Sectornieuws
Perslijnen voor massa- en serieproductie
Onze industrie moet snel kunnen leveren: massaproductie of kleinere
series. Schuler biedt een oplossing met de Servoline, nu beschikbaar in
verschillende versies en snelheden. De capaciteit varieert van 12 tot 23
slagen per minuut. De snelle lijnen zijn al gevestigd in de markt en sinds
kort heeft Schuler het Servoline bereik uitgebreid naar onder met de Servoline 12 en 14. De servoline 12 en 14 zijn gericht op klanten die willen
profiteren van de basisfuncties van de servodirecttechnologie, maar een
gemiddeld productievolume nodig hebben, terwijl de 16 en 18 voor grote
productieaantallen geschikt zijn. Met de Servoline 23 heeft Schuler een
snelle perslijn op de markt gezet die compacter is dan de Servoline 18,
maar qua automatisering veel uitgebreider, ideaal voor het produceren van
carrosseriepanelen, motorkappen, deuren en structurele onderdelen. Snelheid en productiecapaciteit hangen grotendeels af van automatisering. Bij
de Servoline 23, 18 en 16 zorgt de Crossbar Feeder voor het transport van
onderdelen. De productiecapaciteit van de Servoline 14 en 12 is afhankelijk
van de Crossbar Roboter 4.0.

Turbine Technology Days
Tijdens hun Turbine Technology Days op 21 en 22 juni toonde Starrag uit het
Zwitserse Rorschacherberg machines, gereedschappen en oplossingen voor
de efficiënte productie van turbinedelen. Starrag zette tijdens deze opendeur het bewerken van onderdelen zoals airfoils, turbinebladen en blisks in
de schijnwerpers. Het bereiken van perfecte oppervlaktekwaliteiten, verspanen met een hoge dynamiek en precisie, de complete bewerking (draaien,
frezen, boren, zinkvonken en ontbramen) van gietdelen en 24/7 productie
behoorden tot de highlights. Daarnaast liet de firma ook oplossingen voor
de reparatie van turbinebladen met behulp van adaptieve technieken zien.

Snijden, boren en tappen buizen

Trumpf presenteerde op de Tube 2016 in Düsseldorf een buizensnijmachine
met een vastestoflaser met een vermogen van 2 kW of 3 kW. De belangrijkste kenmerken van deze TruLaser Tube 5000 fiber zijn de hoge toegankelijkheid, verkregen door het ontwerp van de behuizing, en de kortere cyclustijden door de Rapid Cut functie. Doordat de TruLaser Tube 5000 fiber niet
volledig met een vaste behuizing is uitgevoerd, kan de machine handmatig
beladen worden. Uiteraard is de machine ook geschikt voor automatische
belading. Het materiaalmagazijn is geschikt voor buizen met een lengte tot
6 m. Optioneel kan ook gekozen worden voor een aanvoerlengte tot 8 m.
Ook belangrijk is dat handmatig omstellen niet meer nodig is, wat betekent
dat de machine buismateriaal met een diameter van 50 mm tot 150 mm
automatisch kan handelen. Bij het snijden van buis komen veel contouren
voor en zijn de snijbewegingen aanzienlijk korter dan bij het snijden van
plaatmateriaal. Dankzij de Rapid Cut functie maakt de buis grotere en snellere bewegingen en pendelt de snijkop over 3°, waardoor de productiviteit
fors toeneemt.

Bewerken bolvormige oppervlakken
De bewerking van bolvormige
werkstukken vraagt enorm veel
van harddraaimachines en standaardslijpmachines. Voor dit veeleisende toepassingsgebied ontwikkelde Thielenhaus de Sphero.
Dit flexibel, compact en nauwkeurig bewerkingscentrum is uitgerust met een gereedschapsspil
die tot 90° kan zwenken, waardoor er voor elk proces een optimale bewerkingspositie mogelijk
is. Het werkstuk kan rotoren met
4.500 min-1 en de combinatie
met de Microfinish corresponderende vormgereedschappen maakt deze machine ideaal voor de bewerking
van bolvormige oppervlakken. Het bijbehorende gereedschapsmagazijn van
de Sphero is verticaal opgesteld en gemakkelijk bereikbaar voor een snelle
aanpassing van het gereedschap. De geïntegreerde gereedschapswisselaar
met een capaciteit voor maximaal tien gereedschappen zorgt ervoor dat
ook complexe bewerkingen in één opspanning uitgevoerd kunnen worden.
Tevens kunnen er zeer kleine gereedschappen ingezet worden en is het mogelijk om dunwandige werkstukken met een maximale diameter van 75 mm
te bewerken en er kan ook een polijstproces geïntegreerd worden.

Laserdemonstratie op maat

De bedrijfsgebouwen van Mylle H. in Bellegem bij Kortrijk.

KWALITEIT OP MAAT
VAN DE KLANT

Tekst: Johan Debaere | Beeld: De Tollenaere en Mylle H.

Trotec nodigde op 23 mei iedereen met interesse in lasertechniek uit voor
een laserroadshow in Nederlandse Utrecht. De bezoekers konden ervaren
hoe een laser van Trotec kan bijdragen aan een organisatie door het versnellen van de productie, het verhogen van de nauwkeurigheid, het uitbreiden
van assortiment en het verminderen van stilstand. Tijdens dit evenement
demonstreerde Trotec het instapmodel, de Rayjet laser, en de Speedy serie
inclusief Flexx oplossing. Bezoekers konden ook eigen samples meenemen
voor een demonstratie op maat.

Stilstand vermijden, kosten beperken en materieel op en top houden – elementen, die het succes van een firma mee helpen bepalen. Het
komt er als leverancier op aan uw klant het juiste materieel voor te stellen en nadien de noodzakelijke service te garanderen. Mylle H.
uit Bellegem (Kortrijk) levert niet alleen landbouw- en CAT-machines, maar zorgt ook voor het onderhoud en de herstellingen. Bovendien
ontwikkelt en produceert de firma zelf toebehoren voor machines of past die machines op vraag van de klant aan. Recent investeerde de
firma in een nieuwe volautomatische bandzaagmachine en koos daarbij voor de kwalitatieve MEBA type 410 DGA-2300 en de techni
sche ondersteuning van verdeler De Tollenaere.
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Precies 50 jaar geleden werd de Mylle H. opgericht. “Ik begon met de levering
en plaatsing van chauffage en sanitair”, vertelt stichter Hervé Mylle. “Nadien
investeerde ik in een machinepark met onder meer draai- en plooibanken
met een focus op metaalbewerking.” Vandaag is de firma uitgegroeid tot een
toonaangevende verdeler van landbouwmachines en een belangrijke speler
op de markt van de metaalconstructie. Klanten kunnen er terecht voor tractoren en andere landbouwmachines van gekende merken als Fendt, Amazone,
Rabe en Fliegl, maar ook voor de machines van Caterpillar. Mylle H. ontwikkelt en produceert tevens toebehoren voor de machines of past systemen aan
op vraag van de klanten. “Wij zijn vooral gespecialiseerd in de constructie van
bakken voor de verschillende machines, maar produceren ook andere accessoires voor onze eigen machines en voor derden”, licht ir. Mattijs Louwagie,
technisch verantwoordelijke, ontwerper en tekenaar bij Mylle H. toe. “Verder
leveren wij constructies op maat, zoals afzetcontainers voor meststoffen.”

‘DE FAMILIE MYLLE KOOS
BEWUST VOOR DE KWALITEIT
VAN MEBA EN DE TOLLENAERE‘
KLAAR VOOR DE TOEKOMST
Anno 2016 staat Hervé nog altijd met evenveel enthousiasme dagelijks klaar
voor zijn klanten. Hij staat samen met zijn vrouw Sonja Demets en zijn dochter Sabine Mylle aan de leiding van een team van tien mensen. Zij geven de
klanten advies en technische ondersteuning bij de aankoop van machines,

Mylle ontwikkelt en produceert zelf ook toebehoren, zoals bakken, voor de machines.

maar garanderen ook de nodige service bij onderhoud en herstellingen. De
toekomst is gegarandeerd, want de kleinzoon van Hervé steekt nu al geregeld
de handen uit de mouwen in de firma.

De Tollenaere leverde en plaatste een volautomatische bandzaagmachine type 410 DGA-2300 van MEBA.

Om aan de vraag van de klanten te beantwoorden en een snelle en betrouwbare levering te garanderen, blijft Mylle H. continu investeren in het machinepark. Toen de directie op zoek ging naar een nieuwe bandzaagmachine kozen
zij uiteindelijk voor De Tollenaere en de MEBA systemen. “Wij hadden vroeger
al met MEBA machines gewerkt en wisten dat wij met dit Duitse merk opnieuw voor kwaliteit kozen”, zegt de zaakvoerder. “Bovendien is De Tollenaere
niet zomaar een verdeler, maar biedt de firma een belangrijke toegevoegde
waarde op vlak van technische ondersteuning en service na verkoop. Toen zij
ons een machine konden aanbieden, die perfect aan onze vereisten voldeed,
was de keuze snel gemaakt.”

MEBA BANDZAAGMACHINE
De Tollenaere leverde en plaatste een volautomatische bandzaagmachine
type MEBA 410 DGA-2300, ideaal voor het volautomatisch zagen van stukken met verschillende lengtes en dit zowel haaks als onder hoek (-60 tot
+45°). “Deze machine heeft een zaagband van 5.800 x 41 x 1,3 mm en een
traploze snelheidsregeling van 15 tot 150 m/min. Ze beschikt ook over een
grote zaagcapaciteit van 700 x 410 mm”, licht Marc De Tollenaere toe. “Het
gepatenteerde klemsysteem zorgt ervoor dat de te zagen profielen ook onder hoek steeds op 90° geklemd worden, waardoor de maatnauwkeurigheid
gegarandeerd blijft.” Mylle H. is zeer tevreden over de kwaliteit, de nauwkeurigheid en de snelheid in uitvoering. “Voor een maakbedrijf komt het er
uiteindelijk op aan om stilstand te vermijden, de flexibiliteit te verhogen en
de kosten te beperken”, sluit Louwagie af. “En met onze recente investering
■
zijn wij daar volledig in geslaagd.”
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