoeft de belasting niet meer zelf te
bepalen, zodat bedieningsfouten worden uitgesloten.
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massatraagheid van het werkstuk. De gebruiker van de machine hoeft de belasting niet
meer zelf te bepalen, zodat bedieningsfouten worden uitgesloten.

Belading, een belangrijke beïnvloedingsfactor 
Zeker bij meer-assige bewerkingsmachines heeft het gewicht van het werkstuk een
grote invloed op de bewerking. Daarom is zo’n machine gewoonlijk voor twee of drie
beladingsklassen geconfigureerd. Deze zijn ruim ingedeeld, met elk een bereik van
enkele honderden kilo’s. Bij de selectie wordt de optimale machine-instellingen slechts
benaderd en de keuze moet ook handmatig door de machine operator gemaakt wor-
den, wat weer extra werk oplevert.

Bovendien houdt de beladingsklasse meestal alleen rekening met de massa van het
werkstuk. Bij rotatietafels is dat echter niet voldoende. Hier is de massatraagheid juist
doorslaggevend voor het bepalen van de juiste parameter-instellingen in de besturing.
Het traagheidsmoment van een werkstuk kan, afhankelijk van de opspanning, heel ver-
schillend zijn. Omdat het de belading niet bij benadering aangeeft, is de keuze van de
beladingsklasse eigenlijk nauwelijks zinvol. Het gevolg van dergelijke veranderlijke
waarden zijn onnauwkeurige instellingen van de besturing. Met als resultaat een slech-
te onderdrukking van storingen en trillingen, die weer grotere fouten tijdens de bewer-
king tot gevolg hebben. Deze zijn vooral merkbaar bij de acceleratie. Om deze fouten
klein te houden, wordt de dynamiek van alle assen op de machine begrenst. Dit omdat
de belasting tijdens de bewerking aanzienlijk kan veranderen.

Load Adaptive Control op prestaties getest
Tijdens een test werd LAC op een seriemachine, voorzien van twee beladingsklassen,
ingesteld voor rotatietafels. Dat verminderde de sleepfout van de as met meer dan
50% en verhoogde duidelijk de dynamische nauwkeurigheid. Tijdens een  beweging
van de rotatietafel met 50°, met een voeding van 6000 graden / min, daalde de sleep-
fout 11,5 tot 2,2 boogseconden. Met een werkstukradius van 200 mm wordt de door
de rotatie-as veroorzaakte fout daarmee verkleint van 10,8 µm tot 2,1 µm.

Herhaalde bewerkingen in de test 57% sneller
Bijzonder indrukwekkend is het effect van LAC bij een stapsgewijze verplaatsing
(indexering). Bij veel werkstukken wordt een bepaalde contour van een onderdeel tel-
kens onder verschillende hoeken herhaald. Voor onze test draait de rotatietafel het
werkstuk steeds 15° verder. Bij iedere 15° stap moet de as kort tot de maximale voe-
dingssnelheid versnellen en daarna meteen weer afremmen. Door het gebruik van LAC
neemt de dynamiek van de machine aanzienlijk toe. De besturing laat grotere versnel-
lingen toe en bespaart per 360°-rotatie 57% tijd.

Met de standaardinstelling zonder LAC heeft de machine voor het beschreven 
indexeringsproces met 24 versnellings- en rembewegingen, zonder bewerking van het
werkstuk, 14 seconden nodig. Met behulp van de Load Adaptive Control worden de 
24 bewegingen binnen 6 seconden uitgevoerd, inclusief de voor de start automatisch
uitgevoerde weeg-procedure.

De test toont overduidelijk aan dat de functie Load Adaptive Control bij rotatietafel-
bewegingen een aanzienlijke besparing in de verwerkingstijd oplevert en de nauwkeu-
righeid verhoogt. Hoe meer hoog dynamische rotatiebewegingen met sterk versnellen
en remmen bij de bewerking nodig zijn, hoe groter het effect van LAC. Samen met
door LAC mogelijk gemaakte optimaliseren van de ruk (verandering van de versnelling)
en versnelling leidt dit tot een aanzienlijke algehele besparing. �

foto 2: De test toont aan dat LAC aanzienlijk tijd bespaart tijdens herhaalde bewerkin-
gen van deelcontouren onder verschillende hoeken.

Dynamic Precision: 
nauwkeurig bewer-
ken in zo min moge-
lijk tijd
Met Dynamic Precision benut HEIDENHAIN
de potentiële nauwkeurigheid van de
gereedschapsmachine. Dynamic Precision
maakt het mogelijk de dynamische afwijkin-
gen van het machine te compenseren en
zorgt ervoor dat er werkstukken worden
geproduceerd met nauwkeuriger contouren
en een nog betere oppervlaktekwaliteit, ter-
wijl tegelijkertijd de bewerkingssnelheid
wordt verhoogd. 

Bij het bewerken van een werkstuk is er
vaak sprake van tegenstrijdige belangen:
Als het werkstuk nauwkeurige contouren
moet hebben, mogen de freeswerkzaam-
heden niet te snel worden verricht. Als er
echter een snellere voeding wordt
gevraagd, gaat dit vaak ten koste van de
contournauwkeurigheid en de oppervlakte-
kwaliteit.

Sneller, nauwkeuriger en kwali-
tatief beter
De geavanceerde software van Dynamic
Precision maakt nauwkeurige bewerkingen
nog sneller en verhoogt de productiesnel-
heid. Gebruikers van machines verspillen
geen tijd of geld aan onnodige afkeur.
Dynamic Precision voor TNC-besturingen
bestaat uit een pakket optionele functies
die elkaar op ideale wijze aanvullen. Deze
besturingsfuncties verbeteren de dynami-
sche nauwkeurigheid van bewerkingsma-
chines. Freeswerk zaamheden op een
machine met Dynamic Precision verlopen
sneller en nauwkeuriger.

Hoe werkt Dynamic Precision?
De besturingsfuncties van HEIDENHAIN
compenseren afwijkingen, dempen trillin-
gen en regelen de bewerkingsparameters
aan de hand van huidige positie, massa-
traagheid en snelheid.  Dynamic Precision
laat zijn kracht met name zien bij hoge voe-
dingssnelheden en grote versnellingen,
door de optredende afwijkingen te compen-
seren. Hierdoor kunnen de gebruikers de
potentie van hun bewerkingsmachines vol-
ledig benutten. Tests hebben aangetoond
dat de nauwkeurigheid nog steeds kan wor-
den verbeterd, zelfs als de rukbeweging
met een factor 2 wordt verhoogd.
Tegelijkertijd kan de freestijd met 15%
omlaag worden gebracht.

Zes functies optimaliseren het proces en in
deze uitgave wordt Load Adaptive Control
toegelicht.
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Om na te gaan of een product aan de opgegeven maattoleranties voldoet zijn vaak zeer nauwkeurige meetmiddelen 
nodig. De nieuwe verwerkingselektronica QUADRA-CHEK 3000 van HEIDENHAIN ondersteunt het meetproces en de 
analyse van de resultaten. Op het touch screen kiest u de meetfunctie en selecteert u een eenvoudig dan wel intelligent 
video-tool. De Q UADRA-CHEK 3000 registreert alle meetpunten, geeft ze grafisch weer en slaat ze continu op. Meetop-
gaven worden op deze wijze snel en efficiënt uitgevoerd. 

QUADRA-CHEK 3000 – voert ingewikkelde 
meetopdrachten snel en efficiënt uit
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