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De absolute impulsgevers met holle as van onze modellenserie ECN 100 zijn, al snel na de intro-

ductie, zeer populair geworden. Deze ontwikkeling weerspiegelt de algemene trend naar absolute

meetsystemen. Met name de toepassing op synchroon- en torquemotoren vormt een belangrijk

aandeel in de groeiende belangstelling voor deze betrouwbare en compacte impulsgevers.   

Precisiebeµrs 2005 Veldhoven 
30 november & 1 december 

zie achterzijde

I M P U L S G E V E R S

Nieuwe ECN 125 en aangepaste ECN 113 

Hogere trillingsbestendigheid
Belangrijke wijzigingen in de uitvoering van deze absolute impulsgevers met
holle as zijn de ongelakte eendelige afdekkap, de verbeterde toegang tot de
bevestigingsschroeven van de statorkoppeling en de nog betere ophanging van
de printplaat. Dit alles resulteert in nog hogere waardes met betrekking tot de
trillingsbestendigheid. Met hetzelfde positieve resultaat zijn bovengenoemde
wijzigingen al eerder bij de incrementele varianten uitgevoerd. 

NIEUW: ECN 125, 25 bits singleturn
De ECN 113, een 13 bits impulsgever in singleturn SSI of EnDat uitvoering en 5
Volt voedingsspanning, was reeds eerder leverbaar. Met de introductie van de 
ECN 125 kunt u nu ook kiezen voor een 25 bits singleturn impulsgever met een
EnDat 2.2 interface en met voedingsspanning van 3,6 tot 5,25 Volt. Uiteraard is
de encoder uitgevoerd met een 8-polige steker, conform de interfacespecifica-
ties.

SSI interface: variabele telrichting en tot 30 Volt
Voor de systemen met de SSI interface kan nu een reset of een wisseling van
de telrichting worden doorgevoerd door een spanning aan te leggen op een
bepaalde ingangspin. Via een in de verbindingskabel geïntegreerde spanningsre-
gelaar kan de SSI versie ook met 10 tot 30 Volt gevoed worden.
Deze impulsgevers met holle as, uit de serie ECN 125, zijn leverbaar met een
asdiameter van 20, 25, 38 en 
50 mm bij een buitendia-
meter van 87 mm.
Ook is er de keus
tussen een aanslui-
ting via een connec-
tor op het huis van
de encoder of via
een vaste kabel. L

Absolute singleturn impulsgevers
ECN 125  ECN 113 

Absolute positiewaarden EnDat 2.2 EnDat 2.2 
Posities/omw. 33554432 (25 bit) 8192 (13 bit)
Incrementele signalen zonder 1 VSS 

Aantal strepen – 2048
Grensfrequentie -3 dB – >_ 200 kHz typ.
Systeemnauwkeurigheid ± 20“ 
Voedingsspanning 3,6 tot 5,25 V 5 V ± 5 %
Elektrische aansluiting Flensdoos 8 polig radiaal Flensdoos 17 polig radiaal

of kabel 1m/5m of kabel 1m/5m
Holle as doorgaande holle as, D = 20 mm, 25 mm, 38 mm, 50 mm
Mech. toelaatbaar toerental D > 30 mm: <_ 4000 min–1 , D <_ 30 mm: <_ 6000 min–1

Aanloopmoment bij 20 °C D > 30 mm: <_ 0,2 Nm, D <_ 30 mm: <_ 0,15 Nm
Toelaatbare axiale beweging ± 1,5 mm 
van de aandrijfas
Trillingen 55 tot 2000 Hz <_ 200 m/s2 (EN 60068-2-6)
Schok 6 ms <_ 1000 m/s2 (EN 60068-2-27)
Max. bedrijfstemperatuur 100 °C
Min. bedrijfstemperatuur flensdoos of vaste kabel: –40 °C,  bewegende kabel: –10 °C
Beschermingsklasse EN 60529 IP 64
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3 - D  TA S T S Y S T E M E N

Tijdsbesparing en ver-
hoogde betrouwbaarheid
De 3D-tastsystemen van HEIDENHAIN zijn ontwikkeld voor gebruik op gereed-
schapsmachines, en wel in het bijzonder voor freesmachines en bewerkings-
centra. Met deze tastsystemen worden insteltijden, het vastleggen van werk-
stuknulpunten en het uitvoeren van controles, in tijd tot een minimum beperkt.
De tastsystemen staan garant voor een zeer hoge betrouwbaarheid. Het
gegenereerde signaal bij schakelen verloopt via een contactloos, optisch
systeem dat zeer weinig onderhoud nodig heeft.

De HEIDENHAIN 3D-tastsystemen
maken het mogelijk zeer precieze,
geautomatiseerde en onbemande
metingen te verrichten. Er zijn twee
soorten tasters op de markt, een
werkstuktaster (TS640) en een ge-
reedschapstaster (TT130). De TS640
voor het meten van producten welke
op de machine zijn vervaardigd en de
TT130 voor het meten van de geome-
trie, lengte en de radius, van het
gereedschap.

Onbemand produceren met be-
hulp van tasters
In het streven naar hogere efficiëntie
in het productieproces zijn de tastsys-
temen TS640 en TT130 uitermate
geschikte hulpmiddelen. Met deze
tasters is het mogelijk te detecteren
of de productie wel geheel volgens
planning en specificaties verloopt.

Gereedschapcontrole en auto-
matische vervanging
De TNC beschikt over cycli, voor de
gereedschapstaster TT130, die onder
andere kapotte gereedschappen
kunnen opsporen. De programmeur
kan een routine in zijn programma
inbouwen, zodat de machine een
zustergereedschap kan nemen,
waardoor het productieproces door
kan gaan.

Productmeting en automatische
aanpassing
Ook voor de TS640 zijn in de TNC-
meetcycli beschikbaar om producten,

welke net vervaardigd zijn, te meten.
Bij een geconstateerde afwijking is
het mogelijk de waarden te corrigeren
via een automatische schrijfactie naar
het betreffende gereedschap in de
gereedschapstabel.

Meetcycli in vier programmeer-
functies beschikbaar
De cycli voor de 3D-tastsystemen
kunnen zowel in automatisch bedrijf
als handbediening met of zonder
gebruik van handwiel in een regel
geprogrammeerd en uitgevoerd
worden. De meetcycli die in de TNC
voorhanden zijn kunnen we onderver-
delen in de volgende categorieën:
• werkstuk uitrichten (basisrotatie of

hoekverdraaiing van de freestafel).
• werkstuknulpunt instellen.
• geometrie van het werkstuk meten.
• gereedschappen meten en controle-

ren.

Meetrapport genereren
Daarnaast is het mogelijk een mee-
trapport (log-file) te genereren dat de
TNC in de vorm van TXT-bestand op
de harddisk wegschrijft. L

TS 640 en
de TT 130



Erich Huber van het in Peissenberg gevestigde
Primacon GmbH, verklaart direct waarom hij de
gangbare metingen met de laser-interferometer voor
afname en controle van zijn precisiefreesmachines
niet geschikt vindt:
“In de meest optimale situatie haalden we daarmee
een meetonzekerheid van 4 µm.
En dat is voor ons veel te veel, de meeste klanten
eisen een positioneernauwkeurigheid van +/- 1 µm.
Daarom hebben wij dus bij de diagnose zeer nauw-
keurige en betrouwbare meetsystemen nodig, die
door wisselende omgevingsfactoren niet van hun
stuk raken”. 

Kruisrooster principieel veel nauwkeuriger
En hij doceert: “De werking van de laser interfero-
meter is gebaseerd op de constante brekingsindex
van lucht. Echter deze brekingsindex verandert met
de druk, de temperatuur en de luchtvochtigheid. En
in onze gebruikssituatie helpen daar compensaties
ook niet meer. Dan is de methode met het kruis-
rooster en vergelijkingsmeetsysteem principieel veel
nauwkeuriger en daarom vertrouwen wij slechts en
alleen daarop”.

Testen van cirkel- en vrije vorm tot 1 µm
nauwkeurig
Wat is er nu eigenlijk met deze meetsystemen te
controleren?
Erich Huber; “Het kruisroostermeetsysteem 
KGM 182 dat beschikbaar is in uitvoeringen van 
140 en 230 mm diameter, test het contourgedrag
van NC-gestuurde gereedschapsmachines in de
dynamisch situatie. Dat gebeurt niet alleen met

cirkelvormtesten met radii van respectievelijk 70 en
115 mm tot aan 1 µm toe, maar ook met vrije
vormtesten in twee assen met voedingen tot  
80 m/min. Hierbij is de te beschrijven contour
uiteraard vrij programmeerbaar.

Stand van elke ascombinatie simpel te 
controleren
En welke informatie wordt bij deze testen verkre-
gen?
“Als eerste of de tafel echt haaks staat en daarbij 
is gelijktijdig ook de omkeerfout µm- nauwkeurig
herkenbaar. Het kruisroostermeetsysteem KGM 182

3HEIDENHAININFO

Kruisrooster- en vergelijkingsmeet-
systeem veel nauwkeuriger dan 
laser-interferometer

E R I C H  H U B E R ,  D I R E C T E U R  P R I M A C O N  G M B H

“Wie bang is om naar de dokter te gaan, omdat hij bang is voor de diagnose, doet

zichzelf tekort. Bij gereedschapsmachines is dit niet anders.” Met dit opmerkelijke

statement opent het omslagartikel in het Duitse magazine NCFertigung.

“Pas met dynamische en statische metingen worden de echte zwakke punten bloot-

gelegd, waarna de mogelijkheid ontstaat tot een constructieve verbetering met als

doel de toegezegde nauwkeurigheid ook werkelijk te gaan halen.” Deze uitspraken

zijn van Erich Huber, directeur van Primacon GmbH en hij vervolgt: “Wie zich in het

µm-bereik beweegt zoals de firma Primacon GmbH met zijn precisie freesmachines,

kiest in het geval van  betrouwbare en precisieafname en controles van gereed-

schapsmachines bijvoorbeeld niet voor een laserinterferometer, maar voor de 

kruisrooster- en vergelijkingsmeetsystemen van HEIDENHAIN”. 

Onderstaand een samenvatting van het genoemde artikel.
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kent geen genade en toont de contour die in werke-
lijkheid wordt beschreven.” licht de heer Huber toe.
“Wanneer een cirkel niet rond is maar ook maar een
klein beetje elliptisch is, geeft het meetsysteem dit
direct aan en brengt dat ook gedetailleerd op het
scherm in beeld. Dat betekent dat de assen niet
haaks staan. Men kan dan gericht ingrijpen. Op deze
manier is elke ascombinatie te controleren: het
liggende vlak X-Y of rechtop gezet het vlak X-Z of Y-
Z. Dat is zeer eenvoudig te verzorgen en naar onze
ervaring en overtuiging zijn gereedschapsmachines
alleen op deze manier uit te leveren met de nauw-
keurigheid die in de brochure wordt beloofd”.

Voor twee loodrecht ten opzichte van elkaar staande
asrichtingen geeft de  KGM 182 tegelijkertijd 90
graden in fase verschoven sinusvormige meetsys-
teemsignalen af met een signaalperiode van 4 µm.
Deze signalen worden 4096-voudig geïnterpoleerd,
zodat voor elke as een meetstap van circa 1 nm
beschikbaar is. 
Erich Huber; ”Nog fijner gaat het in de praktijk met
de resolutie echt niet meer. Een belangrijk voordeel
van het kruisroostermeetsysteem KGM 182 zit in de
contactloze werking ervan, er zijn geen invloeden
van wrijving van gelagerde kogels, zoals die bij ball-
bar metingen niet te vermijden zijn. Echter, vooraf-

gaand aan de cirkelvorm test, moeten eerst de
lineaire assen worden gekalibreerd. Hierbij wordt
het vergelijkingsmeetsysteem VM 182 van 
HEIDENHAIN toegepast. Hiermee kunnen naast
lineaire en niet-lineaire fouten, ook omkeerfouten
van assen van gereedschapsmachines volgens
DIN/ISO 230-2 in kaart worden gebracht.”

Afwijkingen in de geleidingen compenseren
Daarnaast kan het vergelijkingsmeetsysteem naast
de positioneerfouten tegelijkertijd orthogonale
(dwars)afwijkingen in de geleidingen van de be-
treffende gereedschapsas constateren. Daarbij
verklaart de heer Huber:”Bepaald door het principe
van de coördinatentafel, verplaatst zich met elke
asbeweging het zwaartepunt van het systeem. En
dat veroorzaakt nu eenmaal elastische vervormin-
gen, zodat het systeem zich over een cirkelboog
beweegt. In de Y-as is de uitwerking hiervan mis-
schien gering, omdat alleen het eigen gewicht een
rol speelt, op een lengte echter van 240 mm loopt
de fout toch op tot 24 µm. Alleen met een lineaire
compensatie is deze fout te verminderen tot circa 2
µm. In combinatie met een niet-lineaire compensatie
komt men zelfs nog lager uit”

In twee vlakken kalibreren voor optimaal
resultaat
Toch is dit allemaal nog niet alles, de uitkomsten
verschillen ook nog een keer met de hoogte waarop
bewogen wordt. Dat betekent dat, om een optimaal
resultaat te behalen, in twee vlakken gekalibreerd
moet worden. “Gelukkig is dat niet veel extra werk,
omdat de compensatiewaarden automatisch ter
correctie naar de besturing worden overgedragen,”
aldus Erwin Huber.

Het vergelijkingsmeetsysteem VM 182 bestaat uit
een stalen liniaal met een zeer nauwkeurig 2-coördi-
naten faserooster. Daarnaast heeft het een contact-
loze aftasting door middel van een over de verdeling
geleide aftastkop. De incrementele signalen hebben
een signaalperiode van 4 µm. Deze signalen met
meetstappen van 1 µm tot 0,005 µm en zelfs 1 nm
worden via een, door HEIDENHAIN te leveren, 
PC-tellerkaart verwerkt.

Het instellen voor een test  is voor een ervaren medewerker snel routine.

K R U I S R O O S T E R -  E N  V E R G E L I J K I N G S M E E T S Y S T E E M  V E E L  N A U W K E U R I G E R

Wij kunnen ons niet 

voorstellen om weer 

zonder kruisrooster- en 

vergelijkingsmeetsysteem 

te moeten werken.
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Met het kruisroostermeetsysteem KGM zijn
niet alleen cirkelvormen, maar ook vrije 2D
contouren af te lopen - de contour kan
natuurlijk vrij geprogrammeerd worden.

De nauwkeurigheid van grotere
verplaatsingen asparallel aan
een bepaalde as wordt vooral
met het vergelijkingsmeetsys-
teem VM 182 bepaald.

De beschreven optische kruisroostermeetsystemen
zijn sinds 1997 beschikbaar. Maar hoe heeft dan de
firma Primacon voor deze datum zijn freesmachines
afgenomen en gecontroleerd?
Erwin Huber: ”Als we al niet de eerste machinefa-
brikant waren die er in 1997 mee gingen werken,
dan hoorden wij toch wel bij de allereerste in de
branche. Daarvoor hebben we altijd, heel tijdrovend,
met eindmaten gekalibreerd. Overigens ook met
goede resultaten, al betrof het toen maar 8 meet-
punten tegenover nu 25 meetpunten met het
kruisroostersysteem. Niet zo nauwkeurig en be-
trouwbaar en vooral ook niet zo snel.”

Een KGM 182 is wel een aanschaf van duizenden
euro’s. Loont zich de investering?
Erwin Huber antwoordt: ”Voor ons als gereed-
schapsmachinefabrikant absoluut, omdat het princi-
pe vreselijk nauwkeurig is, onontkoombaar precies
waarbij de meetresultaten zowel numeriek als ook
grafisch worden weergegeven. Wij kunnen ons dus
niet voorstellen te moeten werken zonder deze
kruisrooster- en vergelijkingsmeetsystemen van
HEIDENHAIN.”

Afschrift van de meetresultaten bij 
uitlevering
Bij Primacon worden alle geproduceerde gereed-
schapsmachines volgens de beschreven methoden
afgenomen en gecontroleerd. En als de klant het
wenst, krijgt hij een afschrift van de meetresultaten
als bewijs voor de nauwkeurigheid bij uitlevering van
de machine. Erwin Huber:“In bijzondere gevallen
kunnen we deze documentatie zelfs gebruiken om
een verzwegen ‘aanvaring’ tijdens het gebruik van
de machine aan te tonen.”

Omgekeerd kan de gebruiker van de gereedschaps-
machine bij het toepassen van deze nauwkeurige
meetsystemen, bij haar leverancier aantonen dat er
een verschil bestaat tussen de nauwkeurigheid die
wordt opgeven in de brochure en de door de machi-
ne behaalde resultaten. In elk geval loont het de
moeite na te gaan hoe uw gereedschapsmachine
werd afgenomen en gecontroleerd. Dat geeft u dan
ook informatie over mogelijke ongewenste toleran-
ties die u met deze wetenschap kunt bijstellen. L
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Redactie:
- directie: ing. J.E. Bazuin
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met bronvermelding.
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N I E U W E  P R O D U C T E N

Nieuw bij EnDat 2.2, de door HEIDENHAIN ontwikkelde digitale bi-directionele
interface voor zeer dynamische aandrijvingen, is de volledig digitale dataover-
dracht naar de volgelektronica met nog slechts 4 aders. De data worden,
synchroon met het kloksignaal, overgedragen en aan de volgelektronica aange-
boden.

Verbeterde aandrijfeigenschappen
Het analoge signaal ondervindt daarbij op weg naar de volgelektronica geen
storingen meer, omdat de interpolatie van de analoge signalen reeds in het
meetsysteem plaatsvindt.
Daardoor verbeteren de aandrijfeigenschappen: de positioneer- en de herha-
lingnauwkeurigheid, de gelijkloop en het dynamische gedrag. Een automati-
sche detectie van de signaallooptijd bij het inschakelen maakt bij takfrequen-
ties van 4 MHz een kabellengte van meer dan 100 meter mogelijk. Doordat
ook de positiewaarde reeds in het meetsysteem wordt gevormd, zijn kortere
aftastcycli mogelijk, zonder dat de rekentijd van de (CNC)-besturing beïnvloedt
wordt.

Omdat de interpolatie-elektronica vervalt kan de volgelektronica eenvoudiger
en dus ook kleiner worden. Dataleidingen en ook, door een verbetering van de
systeemelektronica, de voedingsleiding van de remote sensing zijn vervallen.
Hierdoor is het mogelijk een kleinere steker toe te passen en zijn de kosten
voor de bekabeling lager. Bovengenoemde aspecten maken dat de benodigde
inbouwruimte nog kleiner is. 
De incrementele en de absolute meetsystemen hebben nu een vergelijkbare
interface, hetgeen besparing bij het voorraadbeheer oplevert.

Voordelen in de compatibiliteit
De EnDat interface van HEIDENHAIN verzendt en ontvangt data, voor zowel
absolute als incrementele meetsystemen. De EnDat 2.2 is qua communicatie,
commando en timing compatible met versie 2.1, maar biedt significante voor-
delen. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om naast de positie-informatie nog
additionele informatie mee te zenden, zonder daar eerst een extra commando
voor te geven.
Het protocol is uitgebreid en de timing is als volgt geoptimaliseerd: 
• snelle klokfrequentie 4MHz, 8MHz in testfase
• kortere rekentijd (positie binnen 5 µs)
• minimale ‘dead-time’ (ca. 3 µs)

Voordelen van de EnDat-interface
De belangrijkste voordelen zijn:
• één interface voor alle absolute én incrementele meetsystemen
• eenvoudige ontvangstelektronica met EnDat-chip en standaard componen-

ten
• verbeterde economische voedingsspanning (zonder remote sensing)
• eenvoudig kabel- en stekkerconcept (M12, 8-pins)
• hoge systeembetrouwbaarheid (CRC)
• automatische configuratie
• diagnose- en alarmfuncties
• hoge snelheid datatransmissie (Data ca. 10 µs)

Naast de positie-informatie kunnen er één of twee datablokken met additionele
informatie worden meegestuurd. (status, temperatuur, snelheid, parameters).
Elk informatieblok wordt afgesloten met een eigen CRC. 

Hardware
De data tussen meetsysteem en volgelektronica wordt bi-directioneel ver-
stuurd volgens RS-422 synchroon met een ‘klok’, geleverd door de volg-
elektronica. L

EnDat 2.2 seriële interface voor positiemeetsystemen

Verhoogt betrouwbaarheid en kwaliteit,
bespaart kosten   
Het gebruik van de nieuwe digitale bi-directionele interface bespaart niet alleen kosten bij de producenten van motoren en machines en bij
installatiebouwers, het verbetert ook de betrouwbaarheid en de productiekwaliteit. Digitale aandrijfsystemen met positiemeetsystemen als
feed-back vereisen snelle dataoverdracht met hoge betrouwbaarheid. De opnemers en meetsystemen moeten niet alleen snél, maar ook  steeds
méér data afleveren.

EnDat 2.2 – Bi-directionele interface voor positiemeet-
systemen 

temperatuur

voedingsspanning zonder 
remote sensing
(5V +/ 10%)

9 polige 
sub-d-steker 
of RJ 45 

geïntegreerde interpolatie
en opbouw positie-informatie

eenvoudige volgelektronica
met EnDat 2.2 bouwsteen

eenvoudige
verbindingstechniek,
8 aderige kabel met
enkele afscherming8 polige, 

kleine 
M12 steker

Schematische opbouw EnDat 2.2



Na de eerdere introductie van de nieuwe

behuizing van de standaard incrementele

encoders, heeft HEIDENHAIN ook bij de

absolute encoders enkele noviteiten.

Hogere resolutie en nog betere trillings-
bestendigheid
Met de introductie van de EQN 437, een nieuwe
encoder met holle as, biedt HEIDENHAIN een nieuw
type in de serie absolute multiturn encoders.
In vergelijking met de EQN 425, de 25-bits soortge-
noot, heeft dit nieuwe type een hogere resolutie van
37 bits en zijn er ook enkele verbeteringen zoals de
verhoogde trillingsbestendigheid en betere besten-
digheid tegen magnetische velden. 

Snelheid of positie nog verfijnder te behouden
Het aantal posities per omwenteling is 33 554 432
(25 bits) en het aantal herkenbare omwentelingen is
4096 (12 bits). Met de 25 bits resolutie, binnen één

omwenteling, zal het voor de volgelektronica nog
makkelijker zijn, de gewenste regeling in snelheid of
positie te houden. 

Nieuwe EnDat 2.2 interface te gebruiken
Door de verhoogde resolutie is ook geen analoog
signaal meer nodig. Hierdoor kan de bi-directionele
EnDat 2.2 interface toegepast worden, een geschik-
te oplossing voor hoogdynamische regelingen.     L

Nieuw: EQN 437

Multiturn encoder 
met holle as
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HEIDENHAIN levert besturings-
systemen voor boor-, frees- en
draaimachines die een bedrijf in
staat stellen concurrerend te
werken. Een geavanceerd systeem
is echter niet voldoende. Niet
alleen voor de gebruiker maar ook
voor de servicemonteur biedt
HEIDENHAIN op maat gesneden
trainingen. Onze praktijkgerichte
Nederlandstalige cursussen maken
het mogelijk om nog efficiënter en
met meer diepgang gebruik te
maken van de vele mogelijkheden,
waarmee de kosten van de cursus
al snel terugverdiend worden.

BASIS TNC programmeren
• 05 t/m 07 en 13 t/m 14 Oktober 2005
• 9 t/m 11 en 17 t/m 18 november 2005
• 07 t/m 09 en 15 t/m 16 december 2005

TNC programmeren voor gevorderden 
Data op aanvraag

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.

iTNC-TRAINING
Voor de deelname aan HEIDENHAIN TNC-programmeercursussen wordt een
bepaalde basiskennis verwacht. Deze kunt u via de website testen en eventuele
hiaten aanvullen met behulp van de interactieve e-learning portaal site
Ga daarvoor naar HEIDENHAIN scholingsportal op www.heidenhain.nl
Onder het kopje iTNC-Training kunt u toegang krijgen tot deze informatie.    L

Trainingen voor gebruik en onderhoud



De productontwikkeling van HEIDENHAIN is intensief.  Wij verwachten met de nieuwe producten die medio

september werden gelanceerd tijdens de EMO in Hannover, onze klanten met een breder scala producten nog

beter van dienst te kunnen zijn. Bij de ontwikkeling van o.a. de tastsystemen, een nieuwe besturing en een

digitale uitlezing, is nadrukkelijk gekeken naar de behoefte in de markt, waardoor het niet zo is dat de nieuwe

producten ook altijd nóg geavanceerder zijn. 

Nieuw type besturing
Goed voorbeeld is een te verwachte nieuwe bestu-
ring. Deze is juist eenvoudiger dan de TNC 530 en
kan als basismodel worden ingezet. Hiermee bieden
wij nu een compleet portfolio en kunnen voor alle
gebruiksituaties een passende besturing leveren.
Een ander voorbeeld van onze investeringen in de
gereedschapmachine-markt is de verdere ontwikke-
ling van de SmarT.NC, een prima gebruikers-inter-
face die meegroeit met de geavanceerde 
TNC-besturingen.

Versterking account team
Door de groei in omzet was uit-
bouw van de organisatie nodig en
onze klanten merken dat direct door
de uitbreiding in de verkoopgroep.
David van der Heijden is ons team
komen versterken als Account
Manager voor de gereedschapma-
chine-markt. Hij is bekend met deze
wereld en heeft affiniteit met pro-
ductieomgevingen en de vergaande
automatisering hiervan. De laatste

negen jaar heeft hij  daarmee ervaring opgedaan bij
HEIDENHAIN Numeric te Eindhoven waar hij o.a.
heeft samengewerkt met gerenommeerde gereed-
schapmachine-fabrikanten aan de ontwikkeling van
de freesbank-besturing MillPlus IT. David is het
aanspreekpunt voor de dealers, importeurs en
retrofitters en kan deze kundig adviseren.

Informatief congres; EFFICIËNT VERSPANEN
Op dinsdag 11 en woensdag 12 oktober 2005
organiseert het Mikrocentrum Nederland een vak-
beurs met congres EFFICIËNT VERSPANEN in
Veldhoven. Wij zijn tijdens deze dagen ook aanwezig
en presenteren onze tasters en externe program-
meermogelijkheden. Ook bij die gelegenheid ont-
moeten wij u graag om uw vragen te beantwoorden. 

Tekenen van herstel voor semiconductor-
industrie
De semiconductor-industrie in Nederland geeft
signalen af dat de moeilijkste periode achter de rug

is. De producenten van de geavanceerde machines
kunnen weer uitleveren en dat heeft ook voor ons
positieve gevolgen ten aanzien van de omzet van de
producten voor deze nano-technologie. Onze omzet
biedt continuïteit en met het versterkte team en een
goed productenpakket zien wij de toekomst met
vertrouwen tegemoet. 

Precisiebeµrs 2005 
Tijdens deze veelzijdige vakbeurs op 30 november &
1 december zijn er in Veldhoven weer onafhankelijke
lezingen over de nieuwste technologieën voor
proces- en productinnovaties en de presentaties van
vele leveranciers. Ook HEIDENHAIN is dan weer
present met de laatste ontwikkelingen voor de
precisietechnologie. Onze stand biedt nieuws, of u
nu werkt in fijnemechanica, motion control, opper-
vlaktebehandeling, microtechnologie, microassem-
blage, optica, etc. Onze specialisten kunnen onge-
twijfeld adviseren bij de realisatie van uw projecten.

Digitale interface EnDat 2.2
Een van de highlights is onze nieuwe standaard voor
digitale data-overdracht, de digitale bi-directionele
interface EnDat 2.2. Hiermee bieden wij een een-
voudig protocol, software en de hardware voor
veilige en snelle data-overdracht voor bijvoorbeeld
de digitale aandrijfsystemen met positiemeetsyste-
men. 

Ons team ontvangt u graag op onze stand om te
vertellen over wat wij kunnen bieden voor bouwers
van de micromechanica, in de gespecialiseerde
industrietakken zoals elektronica, de halfgeleiderin-
dustrie, maar ook in de machinebouw en industriële
automatisering. Uiteraard kunt u ook contact opne-
men met HEIDENHAIN Nederland, wij adviseren u
met plezier.

Jaap Bazuin, directeur L
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V E R W A C H T E  O P L E V I N G  VA N  I N D U S T R I E  Z E T  D O O R

Organisatie en assortiment klaar
voor ondersteuning klanten

30 NOVEMBER & 1 DECEMBER,
VELDHOVEN
Gratis entree
De beurs is woensdag 30 november & donderdag 1
december van 09.30 tot 17.00 uur gratis toeganke-
lijk en u vindt onze stand in de Kempenhal.

NH Koningshof Hotel
Locht 117, 5504 RM Veldhoven (bij Eindhoven).

DINSDAG 11 & WOENSDAG 
12 OKTOBER,  VELDHOVEN
van 14.00 tot 22.00 uur 
Vakbeurs met congres 
NH Hotel Koningshof 
Locht 117, 5504 RM Veldhoven (bij Eindhoven).

Ing. D. van der Heijden

Ing. J.E. Bazuin


