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Mitutoyo BeNeLux

HERHAALBARE hoge nauwkeurigheid - de sleutel tot succes!
De hoogste productiekwaliteit bevestigd door het betrouwbaarste meetproces! Mitutoyo’s innovatieve instrumen-
ten, voldoen aan uw vraag naar herhaalbare meetresultaten op het hoogste niveau. 

De STRATO-APEX Serie. Deze serie van hoognauwkeurige CNC coördinatenmeetmachines leveren uitsteken-
de resultaten op hoge snelheid. Beschikken over een geïntegreerde trillingsdemping en scoren hoog op het vlak 
van snelle scanning. Deze machines horen thuis in nagenoeg elke productieomgeving waar precisiemeten een 
vereiste is.
Gecombineerd met de MiCAT software die uw programmatietijd en -kosten enorm reduceert, bereikt u een 
ongekende productiesnelheid en nauwkeurigheid!

TechniShow 15-18 maart - Jaarbeurs Utrecht - Hall 11 stand C060 
Gratis registratie via onze website!

Showroom België/Belgique
www.mitutoyo.be

Showroom Nederland
www.mitutoyo.nl

www.MitutoyoBeNeLux.com
Info@MitutoyoBeNeLux.com

Service@MitutoyoBeNeLux.com
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Blikvanger

Eerder dit jaar heeft 

Pol Vanhoutte  

de fakkel als voor-

zitter van VL AMEF 

doorgegeven aan  

John Spronck.

Samenwerking tussen de metaalbedrijven

Geachte Collega,

Eerder dit jaar heeft Pol Vanhoutte de fakkel als voorzitter van VLAMEF doorgegeven aan 
John Spronck. Onder het voorzitterschap van Pol heeft VLAMEF een nieuwe weg kunnen 
inslaan. Daar zal de nieuwe voorzitter ook de vruchten van plukken. De Limburgse onderne-
mer John Spronck is ingenieur en bedrijfsleider van het metaalverwerkende bedrijf ESMA in 
Maasmechelen. John Spronck vindt het belangrijk om samen te werken met en te luisteren 
naar sectorgenoten.  Daarom vindt hij de werking van verschillende beroepsverenigingen 
zoals VLAMEF, UNIZO, VOKA en de Nederlandse Metaalunie noodzakelijk. Hij hoopt op meer 
samenwerking tussen de metaalbedrijven. We moeten zelf produceren waar we goed in zijn 
en kijken naar wat anderen beter kunnen, vindt John Spronck: Een deel van de knowhow 
van een bedrijf is weten bij welke firma’s je terecht kan om elementen te produceren waar zij 
beter in zijn. Dat is in het voordeel van leverancier en klant: het eindproduct wordt er alleen 
maar beter door.

In 2017 lopen de huidige bestuursmandaten van VLAMEF af en zal een nieuwe raad van 
bestuur gekozen worden. Graag roepen wij jonge en gemotiveerde ondernemers uit de 
metaalsector op om met een toffe ploeg de VLAMEF-werking te versterken.

VLAMEF-werking: waarom zou een ondernemer lid worden ?
De laatste maanden heeft VLAMEF geïnvesteerd in een belangrijk aantal samenwerkingsver-
banden, waardoor u uw lidgeld snel terug verdient.

Een belangrijk samenwerkingsverband is dat met Clusta, ons kenniscentrum en R&D partner. 
Clusta combineert hoogstaande materiaalkennis met ontwerp- en productie expertise. Maar 
ook de bestuursleden van VLAMEF kunnen u bijstaan met technische expertise.

Daarnaast hebben we een samenwerkingsovereenkomst met Group S, onze sociale partner, 
met Lampiris, die leverancier is van groene elektriciteit en aardgas, met Q8 als brandstoffen-
leverancier en met Intrum Justitia, waarbij u aan voordelige tarieven uw onbetaalde facturen 
kan innen (ledenvoordeel van ongeveer 900 euro per jaar).

Graag geven we u ook mee dat de website van VLAMEF ook meer informatie heeft in het 
afgesloten gedeelte voor de leden. Leden kunnen modellen en contracten, artikels en recht-
streekse linken naar de ledenvoordelen. 

Misschien nog geen lid en toch overtuigd om eens een jaar lid te worden ? Surf naar www.
vlamef.be/nl/lidmaatschap-vlamef en ontdek alle ledenvoordelen. Alleen door een brede 
achterban, vele leden zal VLAMEF ook met recht en rede een vuist kunnen maken naar de 
toekomst! VLAMEF gaat er voor! 

Heeft u ook nog ideeën voor activiteiten, netwerkevents, opleidingen, belangenbehartiging? 
Aarzel niet om het secretariaat te contacteren. We verwachten uw reacties en suggesties. 
Laat uw stem horen. 

Johan Van Bosch
Algemeen Secretaris

John Spronck
Voorzitter



1  Metaal Info is het magazine van VLAMEF,  
de Vlaamse Metaalfederatie voor de KMO

2  Het vergroten van de bekendheid van  
uw bestaande producten en merken

3  Het presenteren van  
uw innovaties

4  Via Metaal Info bereikt u een publiek dat 
commercieel interessant is: onze lezers zijn 
bedrijfsleiders, directieleden en ondernemers  
die professioneel actief zijn in de metaalsector.

5  Adverteren in Metaal Info is goed voor  
uw zichtbaarheid en imago

6  U bereikt 7.050 bedrijfsleiders  
(abonnees) 

6 Redenen om  
te adverteren in 
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Voor advertentietarieven en meer informatie
Trevi reclameregie - 09 360 62 16 - Willem Holemans 
willem.holemans@trevi-regie.be
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 to bridge the gap, 
make sure it’s WELDONE

 welding engineering | inspection | welding coordination | project management |training
www.weldone.be                          www.weldone.nl
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Resultaten van 
de VLAMEF 
Metaalbarometer 
voor het vierde 
kwartaal van 2015
De Vlaamse metaalbedrijven hebben het laatste 
kwartaal van 2015 puike resultaten neergezet. 
Zo blijkt althans uit de resultaten van de 
VLAMEF Metaalbarometer. De barometer 
van het tweede en het derde kwartaal wezen 
al in richting van een verder economisch 
herstel bij de metaalverwerkende bedrijven 
in Vlaanderen. In het laatste kwartaal is dit 
herstel duidelijk merkbaar. Er waren minder 
ontslagen om economische redenen, de 
binnenlandse orderpositie evolueert gunstig en de 
bedrijfsresultaten worden positiever geëvalueerd 
dan de voorbije kwartalen. Het enige grote 
aandachtspunt zijn de tarieven: die zijn bij veel 
meer bedrijven gedaald.

Actueel - Metaalbarometer
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Personeel
Qua personeelsbezetting liggen de cijfers 
in het tweede kwartaal van 2015 de 
dezelfde lijn van het eerste kwartaal. Net 
als toen heeft 73 % van de ondervraagde 
bedrijven heeft een stabiele personeels-
bezetting (exact hetzelfde cijfer als het 
derde kwartaal van 2015) en 10% heeft 
minder personeel in dienst. Bij 17% van 
de bedrijven een toename van het aantal 
vaste medewerkers. 
Het aantal nieuwe vacatures blijft net als 
in het vorige kwartaal stabiel, in 51% van 
de ondernemingen zoekt men nieuwe 
personeelsleden. Dit ligt volledig in lijn 
met de antwoorden van vorig kwartaal 
(52%). Wat wel opvallend is dat 84% van 
de bedrijven verwachten dat ze deze 
openstaande vacatures ook effectief kun-
nen invullen in de komende zes maan-
den. Dat is meer dan de voorbije kwar-
talen (vorig kwartaal 79%). Wel blijft de 
opmerking bestaan dat bedrijven het niet 
eenvoudig vinden om geschikt personeel 
te vinden. 
Het aantal ontslagen om economische 
redenen ligt dit kwartaal veel lager dan 
vorig kwartaal. Bij iets meer dan 1% van 
de ondernemingen vonden ontslagen 
om die reden plaats. Wel heeft 3% van de 
ondernemingen alternatieve middelen 
moeten zoeken om geen ontslagen uit te 
voeren. Het gaat daarbij om technische 
werkloosheid inroepen of bijvoorbeeld 
het extra werk aantrekken om het perso-
neel aan het werk te houden. In verge-
lijking met 2014 vielen er in 2015 veel 
minder economische ontslagen. 

Orderpositie en export
De binnenlandse orderpositie verbeterde 
in 2015. In het derde kwartaal merkten 
we in het bijzonder een verbetering op 
en het vierde kwartaal tonen bedrijven 
dezelfde positieve tendens. 25% van de 
bedrijven deed het op dat vlak beter dan 
vorig kwartaal, dat al een sterke verge-
lijkingsbasis was. Slechts 16% deed het 
minder goed op dat vlak in het vierde 
kwartaal. Bij 59% was de orderpositie 
gelijk gebleven. Die cijfers liggen al bij al 
in de lijn van vorig kwartaal. 
De waardering van deze orderpositie 
is wel sterk verbeterd tegenover vorig 
kwartaal: 44% evalueert die als gunstig 
(vorig kwartaal 33%) en 14% evalueert die 

als ongunstig (vorig kwartaal 21%). 
De verwachtingen voor het eerste kwartaal 
van 2016 zijn ook beter dan in de voorbije 
kwartalen: 26% verwacht een toename; 
58% een status quo en 16% verwacht een 
afname van de binnenlandse orderpositie.

Export
Bij de bedrijven die exporteren, stabiliseert 
de orderpositie nog meer dan de voorbije 
kwartalen. De buitenlandse orderpositie 
is bij exact de 65% van de ondervraagden 
gelijk gebleven (t.o.v. 55% vorig kwartaal) 
en bij 25 % is de orderpositie verbeterd 
(28% in het derde kwartaal). Bij 10% was er 
sprake van een verslechtering van de bui-
tenlandse orderpositie. Vorig kwartaal was 
dat nog bij 17% van de bedrijven het geval. 
Vlaamse bedrijven doen het dus goed qua 
buitenlandse orders: een grotere groep kan 
zijn exportpositie behouden en een kleiner 
aantal bedrijven kampt met een dalende 
exportpositie. 

Winstgevendheid en 
rendabiliteit
De prijszetting is wel een aandachtspunt 
dat opvalt tegenover vorige kwartalen. 10% 
van de bedrijven kon zijn prijzen optrek-
ken, 67% behield zijn prijzen en 23% van 
de bedrijven moest zijn prijzen laten dalen. 
Toch hebben bedrijven blijkbaar manieren 
gevonden om met dergelijke dalende prij-
zen om te gaan. Wanneer we de winstge-
vendheid van de prijzen bekijken, zien we 
dat die prijzen voor 63% van de onderne-
mingen winstgevend zijn. Voor 35% zijn 
ze voldoende om break-even te draaien en 
slechts bij 2% zijn de prijzen verlieslatend. 
De verwachtingen voor de prijszetting in 
de komende kwartalen is gelijk gebleven 
tegenover de voorgaande kwartalen: 20% 
verwacht dat ze hun prijzen kunnen verho-
gen (vorig kwartaal: 19%), 63% denkt dat 
de prijzen hetzelfde zullen blijven en 17% 
vreest dat hun prijzen zullen dalen in de 
toekomst. Vorig kwartaal rekende onge-
veer 12% van de ondernemers nog op een 
prijsdaling. 
Uit deze barometer blijkt dat de metaal-
verwerkende bedrijven in Vlaanderen een 
sterk vierde kwartaal 2015 achter de rug 
hebben. Het lijkt erop dat bedrijven voor-
lopig manieren gevonden hebben om met 
problemen als lagere prijzen om te gaan. 
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Op 18 februari verwelkomde Clusta zijn 
leden in zaal New Zebra in Gent.  Clusta 
viert dit jaar zijn 20-jarige bestaan en 
daarom was dit event extra feestelijk.  De 
zaal was goed gevuld en de aanwezigen 
bleven niet op hun honger zitten: zowel 
het niveau van de receptie als het niveau 
van de sprekers werd door iedereen 
positief onthaald.  Johan Dedeene, 
directeur van Clusta  stelde zijn organi-
satie en de projecten voor. Hij vertelde 
over het ontstaan, het doel en gaf enkele 
voorbeelden van knappe realisaties 

Actueel 

Bijzonder geslaagd event van Clusta in Gent
uit het OmniMat project.  Clusta staat 
volgens hem voor know-how, innovatie 
en netwerken. Behalve het projectwerk of 
het concreet advies geven aan bedrijven, 
zorgt Clusta ook voor opleidingen en 
seminaries.   Daarna ging hij dieper in 
op de drie lopende projecten: een project 
over verbeterde metallische coatings, 
de zogenaamde ZnAlMg Coating, een 
project om transportschade te voorko-
men (Redukost) en een project rond het 
verminderen van de corrosietoeslag op 
staal in funderingen.  

Nadien volgde een boeiende paneldis-
cussie met Mario Fleurinck (o.a. Scien-
tific Advisor bij Fraunhofer en oprichter 
van InnoCrowd) en Bart Vercoutere 
(Algemeen directeur bij i-Cleantech). Ze 
spraken over nieuwe technologieën, de 
Vlaamse en Europese maakindustrie en 
het hergebruiken van materialen. Dat 
laatste wordt belangrijk in de circulaire 
economie: materiaalschaarste dwingt ons 
om anders te kijken naar ondernemen, 
het dwingt bedrijven om anders om te 
gaan met grondstoffen. Deze nieuwe 
visie vraagt ook nieuwe businessmodel-
len waarin dat circulaire denken geïnte-
greerd is.  Bart Vercoutere haalt hierbij het 
voorbeeld van chemical leasing bij Solvay 
of Agfa-Gevaert aan dat zijn aluminium 
hergebruikt. Dit is minder belastend voor 
het milieu en betekent voor de bedrijven 
een aanzienlijke kostenreductie. 
De avond werd afgesloten met een 
aangename receptie waarbij men kon 
netwerken met vertegenwoordigers en 
bedrijfsleiders van verschillende organi-
saties en bedrijven.  

-PARTNER
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Ongeveer 5.000 vertegenwoordigers van 
verschillende industriële sectoren betoog-
den op maandag 15 februari in Brus-
sel tegen de dumping door de Chinese 
industrie. Deze praktijken zijn nefast voor 
onder andere de Europese staalindustrie. 
De betoging werd georganiseerd door 
Eurofer, de Europese vereniging van 
staalproducenten en Aegis Europe maar 
werd door verschillende andere vereni-

Grote betoging in Brussel tegen Chinese 
dumpingpraktijken 

gingen en sectoren goed gevolgd. De be-
togers protesteerden tegen de dumping-
praktijken maar ook tegen het gebrekkige 
antwoord dat Europa op die dumping 
formuleert. Zeker wanneer Europa China 
zou erkennen als markteconomie vrezen 
vele betogers dat het hek van de dam is en 
dat veel bedrijven en heel wat tewerkstel-
ling in West-Europa zal verdwijnen. De 
impact op bedrijven en de maatschappij 
zal volgens hen groot zijn. De vragen aan 
Europa zijn dan ook duidelijk: 
• Versnel de anti-dumping procedures
• Maak nieuwe middelen en 

moderniseer bestaande middelen om 
anti-dumping tegen te gaan

• Geef geen overhaaste erkenning als 
markteconomie aan China. Als dat 
gebeurt, geven we China een officiële 
toelating om in Europa producten te 
dumpen.

Meer info:
www.eurofer.be 

Het gaat niet enkel om initiatieven vanuit 
Europa of vanuit de wetgeving. Solida-
riteit en een aankoopbeleid dat rekening 
houdt met de Europese maakindustrie 
dragen eveneens bij om de maakindustrie 
te ondersteunen. Een betoger sprak in die 
zin over de solidariteit tussen Belgische 
ondernemers: “We moeten iets meer 
solidair zijn en iets meer chauvinistisch 
durven zijn. Wanneer we kiezen voor 
Chinese producten om daar op korte ter-
mijn een klein beetje winst mee te doen, 
vergeten we dat we op de lange termijn 
een veel hogere prijs betalen”.  
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Actueel 

Vrijdag 24 februari was het bijzonder druk 
bij Verloy Metaalwerken in Beerse: de 
gekende zonnewagen uit de Solar Chal-
lenge bezocht het bedrijf en daar maakte 
Verloy Metaalwerk een echt feest van. Voor 
de specialist in het waterstraal snijden van 
diverse materialen was het de tweede keer 
dat ze konden meewerken aan deze hoog-
technologische wagen. Bernard Verloy, 
de zaakvoerder, legt uit hoe de samen-
werking verloopt. Het team van de solar 
challenge ontwerpt de wagen en Verloy 
Metaalwerken mag snijwerk uitvoeren. 
Dit is geen eenvoudige opdracht omdat 
er gewerkt met moeilijk snijdbare materi-
alen en omdat de onderdelen bijzondere 
eigenschappen hebben. De gebogen plaat 
bovenaan het voertuig moest bijvoorbeeld 
zoveel mogelijk gaten krijgen om gewicht 

Zonnewagen uit Solar Challenge op bezoek bij 
Verloy Metaalwerken in Beerse

Meer info: 
www.verloy-metaalwerken.be

te besparen en toch moest het zijn sterkte 
behouden. Voor beide partijen is er sprake 
van een echte win-win situatie volgens 
Bernard Verloy: ”wij leren van hen en zij 
leren van ons. Zo leren wij bijvoorbeeld 
hoe we materialen die moeilijk snijdbaar 
zijn toch kunnen snijden”. Voor het bedrijf 
is dat een interessante leerschool. De 
zaakvoerder gelooft ook dat die kennis 
commercieel nut heeft: “ voor de toekomst 
en zeker voor bepaalde industrieën is 
de kennis die wij hier opbouwen een 
belangrijk voordeel”. Het bedrijf heeft dus 
uit de samenwerking geleerd en toen ze 
een nieuwe watersnijdmachine kochten, 
hielden ze deze samenwerking ook in het 
achterhoofd. Bernard Verloy: “We hebben 
op die nieuwe machine een extra kop laten 
zetten om de delaminatie te vermijden die 

kan optreden bij het snijden van samenge-
stelde materialen uit verschillende lagen 
en hardheden”. Voor bepaalde onderdelen 
van de zonnewagen moest het bedrijf een 
plaat snijden die bestond uit drie soorten 
materialen die waren samengebracht. Deze 
materialen kunnen tijdens het watersnij-
den van elkaar loskomen. De extra kop die 
het bedrijf kocht, kan dat voorkomen. Het 
heeft hen behalve een extra sterke reputa-
tie ook extra werk opgeleverd: “ gelaagd 
epoxy dat we vroeger niet konden snijden, 
kunnen we nu wel snijden dankzij die 
extra kop en onze know-how”.  
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VLAMEF vzw, de Vlaamse Metaalfederatie voor 

de KMO is de beroepsvereniging op maat van de 

zelfstandige en van het Vlaamse KMO-bedrijf in 

de metaalsector.  VLAMEF groepeert bedrijven 

en ondernemers die actief zijn in de metallurgie, 

metaalbewerking, metaal verwerking, 

machinebouw en toeleveranciers.

Word lid van VLAMEF
Betaal 250 € (excl. BTW = 302,50 € incl. BTW) via overschrijving. Stort het bedrag op 
rekeningnummer BE34 4263 1581 4190 van VLAMEF vzw, met vermelding ‘VLAMEF 
lidmaatschap + uw ondernemingsnummer’. Na betaling wordt een factuur met btw 
overgemaakt. Deze bijdrage is 100% fiscaal aftrekbaar.

Geniet van het gecombineerd lidmaatschap met Clusta
Met het gecombineerd lidmaatschap met Clusta bent u automatisch lid van VLAMEF 
én van Clusta:
• 500 € (excl. BTW = 605 € incl. BTW) indien u minder dan 10 werknemers heeft;
• 700 € (excl. BTW = 847 € incl. BTW) indien u 11 tot 50 werknemers heeft;
• Contacteer het secretariaat indien u meer dan51 werknemers heeft.

Betaal uw bijdrage via overschrijving. Stort het bedrag op rekeningnummer BE34 4263 
1581 4190 van VLAMEF vzw, met vermelding ‘VLAMEF+Clusta lidmaatschap + uw 
ondernemingsnummer’. U bent dan automatisch lid van VLAMEF én Clusta. Na betaling wordt 
een factuur met btw overgemaakt. Deze bijdrage is 100% fiscaal aftrekbaar.

✔  Netwerking: kom in contact met andere 
ondernemers

✔  Informatie: via www.vlamef.be en 
via VLAMEF-Metaalcontact, de digitale 
nieuwsbrief van VLAMEF

✔  Abonnement op het driemaandelijkse 
vakblad Metaal Info

✔  Dienstverlening: betrouwbaar 
eerstelijnsadvies via info@vlamef.be of 
via het VLAMEF-callcenter: 02 213 74 07

✔  Permanente vorming en opleidingen: 
diverse opleidingen om uw know-how en die 
van uw medewerkers op peil te houden

✔  Aankoop van normen aan ledentarief

✔  Belangenbehartiging: verdedigen 
en bespreekbaar maken van uw 
belangendossiers bij de bevoegde instanties

✔  Opname in het Adresboek voor de 
Metaalnijverheid in België

✔  Groepsdeelname aan beurzen 
(onder meer MNE 2016)

✔  Korting bij het lidmaatschap bij Clusta 
(zie www.vlamef.be/lidworden)

✔  Voordelige voorwaarden bij 
energieleverancier LAMPIRIS
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Vlamef 
voor u?

Vlamef-partners
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Alle technieken 
onder 1 dak

Metaalbewerking Van den Bossche

Bedrijf in de kijker
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Metaalbewerking Van den Bossche is een 
familiebedrijf dat werd opgericht in het 
begin van de jaren ’60 door de vader en 
de nonkel van Dirk Van den Bossche, de 
huidige zaakvoerder. Door de stijgende 
vraag naar hun producten was het bedrijf 
in 1987 genoodzaakt om te verhuizen naar 
de huidige locatie. De onderneming was 
ooit gestart met het gieten en verspanen 
van onderdelen maar steeds meer werd 
de klemtoon gelegd op plaatwerk. Toen 
de huidige zaakvoerder het bedrijf in 
1992 overnam, investeerde hij meteen in 
nieuwe machines en legde hij de klemtoon 
nog meer op plaatwerk. De mogelijkhe-
den van het bedrijf werden in de loop der 
jaren steeds uitgebreid zodat het bedrijf 
alle denkbare soorten metaalbewerking 
kan uitvoeren. Eind de jaren ’90 werd met 
lasersnijden gestart.

Snelle omwisseltijden zijn zeer belangrijk 
voor het bedrijf. Het ontvangt heel veel 
kortlopende opdrachten en de wisseltijd 
kan de productietijd daardoor drastisch 
beïnvloeden. Hun atelier en hun werkne-
mers zijn erop gericht om onverwachte 
of dringende orders zeer snel te kunnen 
afwerken. 

Het atelier van 4.000 m² bevat daarom 
machines die alle mechanische bewerkin-
gen toelaten. De lasersnijmachine met het 
platenmagazijn, CNC-gestuurde plooiban-
ken, een kotterbank en verschillende cnc- 
freesmachines, cnc- en teach in draaiban-
ken, slijpmachines en een lasrobot en een 
tiental lasposten (Tig en halfautomaat). 
Het meest imposante nieuwe toestel is 

Tijdens debatten over de Vlaamse 
industrie, zoals onlangs in het slotdebat 
op de MNE-beurs in Kortrijk, horen 
we steeds vaker dat de Vlaamse 
maakindustrie vele parels heeft: 
bedrijven die onder andere door hun 
ervaring en hun flexibiliteit perfect 
kunnen inspelen op de verwachtingen 
van de klanten. Het zijn bedrijven 
die onder andere dankzij zeer snelle 
levertermijnen en hun vakkennis een 
grote meerwaarde betekenen voor 
hun klanten. Het Mechelse bedrijf 
Metaalbewerking Van den Bossche nv 
past perfect in dat kader. 
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Metaalbedrijf Van den Bossche investeert in zijn uitgebreid en degelijk machinepark. Het multifunctioneel Mazak VTC 830/SR 5-assig bewerkingscenter is een van de opvallendste vernieuwingen.

een multifunctioneel Mazak VTC 830/SR 
5-assig bewerkingscenter (3 meter ). Er zijn 
apparaten voor oppervlaktebehandeling 
zoals de ontbraam- en schuurinstallatie 
voor platen, een trommelmachine, de 
glasparelmachine of een imposante staal-
straalmachine die onzuiverheden op staal 
kan wegstralen. Ook voor het lasergrave-
ren en laserlassen staan er verschillende 
machines.

Bovendien heeft het bedrijf een heel uit-
gebreid magazijn met alle soorten platen. 
Van den Bossche heeft platen in staal, alu-
minium en inox en in verschillende diktes 
tussen 0,1 en 20 millimeter. Ze beschikken 
over platen in alle formaten, met een maxi-
mum van 3 op 1,5 meter. De lasersnijma-
chine is met een liftmaster gekoppeld aan 
het platenmagazijn, zodat de platen ook 
snel en automatisch uitgenomen worden. 

Door dit uitgebreide machinepark en 
door de grote voorraad hebben ze al het 
nodige om snel en efficiënt te werken 
in eigen huis. Ze hoeven geen beroep te 
doen op andere leveranciers of andere 

Bedrijf in de kijker 

toeleveranciers. Daardoor kunnen ze heel 
goed inspelen op de wens van de klant en 
snel produceren wat de klant vraagt. Zo 
kunnen ze bv. lasersnijden en nafrezen op 
metalen die ze meteen uit het magazijn 
kunnen nemen. Dit verkort de levertijd 
enorm. 

Die levertijd is bij Metaalbewerking Van 
den Bossche bijzonder scherp. Men denkt 
er niet langer in levertermijnen van een 
of twee weken, sommige klanten vragen 
levertijden van enkele dagen. In uitzon-
derlijke gevallen moet de levering binnen 
het uur gebeuren. Ook dat is mogelijk. 
Onverwachte dringende bestellingen 

komen er bijna dagelijks binnen: snelheid 
en flexibiliteit zijn twee echte kernwaarden 
en echte sterktes van het bedrijf.

Metaalbewerking Van den Bossche heeft 
klanten uit heel België. Het zijn vaak 
bedrijven die assemblage doen maar geen 
eigen productie hebben of toch een deel 
uitbesteden. De klanten zijn zowel KMO’s 
als grote bedrijven uit verschillende sec-
toren. Het bedrijf werkt voornamelijk met 
Roestvast Staal (RVS). De meeste bedrijven 
die hiernaar vragen, komen uit de voe-
dings-, de farma-, of de chemische sector.

Het bedrijf is erg interessant gelegen op 
een industrieterrein vlakbij een autostrade. 
Mechelen ligt bovendien redelijk centraal 
in België. De nabijheid van scholen is ook 
een voordeel. Het bedrijf werkt vaak met 
stagestudenten. Dirk Van den Bossche doet 
dit omdat hij een goede relatie tussen scho-
len en bedrijven belangrijk vindt. Hij weet 
zo wat er in scholen aangeleerd wordt en 
voor de studenten is het een interessante 
kennismaking met de praktijk. Het bedrijf 
biedt stageplaatsen voor vele functies 

Metaalbewerking Van den 
Bossche heeft klanten uit 
heel België. Het zijn vaak 
bedrijven die assemblage 
doen maar geen eigen 
productie hebben of toch 
een deel uitbesteden. 
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Dirk Van den Bossche geeft enkele voorbeelden van wat er mogelijk is met lasergraveren.

Meer info:
http://metaalvandenbossche.be

Dirk Van den Bossche demonstreert aan de hand van dit stuk 

hoe nauwkeurig men kan werken met een laserlasser: enkel 

de lasnaad smelt.

binnen het bedrijven behalve voor het 
lassen. Lassen is bij Metaalbewerking Van 
den Bossche een erg belangrijke en cru-
ciale functie. Dirk Van den Bossche vindt 
het jammer dat hij voor deze functie geen 
lasser kan aannemen maar het lassen moet 
uiterst accuraat en snel gebeuren. Aange-
zien het maatwerk is, is het plan lezen en 
de ervaring om rvs onderdelen in elkaar te 
kunnen lassen, zeer belangrijk.

Dirk Van den Bossche kijkt steeds vooruit 
en zoekt steeds naar interessante opties 
om te groeien. In 2013 heeft hij een 
deel van de activiteiten van Tulip Laser 
overgenomen, als een aanvulling op de 
bestaande mogelijkheden: sindsdien kan 
Metaalbewerking Van den Bossche ook 
lasergraveren en laserlassen. 

Naar dat laserlassen is er grote vraag 
omdat deze techniek belangrijke 
voordelen biedt. Er is o.a. geen thermische 
vervorming waardoor men zeer dunnen 
metalen aaneen kan lassen. Het metaal 
smelt enkel op de plaats die je wil. Dirk 
Van den Bossche “ we hebben hier zelfs 
metalen met een dikte van 0,05 millimeter 
aan elkaar gelast”. 

Het lasergraveren van onderdelen 
wordt vaak gevraagd omdat het voor 
traceerbaarheid van de onderdelen vaak 
belangrijk is. In de chemie, voeding 

en de farmasector is het meestal een 
vereiste. Ook voor de reclame-sector is dat 
interessant: naamplaatjes, merknamen,… 
graveren in metaal kan zeer accuraat en 
snel. De meeste van deze opdrachten 
zijn toelevering: de klanten brengen hun 
werkstukken aan om hier te lasergraveren. 
Een van de machines kan werkstukken 
aan tot 5 meter lengte.

Dat het bedrijf al jaren maatwerk levert 
voor verschillende sectoren heeft nog 
een extra voordeel. Zo kunnen ze goed 
meedenken met hun klanten en indien 
nodig kunnen ze uit hun ervaring met 
andere projecten putten om de klant een 
advies te geven. Dirk Van den Bossche: 
“Voor verschillende klanten is het grote 
meerwaarde dat we met hen meedenken 
aan de ideale en de meest efficiënte 
oplossing. Onze ervaring kan vaak 
efficiëntie en kwaliteit verhogen”. 

Wanneer men zo vaak met kleine 
series en maatwerk produceert, is het 
programmeren van de machines ook een 
belangrijk aspect. Hiervoor gebruiken 
ze een cad/cam systeem om off-line te 
programmeren. Terwijl de machine draait, 
kan een ander programma aangemaakt en 
ingeladen worden. Dirk Van den Bossche: 
“De machine staat enkel stil tijdens het 
maken van de opstelling en uiteraard een 
zeer korte tijd tijdens het beladen”. 

Het bedrijf let continu op nieuwe mogelijk-
heden en zal niet aarzelen om te investe-
ren wanneer dat nodig is. Dirk Van den 
Bossche is bijvoorbeeld al enige tijd bezig 
met het verkennen van de mogelijkheden 
van 3D-printen: “Momenteel is de techniek 
nog niet nauwkeurig of kwalitatief genoeg 
om de vergelijking met onze machines te 
doorstaan. De productietijd is een ander 
groot nadeel: met een lasermachine kan 
hij binnen enkele minuten iets maken op 
vraag van een klant. Een 3D-printer doet 
er veel langer over omdat die laagje per 
laagje een product moet opbouwen”. Voor 
verspaning of plaatwerk is het momenteel 
nog geen voordeel. Toch volgt hij deze 
nieuwe technieken goed op. Zodra er 
vraag is of zodra hij de mogelijkheden 
beter aansluiten bij zijn activiteiten, zal 
hij zeker inspelen op nieuwe technieken. 
Dirk Van den Bossche “ We willen graag 
inspelen op efficiëntie en groei en als het 
moment gunstig lijkt, moet je het probe-
ren. Het is met machines aankopen net 
zoals met ondernemen in het algemeen: 
zonder risico’s te nemen lukt het niet. Men 
moet die risico’s wel goed berekenen uiter-
aard”. 

Bedrijf in de kijker 
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Het voorkomen van letsels op het werk is 
van cruciaal belang om als bedrijf succes-
vol te blijven. Daarnaast is het bovendien 
essentieel om doeltreffende veiligheids-
voorzieningen en werkmethoden te han-
teren. De beste veiligheidsvoorzieningen 
betekenen echter weinig, als de naleving 
te wensen overlaat. Om al deze redenen 
kiezen de huidige veiligheidsmanagers 
steeds vaker nieuwe PBM-oplossingen 
waarin de meest recente technologie en 
innovaties zijn verwerkt. Als gevolg daar-

van zijn er een aantal belangrijke trends 
ontstaan.

 Trend 1

Visuele nalevingsherkenning
Naleving is een kritische succesfactor bin-
nen elk veiligheidskader. Niet-naleving 
van veiligheidsvoorschriften tast het 
werkelijke fundament aan waarop de 
veiligheid van de werknemer is geba-

seerd. Veiligheidsmanagers staan onder 
druk om letselniveaus te verlagen door de 
naleving van de voorschriften te verze-
keren. Door de tijdsdruk tijdens het werk 
moet dat zo snel en efficiënt mogelijk 
gebeuren. Daarom is het belangrijk dan 
men visueel kan controleren of de regels 
worden nageleefd.Meestal gaat dat via 
een duidelijk en visueel gedefinieerd 
kleuren- of nummersysteem (of een com-
binatie van beide) dat in het weefsel van 
het veiligheidssysteem is geïntegreerd. Zo 

Nieuwe uitdagingen die de innovatie van 
persoonlijke beschermingsmiddelen (pbm) 
op het werk stimuleren
De uitdagingen voor de verantwoordelijken voor de veiligheid op het werk zijn nog nooit zo uitgebreid of complex geweest 
als nu. Niet alleen zijn er regelmatig wijzigingen in de wetgeving en moet men op commercieel vlak competitief zijn, maar nu 
moeten veiligheidsmanagers ook omgaan met nieuwe uitdagingen. Daarbij denken we onder andere aan de verschillen in cultuur 
en taal van migrerende werknemers, een beroepsbevolking die steeds ouder wordt en de toenemende nadruk op gezondheid en 
welzijn. In dit artikel legt Olivier Touchais, general manager van general safety products EMEA bij Honeywell Industrial Safety 
uit welke trends er tegenwoordig leven bij veiligheidsmanagers in heel Europa. Hij licht de meest recente innovaties toe voor 
Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM) die worden ontwikkeld om hen te helpen.

Passie voor metaal
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kan naleving gemakkelijk en snel worden 
gecontroleerd. Een veiligheidsharnas met 
valindicatoren die van kleur veranderen 
wanneer ze niet meer correct beschermen 
is daar een voorbeeld van. Andere oplos-
singen zijn bijvoorbeeld beschermende 
handschoenen met specifieke nummers 
en kleuren die overeenkomen met de 
snijbestendigheidsniveaus van EN388 en 
handschoenen met verschillende kleuren 
aan de binnen- en buitenkant die laten 
zien of de beschermende buitenkant van 
de handschoen is doorbroken. 

 Trend 2

 Materiaaltechnologie
De ontwikkeling van nieuwe materialen 
met hoge prestaties in de PBM-sector 
helpt om PBM-fabrikanten en veiligheids-
managers om steeds betere en hogere 
kwaliteiten en prestaties te garanderen. 
De nieuwste materialen bieden niet alleen 
betere mechanische, chemische en ther-
mische prestaties, maar ook meer comfort 
voor de gebruiker. Als gevolg van verbe-
terde flexibiliteit, ademend vermogen en 
levensduur wordt ook de productiviteit 
vergroot. 
Deze prestatievoordelen zijn merkbaar 
in de meest recente generatie valbevei-
ligingsharnassen die zijn geproduceerd 
van uiterst flexibele, waterbestendige ma-
terialen, zoals DuraFlex®-stretchweefsel. 
Dit materiaal is doeltreffender bestand 
tegen de natuurlijke elementen en wordt 
dus niet doorweekt met water, waardoor 
het tijdens regen zwaar zou kunnen wor-
den. Daardoor krijgt de werknemer veel 
meer bewegingsvrijheid en comfort.
Technische vezels en coatings, zoals 
polyamide en nitril, hebben de hand- 
en armbescherming ook in grote mate 
verbeterd tegen mechanische gevaren in 
vergelijking met traditionele materialen 
zoals leer. 

 Trend 3

Connectiviteit
Een andere trend is ervoor zorgen dat 
werknemers met hun omgeving zijn 
‘verbonden’. Deze aanpak helpt veilig-
heidsmanagers om gebruikersacceptatie, 

naleving en productiviteit te waarborgen.
In de praktijk is het van cruciaal belang 
dat diegenen die zich fysiek moeten 
koppelen aan hun PBM tijdens belang-
rijke momenten in hun werk, dit snel en 
gemakkelijk kunnen doen. Het aantrek-
ken zou in het ideale geval een tweede 
natuur moeten worden. De PBM moet 
gebruikersvriendelijk en comfortabel 
zijn en de uit te voeren taak niet belem-
meren. Daarom is interoperabiliteit en 
connectiviteit tussen verschillende types 
PBM belangrijk. Het is ook van essen-
tieel belang dat werknemers zich niet 
geïsoleerd voelen van hun omgeving en 
collega’s, wat de acceptatie van PBM en de 
productiviteit van de werknemer schade 
kan toebrengen.
Technologie helpt veiligheidsmanagers 
om dat mogelijk te maken. De meest 
recente ontwikkelingen in oogbescher-
ming bieden de gebruiker bijvoorbeeld de 
flexibiliteit om de pasvorm in de breedte 
en lenshoeken aan de vorm van hun 
eigen hoofd aan te passen of om lenzen te 
selecteren met verschillende technische 
coatings als aanpassing aan verschillende 
omgevingen en risico’s of om krassen of 
beslaan te voorkomen. Daardoor wordt 
het werk voor de gebruiker gemakkelij-
ker.
De meest recente gehoorbeschermings-
producten voorkomen gehoorverlies door 
lawaai ( Noise Induced Hearing Loss of 
NIHL) maar verzekeren ook dat werk-

nemers effectief kunnen communiceren, 
zelfs in situaties met veel lawaai. Deze 
producten maken gebruik van bionische 
hoortechnologieën, zoals dosimetrie in 
het oor, om intelligente gehoorbescher-
ming aan te bieden die in staat is om 
natuurlijke geluiden te reproduceren met 
ultrasnelle digitale processors. Dit biedt 
actieve gehoorbescherming tegen continu 
en intermitterend geluid en belasting 
door geluidstoten, terwijl het een duidelij-
ke en gemakkelijke communicatie tussen 
gebruikers mogelijk maakt. Nu zijn er ook 
oorbeschermers beschikbaar waarmee 
werknemers tijdens het werk naar muziek 
of de radio kunnen luisteren. Al deze 
oplossingen zijn bedoeld om een onnodig 
hoge geluiddemping te voorkomen.
Deze beschermingsmaatregelen zijn voor 
bedrijven niet alleen een manier om aan 
hun wettelijke verplichtingen te voldoen. 
De technologie biedt veiligheidsmanagers 
in toenemende mate het soort ondersteu-
ning en de prestaties die de naleving van 
veiligheid en de productiviteit aanzienlijk 
kan vergroten. 
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Voor meer informatie over Honey-
well Industrial Safety, de producten 

en diensten, kunt u terecht op de 
website www.honeywellsafety.com.
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Nieuwe trends
Het flexibel automatiseren is volgens Ste-
faan Poppe, Managing Director bij Gibas 
Automation een van de belangrijke nieu-
we trends. Hij ziet daarbij een bijzondere 
rol weggelegd voor collaborative robots 
(cobots) omdat zij een antwoord bieden 
op de steeds sterker wordende trend van 
high mix – low volume productie. Ze 
zorgen ervoor dat men kleine series ook 
zeer efficiënt met machines kan verwer-
ken. Door die vraag naar automatisering 
bij lage volumes is er volgens Gibas veel 
veranderd in de randapparatuur voor de 
robotica. Die moet de robotica intelligent, 
gebruiksvriendelijk en flexibel maken. 
Stefaan Poppe ziet dat bijvoorbeeld bij 
grijpers, sensoriek/visio-systemen, force 
sensors,…. Om al die randapparatuur te 

verbinden is er een zeer sterke evolutie 
in communicatiemogelijkheden tussen 
deze apparaten en zien we evoluties in 
de protocols waarmee machines com-
municeren. Michel Closet, CEO van Haas 
Factory Outlet Belux, verwacht nog meer 
nieuwe software met remote oplossingen 
en een toenemende interconnectiviteit 
tussen apparaten. Qua software is er nu 
al veel geïnvesteerd in software die Just-
in-time productie mogelijk maakt en deze 
verder optimaliseert. Enrico Akkerman, 
Sales Director bij Gibas, denkt hierbij aan 
software die de mogelijkheden van de 
onbemande productie verder verhoogt 
zoals “software die het mogelijk maakt 
om in geval van gereedschapsbreuk de 
productie niet te laten stoppen maar door 
inzet van andere gereedschappen of an-

dere werkstukken waarbij het gebroken 
gereedschap niet nodig is, te laten verder 
lopen”.  
Dieter Toye van 4D Services uit Ternat 
bevestigt dergelijke trends qua automa-
tisatie: “TopSolid is een geïntegreerd 3D 
CAD/CAM pakket waarbij de PDM zorgt 
voor centraal databeheer”. Zo kan men, 
al dan niet met meerdere werkvoorbe-
reiders samen, vlot van ontwerp tot de 
NC-code komen zonder risico’s dat de 
data niet up-to-date is. De CAM heeft 
meerdere interfaces met tooling data ma-
nagement systemen (FATool, ToolFlakes, 
TDM, BenzCAM, APM,…) en optima-
liseert en visualiseert de banen van de 
gereedschappen op een geritualiseerde 
machine. De CAM simuleert zo complexe 
5-assige bewegingen om de bedrijfszeker-

DOSSIER CNC-Automatisatie

Innovaties en Trends

De noodzaak om werk te automatiseren om competitief te blijven, zorgde de voorbije jaren voor grote investeringen in 
onderzoek naar automatiseringstechnieken. Bij automatisatie d.m.v. CNC-machines zijn er veel zaken veranderd de laatste jaren 
en zijn er nieuwe machines en software die de productiviteit en rendabiliteit van de onderneming verhogen. Goede interactieve 
informatica die de machine bestuurt en het proces controleert, is van groot belang geworden.
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heid naar de werkplaats te verhogen.    
Dieter Toye: “De postprocessoren sturen 
5-assige draai- en freesmachines en 
zijn intelligent zodat meetgegevens van 
zowel de tooling als van het opgespan-
nen stuk kunnen worden verwerkt in de 
werkplaats (bv meetbanken Zoller). De 
interface met o.a. VeriCut en NCSimul 
zorgen ervoor dat de NC-code na de 
generatie nog kan worden getest alvorens 
deze naar de CNC wordt gestuurd”. Met 
dergelijke oplossingen, kan de machine 
optimaal worden ingezet.
De tendens en de trends neigen dus 
steeds meer naar volledige automatisatie 
en dit zal in de nabije toekomst steeds 
verder gaan.  Stefaan Poppe: “Gibas heeft 
reeds meer dan een decennia geleden 
deze trend gespot en geïnvesteerd in een 
verbreding van haar disciplines. Zo is er 
een afzonderlijke business unit opgericht, 
Gibas Automation, die ondertussen uit 
dertig werknemers bestaat en zich uit-
sluitend met automatisatie bezig houdt. 
Samen met de andere business units 
(Gibas Numeriek,  Gibas Tools en Gibas 
Logistiek) kan Gibas op deze manier 
totaal oplossingen leveren van A-Z”. Gi-
bas heeft ondertussen heel wat ervaring 
opgebouwd op dat vlak met vele volledig 
geautomatiseerde productiecellen die 
het bedrijf leverde bij o.a. de automotive-, 
aerospace- en maakindustrie. Ze kunnen 
daarbij een heel gamma van oplossingen 
aanbieden: van eenvoudige flexibele 
automatiseringen tot volledige systemen 
bestaand uit combinaties van draai- en 
freesbanken, slijpmachines, reinigings- 
en meetmachines, toevoersystemen….

Fabrikanten merken op zich weinig ver-
schil tussen de vragen uit Nederlandse of 
uit Vlaamse bedrijven: de noodzaak om 
onbemand en zoveel mogelijk te auto-
matiseren is in de twee regio’s hetzelfde. 
Michel Closet van Haas Factory Outlet 
Belux merkt wel dat zijn bedrijf in Vlaan-
deren iets meer grotere machines plaatst: 
“multi-taskingmachines en zwaardere 
machines die vele dynamische hande-
lingen mogelijk maken, doen het goed in 
Vlaanderen”. Volgens hem is Vlaanderen 
zeker goed mee met de nieuwste ontwik-
kelingen en zijn de meeste bedrijven zich 
er goed van bewust dat verder automa-
tiseren noodzakelijk is. Hij verwacht 

dat ook in de buurlanden de graad van 
automatisatie zal moeten stijgen om con-
currentieel te blijven. 
De fabrikanten en verkopers van CNC-
machines merken op dat het aankoopge-
drag veranderd is en dat meer bedrijven 
toestellen en oplossingen aankopen in 
de optiek van volledige automatisatie. 
Stefaan Poppe van Gibas: “Wat merk-
baar is, is de trend dat dit nu ook bij de 
KMO’s doorgezet wordt. En vooral ook 
dat het ook zichtbaar is bij het “high end” 
segment van de machines. Een tweede 
duidelijke verandering is het inzetten op 
het flexibele automatiseren en cobots “. 

Snijgereedschappen, koelmid-
delen en opspantoebehoren
Belangrijke factoren die het rendement 
bepalen zijn onder andere de snijge-
reedschappen, de koelmiddelen en het 
opspantoebehoren. STYLE CNC Machi-
nes werkt daarom nauw samen met alle 
West-Europese gereedschapsleveranciers. 
Managing Director Bastiaan Clement: “ 
Hierdoor kunnen wij dezelfde garantie 
en service verlenen op deze producten, 
die klanten van STYLE verwachten. 
Ook in dit onderdeel proberen wij altijd 
voorop te lopen, door de meest nieuwe en 
innovatieve gereedschappen en toebe-
horen aan te bieden aan onze klanten”. 
Gibas heeft zelf een speciale organisatie 
opgericht: Gibas Tools. Enrico Akkerman 
legt uit: “ Gibas Tools heeft het leverpak-
ket aangepast aan de behoeften van de 
moderne klant. Dit zijn veelal problee-
moplossende of rendementsverhogende 
toebehoren. Mede door de kennis van 
machines en automatiseringsoplossingen 
zijn we in staat een goed advies te geven. 
Rendement verbeteren is niet alleen het 
inzetten van een stuk gereedschap of het 
aanbieden van een opspanmiddel waar 
het werkstuk op past maar een combina-
tie van meerdere factoren”. 

Intuïtieve, snelle programmatie
Een van de meest voorkomende hinder-
nissen bij het werken met CNC-machines 
is de programmatie van de machine en 
ook de opleiding van operatoren is van 
belang.  Fabrikanten zijn zich hiervan be-
wust en bieden oplossingen aan. Bastiaan 
Clement van STYLE CNC Machines: “De 
STYLE besturing is een erg intuïtieve be-

sturing. Bij het ontwikkelen ervan wordt 
gelet op de eenvoud, het gemak en de 
snelheid waarmee geprogrammeerd kan 
worden. STYLE CNC Machines is hier 
constant mee bezig”. DMG Mori heeft 
met CELOS een geavanceerde en eenvou-
dig te bedienen oplossing. FANUC heeft 
de iHMI-interface. Gibas werkt voor het 
flexibel automatiseren met robots van het 
merk Universal Robots. Deze zijn uitge-
rust met een uiterst gebruiksvriendelijke 
GUI (grafische user interface). Zo heeft 
Gibas deze robots reeds meermaals inge-
zet bij bedrijven waar geen enkele robot 
aanwezig was en hadden de operatoren 
met ½ dag opleiding de robot volledig 
onder de knie.

Voor geavanceerd plannen van het vol-
ledige productieproces maken bedrijven 
gebruik van Job management Systemen 
(JMS). Dit soort JMS-systemen koppelen 
de robotisering, de CNC machine, het 
gereedschapsmagazijn en de werkvoor-
bereiding. 

Belangrijke kenmerken van de 
nieuwste generatie machines: 
compatibiliteit, betrouwbaar-
heid en multi-tasking   
Bij machines zijn betrouwbaarheid, 
compatibiliteit met andere machines of 
robots, multitasking en plaats en ruimte 
belangrijk. Multi-tasking kan erg breed 
gezien worden. De machines kunnen 
vele taken uitvoeren en ze kunnen ook 
meerdere taken gelijktijdig uitvoeren. Dit 
kan bij toestellen van alle fabrikanten. 
De Super NTX van Nakamura-Tome kan 
bijvoorbeeld met drie gereedschap-

Universal Robots neemt gebruiksvriendelijkheid 
en flexibiliteit als uitgangspunt voor haar intuïtieve 
gebruikersinterface.
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pen gelijktijdig werken. Twee spindels 
kunnen bijvoorbeeld tegelijkertijd aan 
eenzelfde stuk werken. Beide spindels 
kunnen onafhankelijk van elkaar werken 
als dat nodig is of ze kunnen meerdere 
bewerkingen gelijktijdig aan een onder-
deel uitvoeren. Dat onderdeel moet niet 
steeds gedraaid worden: de eerste spindel 
kan bv horizontaal werken en de tweede 
spindel kan bv en verticale bewerking 
uitvoeren aan het product. Zo kan de 
machine veel tijd besparen. Het voordeel 
is bovendien dat de machine bovenaan 
van gereedschap kan wisselen terwijl 
onderaan verder gewerkt wordt aan dat 
onderdeel. Hierdoor kan men de produc-
tietijd aanzienlijk inkorten: de machine 
blijft werken aan een onderdeel tijdens 
de gereedschapswissel. Zeker voor 
productie-programma’s waarbij vaak 
van gereedschap wordt gewisseld, is dat 
interessant. 

Bij betrouwbaarheid is het optimaal 
gebruik van koelvloeistoffen niet te 
onderschatten: de spanen verwijderen, 
voorkomt een ophoping van vuil. Dit 
komt de levensduur van de machine ten 
goede. Gerrit Stoels van FANUC: “ Peck-
drilling-cycli in harde materialen ver-
eenvoudigen het maken van diepe gaten 
in harde materialen. De spanen worden 

verwijderd en dat beschermt de boor 
tegen breuk en oververhitting”. Dit is erg 
interessant omdat gereedschapsbreuken 
voor veel vertraging in het productie-
proces kunnen zorgen. Nakamura-Tome 
besteedt in de Super NTX veel aandacht 
minimale thermische vervorming door 
een geperfectioneerd oliekoelingssysteem 
en door ingebouwde spindelmotoren. Dit 
komt de nauwkeurigheid en de gladheid 
van het bewerkte oppervlak ten goede. 
De snelheid van de machine zelf en 
vooral het wisselen van gereedschappen 
is van groot belang. De beste machines 
van FANUC kunnen wisselen tussen 
frezen, boren, draadtappen, snijden en 
slijpen in 1,6 seconde. Hogesnelheidsas-
sen verbeteren de verwerkingssnelheid 
eveneens. FANUC: “ Door de hogesnel-
heidsassen kunnen machines uiterst 
snel afremmen en versnellen tussen de 
gereedschapswisselingen in. De cyclus-
tijd en verwerkingstijd verbeteren hier-
door”. Daarnaast besteden fabrikanten 
uit het betere segment veel aandacht aan 
veelzijdige machines die een grote reeks 
bewerkingen kunnen uitvoeren en aan 
ruimtebesparende machines. Ze beseffen 
dat de meeste productieruimtes beperkt 
zijn in plaats en dat machines die weinig 
ruimte innemen meestal een meerwaarde 
zijn. Gerrit Stoels van FANUC bevestigt 

dit: “zeker voor machinebeladingsrobots 
zorgen we voor toestellen met een kleine 
voetafdruk”.

De constructie van de machine zelf is 
ook een belangrijke factor: machines die 
een degelijke constructie hebben, zorgen 
voor hogere nauwkeurigheid en geven 
minder trillingen door. Compatibiliteit 
is verder een grote troef. Wanneer men 
een CNC-freesmachine combineert met 
een beladingsrobot kan de cyclustijd 
verder verlaagd worden. Nieuwe types 
van bewegingssturing zorgen eveneens 
voor goede verbeteringen. FANUC 
heeft hiervoor, naast de gekende robots, 
de Power Motion i-A ontworpen. Dit 
zorgt voor een snelle synchronisatie tot 
maximaal 32 assen en 4 paden. Ze is zeer 
geschikt voor diverse toepassingen zoals 
o.a. pers-, laad- , en vulmachines. Met één 
besturing kan men de laad- en lospro-
cessen voor een complete productielijn 
beheren. Het snel starten en stoppen van 
de assen zorgt ervoor dat de cyclustijden 
kort blijven. De Power Motion wordt 
startklaar geleverd met een geïntegreerd 
softwarepakket. De tijd die nodig is om 
de beweging te programmeren varieert 
van 1 dag tot 1 week. 
Machines worden zo steeds performan-
ter. DMG Mori stelde recent de tweede 

CNC Verticaal bewerkingscentrum 
Haas VF 5-50
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generatie van zijn CTX gamma 3000 TC 
voor. Hun hele CTX TC – serie is speciaal 
ontworpen om zeer complexe stukken 
tegen een optimale snelheid en met de 
grootste nauwkeurigheid te kunnen 
produceren. 
 
Software is een cruciale factor om de 
productiviteit te verhogen. Zeker nu 
de maakindustrie steeds meer richting 
Industry 4.0 evolueert. Nakamura heeft 
zijn NT-IPS (Nakamura-TOme Intelligent 
Production System), DMG Mori heeft 
CELOS en FANUC heeft onlangs iHMI 
gelanceerd.

Deze software maakt het programmeren 
eenvoudiger: het zorgt ervoor dat de ma-
chine voor de meest courante bewerkin-
gen 50 tot 60 % sneller geprogrammeerd 
kan worden. Via deze software kan de 
machine veel overzichtelijker en beter 
bestuurd worden. Haas Automation heeft 
functies ontwikkeld die sneller program-
meren toelaten: in plaats van de volledige 
code te schrijven, herkent het systeem be-
paalde zaken zoals spaties en punten, zo-
dat u deze niet meer hoeft te schrijven bij 
het programmeren. Bij Nakamura-Tome 
kan men verschillende NC-programma’s 
heel eenvoudig maken. Verschillende be-
werkingen zijn al voorgeprogrammeerd 
en dus snel beschikbaar via de functie 
‘NC program editing support’. Bij de 
programma’s zijn ook testprogramma’s 
voorzien zodat men kan nagaan hoe het 
programma in de praktijk kan werken. 

Dergelijke tests zorgen ervoor dat u voor 
het produceren al merkt waar eventueel 
veranderingen nodig zijn. Dat verhoogt 
de efficiëntie van de machine; wanneer u 
tijdens de effectieve productie problemen 
merkt, betekent dat veel tijdverlies. 

Gerrit Stoels van FANUC beklemtoont 
het belang van software bij de productie. 
Wanneer het fout gaat, is intelligente soft-
ware een zeer efficiënt instrument: “Bij 
gereedschapsbreuk kan speciale software 
het bewerkingsproces herstarten vanaf 
het punt waar de productie onderbroken 
werd. Hierdoor bespaart u tijd en is de 
gereedschapsbreuk veel minder van in-
vloed op het productieproces”. Bij contro-
le is het ook een grote meerwaarde: wan-
neer de productie onderbroken wordt of 
wanneer een gereedschap breekt, kunnen 
geavanceerde CNC-systemen een mail of 
SMS-verwittiging sturen. Software kan 
ook corrigerend werken: zo zullen intel-
ligente thermische regelings- en compen-
satiefuncties de thermische uitzetting 
bij langdurige freesprocessen regelen. 
Hierdoor blijft de hoogste nauwkeurig-
heid verzekerd. De software is daarnaast 
belangrijk voor de snelheid waarmee een 
bedrijf kan produceren. Een bedrijf kan 
veel tijd besparen door een CNC-machine 
met een eenvoudige bediening, een 
eenvoudige programmering en een intel-
ligente aansturing die het wisselen van 
gereedschappen optimaliseert.. Een goed 
gereedschapsbeheer versnelt het wisselen 
van gereedschappen en dit kan de pro-

ductietijd verlagen. Bij machinebelading 
zijn vision-systemen een interessante 
optie. Een 2D-vision maakt productloca-
tie mogelijk, de 3D-vision zorgt voor o.a. 
productdetectie, productpositionering 
en –oriëntatie, visuele line tracking voor 
transportbanden. Bin pick-toepassingen 
maken gebruiken van deze vision-
techniek en versnellen de productie 
doordat de robots producten uit een bak 
identificeren, selecteren en laden. Volgens 
experten verhoogt deze technologie de 
inzetbaarheid tot bijna 100%.  
 
Intelligente software is software die 
zichzelf aanpast in functie van uw pro-
ductieproces. Het leert anticiperen en zal 
functies zoals gereedschapswissels opti-
maliseren. Het gaat na of bepaalde onder-
delen en gereedschappen beschadigd zijn 
of slijtagekenmerken vertonen. Hierdoor 
kunt u preventief ingrijpen en de nodige 
vervangingen uitvoeren op dalmomen-
ten. De goede interactie tussen hardware 
en software is ook onontbeerlijk. FANUC 
heeft Nano Smoothing-functie die zorgt 
voor een perfect oppervlak. Deze functie 
is ondenkbaar zonder de nauwkeurige 
interactie tussen software en machine. 
Het programmeren is vaak complex 
maar ook hier investeren fabrikanten in 
gebruiksvriendelijke interfaces die de 
bediening verbeteren en vereenvoudigen. 
Haas Automation heeft geïnvesteerd in 
ontwikkeling van eenvoudige, betaal-
bare oplossingen voor de toenemende 
complexiteit. Dat is voor hen de definitie 
van het begrip “innovatie”. Bert Maes, 
Marketing Manager bij Haas Automation 
verduidelijkt: “In de Haas-besturing ziet 
u bijvoorbeeld geen toeters en bellen, 
maar wel eenvoud: kleine handigheidjes, 
een paar klikken, en productiebedrij-
ven krijgen wat ze willen, met weinig 
inspanning: meer verspaande stukken en 
operationele kosten die omlaag gaan”. Zo 
hebben ze functies die automatisch pun-
ten weglaat of aanvult waar dat nodig is 
(de default to float-functie) en herkent het 
programma automatisch spaties zodat 
u die niet meer hoeft in te vullen bij 
het programmeren. Dergelijke functies 
besparen heel wat toetsaanslagen en laten 
de gebruiker toe om sneller te program-
meren. DMG Mori Seiki heeft drie jaar 

Fehlmann bewerkingscentrum met een Gibas robotisering erachter. De robotcel is geschikt voor het 
beladen van paletten van twee verschillende formaten. De gehele aansturing van het proces gebeurt door 
Soflex job management systeem.

Dossier CNC-Automatisatie
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geleden in samenwerking met Siemens 
de CELOS-interface gelanceerd. Hierdoor 
kan de operator het productieproces, de 
machines en de volgorde van de produc-
tie perfect volgen en sturen. STYLE CNC 
Machines, de fabrikant in de Benelux van 
CNC draai- en freesmachines, besteedt 
veel aandacht aan besturingssystemen 
en ontwikkelde een unieke eigen CNC 
besturing. In deze STYLE besturing staan 
functionaliteit en eenvoud staan centraal. 
Bastiaan Clement, Managing Director 
van STYLE CNC Machines: “ Dit jaar 
komt de nieuwe STYLE 2016 besturing 
uit met nog meer klantgerichte functiona-
liteiten. Deze besturing bevat componen-
ten die in samenspraak met de klant zijn 
ontwikkeld, geheel aansluitend op hun 
behoeften als maakbedrijf”.

Toonaangevende producenten bieden 
ook voorgeprogrammeerde functies 
aan. DMG Mori spreekt in dit verband 
over ‘technology cycles’. Deze functies 
maken het werken met de machine op 
een ingrijpende manier efficiënter. Het 
is software die is afgestemd op eenvoud, 
gebruiksgemak en data-integratie met 
netwerken. Zo spelen machinefabrikan-
ten in op de nieuwe verwachtingen en 
vereisten in de maakindustrie waarbij 
nauwkeurigheid en het minder ar-
beidsintensief maken van de productie 
kernfactoren zijn. DMG biedt op dit 
ogenblik al 24 “technology cycles” aan op 
hun software. Dit zijn voorgeprogram-
meerde functies voor complexe taken die 
volgens hen zeer vaak gebruikt worden 
in een productie-omgeving. Met deze 
functies kunnen bedrijven deze complexe 
taken snel ingesteld kunnen worden. 
Hierdoor kan men de machine tot 60% 
sneller programmeren in functie van het 
gewenste productieproces bij een bedrijf. 
FANUC biedt dergelijke programma’s 
ook aan. De FANUC 3D-Interference 
Check Collisions-functie is bijvoorbeeld 
een ingebouwde veiligheidsfunctie die 
stilstanden vermindert doordat ze de 
machine, de gereedschappen en de pro-
ducten beschermt. DMG Mori biedt in dit 
verband de ‘Machine Protection Control’ 
aan. Andere functies bij DMG Mori zijn 
bijvoorbeeld gericht op het snel controle-
ren en corrigeren van nauwkeurigheden 
(3D quickSET) of processen (Application 

Tuning Cycle). Deze software maakt het 
voor bedrijven mogelijk om zich volledig 
om te vormen tot een ‘Smart Factory’. 
Een goede sturing is noodzakelijk. Onder 
invloed van de verwachtingen van 
Industry 4.0 zijn er een aantal nieuwe 
eisen en trends ontstaan. Gerrit Stoels, 
Area Sales Manager bij FANUC legt het 
belang van de nieuwe sturing uit: “ Big 
data verwerken in CNC-machines is een 
nieuwe trend waar we veel in investeren. 
Een tweede belangrijke trend die we zien 
is de intelligente sturing. FANUC heeft 
hiervoor de iHMI ontwikkeld die nu al 
op de 30-reeks kan gebruikt worden”. De 
bedoeling is om met deze iHMI zowel 
het onderhoud als de sturing te doen. De 
koppeling tussen CAD/CAM zit er uiter-
aard bij. Een groot voordeel is dat men 
een bibliotheek met gereedschappen kan 
importeren. De iHMI heeft als bijkomend 
voordeel dat het capaciteit vrijmaakt 
in het CNC-besturingssysteem. Gerrit 
Stoels: “ Heel wat functies die voorheen 
in de CNC-sturing zelf zaten, worden nu 
in de IHMI uitgevoerd. Daardoor komt er 
in de machinesturing capaciteit vrij zodat 
de performantie verder verhoogd wordt”. 
Het onderhoud en gebruik van de 
machine is ook eenvoudiger door iHMI: 
men kan handleidingen importeren in de 
machine. Men heeft dus geen papieren 

handleiding vlakbij de machine nodig en 
men kan ook sneller opzoeken wat een 
bepaalde foutmelding betekent en wat 
de oplossingen kunnen zijn. Dit bespaart 
tijd om een probleem op te zoeken en te 
verhelpen. Een derde trend die hij ziet, 
is de compatibiliteit en het aansturen 
van verschillende machines door een 
interface. De FANUC 30 en 32 iLB kunnen 
een lasermachine aansturen en kunnen 
nu ook een bron aansturen die niet van 
FANUC zelf is. Dit is hun 3td party laser 
interface unit.

Experts verwachten dat dergelijke 
evolutie richting interconnectiviteit en 
zelfs richting ‘open source’ niet meer 
te stoppen is. Bert Maes, Marketing 
Manager van Haas Automation Europe” 
De toekomst vanuit industrie 4.0, de 
interconnectiviteit tussen apparaten en de 
ontwikkelingen in 3D printen in metaal 
zullen zeer boeiend zijn. Maar bedrijven 
zullen de nieuwe automatiseringstech-
nieken pas echt omarmen wanneer die 
hen helpen een complexe operatie te 
vereenvoudigen, én vooral hen helpen 
geld te besparen”. Nieuwe technieken 
implementeren  met scherpe aandacht 
voor kostenefficiëntie en ‘long-term total 
cost of ownership’ geven volgens hem de 
grootste kansen op succesvol groeien als 
verspanend bedrijf. 

Dossier CNC-Automatisatie

Cobots: een interessante en innovatieve oplossing om het rendement te verhogen
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PFERD kondigt een wereldpremière aan op IJzerwarenbeurs te Keulen 

Net als voorgaande jaren is de ijzerwaren-
beurs in Keulen een van de belangrijkste 
beurzen voor gereedschapsleveranciers 
en industriële toeleveranciers. Pferd, 
producent van gereedschappen voor de 
oppervlaktebewerking en het doorslijpen, 
toont een echte wereldpremière op de 
IJzerwarenbeurs in Keulen (6 t/m 8 maart 
2016) Op de eerste beursdag, zondag, 
zal een volledig nieuw en hoogefficiënt 
gereedschap voorgesteld. worden. Dit 
volgens de PFERD-directeur verkoop en 
marketing, de heer Stefan
Braun. “Dat wij voor deze première de 
IJzerwarenbeurs uitgekozen hebben, is

geen toeval”, aldus de heer Braun. In ieder 
geval is deze beurs zoals voorheen
het belangrijkste evenement voor de 
branche.
Het PFERD-beursoptreden zal ook dit 
jaar - naast de wereldpremière - vele 
interessante thema’s voor de productie-
verbindingshandel klaar hebben. “Dit jaar 
mag de bezoeker zich ook verheugen op 
vakkundige gereedschapsdemonstraties
op de stand”, zo stelt de PFERD-directeur 
spannende acties op de beursstand in het 
vooruitzicht. Naast de wereldpremière 
zal men de bezoekers ook de bekende 
gereedschappen presenteren, die nu deels 

over enorme rendementsverhogingen 
beschikken.
“Wij weten echter ook, dat onze handela-
ren zich echter niet alleen voor innovaties
en nieuwe producten interesseren. 
Daarom zullen wij ook thema’s als
“efficiëntie” en geheel in het bijzonder het 
thema “eCommerce” prestaties en
oplossingen presenteren, die de handel 
strategieën en kansen aantonen”, aldus
Stefan Braun.  

Meer info:
www.pferd.com

YASKAWA Benelux B.V. · Science Park Eindhoven 5031 · 5692 EB Son (NL) · Tel +31 (0)40 289 5500 · www.yaskawa.eu.com

SYSTEMEN EN OPLOSSINGEN VOOR AL UW
VRAAGSTUKKEN IN PRODUCTIE AUTOMATISERING
Met innovatieve oplossingen voor Robotica, Motion Control en Controls systemen 
is YASKAWA uw ideale partner voor complete automatiseringsoplossingen “uit 1 
hand”. Door onze brede ervaring in het realiseren van maatwerkoplossingen in vele 
verschillende industrietakken kunnen wij u deskundig adviseren bij uw specifi eke 
vraagstelling.

Wij ontmoeten u graag op stand 11.A028 tijdens de TechniShow 
in Jaarbeurs Utrecht van 15 tot 18 maart 2016.
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De derde editie van de MNE-beurs 
in Kortrijk Xpo  bevestigde dat dit 
Benelux-netwerkevent voor technologie 
en industriële toelevering in de 
maakindustrie- en machinebouw zijn 
plaats verdient in het beurslandschap. 
Organisator Invent Media blikt daarom 
tevreden terug op deze editie. Volgens 
hen viel het de hoge kwaliteit van de 
bezoekers op:  “het is duidelijk dat 
Belgische bedrijven enkel nog mensen 
met beslissingsbevoegdheid uitsturen 
naar professionele beurzen”. Enkele 
standhouders betreurden wel dat 
deze editie redelijk snel volgde op de 
Bedrijven Contactdagen in de regio.

Battle Arena
De Battle Arena was net als vorige editie 
goed gevuld met interessante sprekers.  
De klemtoon in de gesprekken lag op 
innovatie, duurzaamheid en vooral het 
optimaal omgaan met personeel.  De 
jonge ondernemer Pierre Stubbe van 
Stubbe Metaalbewerking, mocht het 
debat op woensdag 3 februari openen. 
Hij inspireerde de aanwezigen met zijn 
enthousiasme en zijn visie op de maakin-
dustrie.  Het leiden van een bedrijf in deze 
veeleisende sector is allesbehalve evident. 
Het publiek luisterde dan ook geboeid 
naar zijn verhaal. Hij is klein begonnen en 
had niet verwacht dat zijn bedrijf zo snel 
zou groeien. Hij was 22 toen hij zijn een-
manszaak oprichtte. In 2000 kon hij zijn 
eerste personeelslid aanwerven. Dat was 
volgens hem geen eenvoudige opdracht 
omdat hij onder andere moest beslissen 
welke kwaliteiten dat personeel moet heb-
ben.  Het aanwerven van personeel is een 
keuze die de manier waarop je de zaak 
leidt fundamenteel verandert: “je wordt 

Nieuws van bedrijven

MNE 2016 – Meer dan 2.800 bezoekers  
en 167 standhouders

van een specialist steeds meer een genera-
list. Je bewaart het overzicht i.p.v. operati-
oneel actief te zijn”. Personeel aanwerven, 
durven innoveren en investeren in betere 
technieken en machines waren voor hem 
de kantelpunten bij het leiden van zijn be-
drijf. Het zijn cruciale factoren die volgens 
hem goed moeten zitten om te kunnen 
groeien.  In 2009 volgde de overname van 
Den Draaier.  Pierre Stubbe heeft deze 
overname zeer doordacht gedaan: “beide 
bedrijven vulden elkaar perfect aan: het 
ene bedrijf was gespecialiseerd in het 
produceren van seriewerk en het andere 
bedrijf in stukwerk”.  Het nieuwe bedrijfs-
gebouw waar Stubbe Metaalbewerking 
nu zit is eveneens het resultaat van een 
goed doordachte keuze.  Volgens Pierre 
Stubbe is het kiezen van een bedrijfs-
gebouw opnieuw een heel strategische 
beslissing waarbij men moet kijken naar 
de groeimarge: “het gebouw kan groot 
genoeg zijn nu maar de zaakvoerder moet 
nagaan welke groeimarge hij nog kan ver-

wachten. Zo vermijdt men dat er te snel 
opnieuw in infrastructuur moet geïnves-
teerd worden”.  Pierre Stubbe heeft bij zijn 
gebouw veel aandacht besteed aan mili-
euvriendelijkheid en energie-efficiëntie: 
”goed isoleren, een goede stofafzuiging 
en duurzaamheid zijn belangrijk en geven 
u een groot voordeel”.  Als voorbeelden 
haalt hij daarbij de grotere personeelste-
vredenheid in een proper gebouw en de 
zeer lage energiefactuur aan.
Nadien sprak Dhr. Jo Versavel over 
het oprichten van nieuwe bedrijven en 
het lanceren van nieuwe producten op 
de wereldmarkt. Hij vertelde over zijn 
ervaringen bij Barco en bij Traficon, het 
bedrijf dat hijzelf oprichtte. Hij vindt 
het belangrijk dat ondernemers risico’s 
durven nemen: “als je een product of een 
idee hebt dat internationaal verkocht kan 
worden, dan mag je niet wachten”. Het 
tijdstip waarop je uw product effectief 
vermarkt, is essentieel. Om succesvol te 
zijn, is het wel noodzakelijk dat je zowel 
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is zich er heel goed van bewust dat dit 
niet kan zonder dat het personeel ook 
doordrongen is van de noodzaak om con-
tinu te verbeteren. Volgens Rudy Verstre-
pen is het niet voldoende om fabrieken 
optimaal in te richten: “Er moet een breed 
gedragen cultuur van continu verbeteren 
ingevoerd worden, het menselijk gedrag 
moet volgen en de mensen moeten begrij-
pen wat er verwacht wordt en waarom 
er bijvoorbeeld een nieuwe manier van 
werken ingevoerd wordt. Anders hebben 
de nieuwe machines en die nieuwe visie  
weinig meerwaarde. Een bedrijf moet zijn 
visie in alle lagen van de onderneming 
goed duidelijk maken zodat werknemers 
en het management zeer goed weten 
wat er van hen verwacht wordt”.  Atlas 
Copco besteedt duidelijk veel aandacht 
aan dergelijke ‘policy deployment’.  Rudy 
Verstrepen illustreert dit uitgebreid met 
voorbeelden waarbij de operatoren zeer 

nuttige verbeteringen aanbrachten.  Het 
zijn volgens hem niet altijd de grote theo-
retische oplossingen –zeker wanneer die 
niet gedragen worden door de mensen op 
de werkvloer - maar wel de ideeën van 
onderuit die een productiebedrijf efficiën-
ter laten werken.
Het slotdebat op 3 februari was een panel-
gesprek over de maakindustrie in België.  
Er zijn heel wat bedrijven die het op een 
succesvolle manier ‘maken’ in België. 
Tijdens een debat in de Idea Battle Arena  
met een aantal topondernemers uit de 
technologie-industrie werd er gespro-
ken over de factoren die deze successen 
verklaren. 

een goed product als een goed team hebt. 
De derde spreker, Rudy Verstrepen, is 
vice-president Operations bij Atlas Copco 
en sprak over het optimaal benutten 
van personeel en hoe innovatie via het 
personeel in het DNA van de organisatie 
moet zitten.  Innovatie en duurzaam-
heid zijn echte kernwaarden voor deze 
Zweedse multinational.  Dhr. Verstrepen 
illustreerde hoe  Atlas Copco innovatie 
en duurzaamheid in de praktijk brengt. 
Zij hebben hiervoor een nieuw soort 
businessmodel dat innovatie inbouwt 
in de structuur van het bedrijf.  Rudy 
Verstrepen: “Innovatie is altijd mogelijk 
- there is always a better way - en stopt 
nooit. Innovatie moet gevolgd worden 
door nieuwe verbeteringen”.  Atlas Copco 
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www.cadcamerp.be
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Van 4 tot en met 8 april 2016 presenteren de toonaangevende beurzen Wire, internationale vakbeurs voor draad en kabel, en 
Tube, de internationale buizenvakbeurs, voor de 15e keer op het beursterrein van Düsseldorf gezamenlijk de technologische 
vernieuwingen en hoogteunten uit de respectievelijke branches. In 16 beurshallen presenteren de draad-, kabel- en 
buizenindustrie hun innovaties. Beide beurzen worden gelijktijdig maar wel duidelijk gescheiden georganiseerd in de 
Düsseldorf Messe. Wire vindt plaats in de hallen 9 tot en met 13 en 15 tot en met 17 te vinden, Tube in de hallen 1 tot en met 7.1 en 
7a. Een entreekaart is voor beide beurzen

Wire toont op een tentoonstellingsop-
pervlakte van ruim 57.000 vierkante meter 
machines voor de productie van draad en 
draadveredeling, gereedschap en hulp-
materiaal voor productietechnologie en 
grondstoffen, speciale draden en kabels. 
Bovendien worden innovaties op het ge-
bied van besturings- en regeltechnologie, 
controletechnologie en speciale bereiken 
gepresenteerd.

De internationale vakbeurs voor draad en 
kabel beslaat met de segmenten draad-, 
kabel- en glasvezelmachines, draad- en 
kabelproducten en –handel de hallen 9 
tot en met 13, 16 en 17. Innovaties vanuit 
de omvormtechnologie worden in hal 15 
getoond. Hal 16 opent haar deuren voor 
de segmenten roosterlasmachines en 
veerproductietechnologie. Nu al hebben 
circa 1.000 ondernemingen uit 48 landen 
zich aangemeld. 

Traditioneel sterk vertegenwoordigd 
zijn exposanten uit Italië, België, 
Frankrijk, Spanje, Oostenrijk, Nederland, 
Zwitserland, Turkije, Groot-Brittanië, 
Zweden en Duitsland. Daarnaast zijn er 
veel aanmeldingen uit de USA, Zuid-
Korea, Taiwan, India, Japan en China.

De beurs voor de buizenindustrie, Tube, 
zal opnieuw het totale pallet van de 

Tube 2016 en Wire 2016 van 4 tot 8 april:  
Twee wereldbeurzen op de Düsseldorf Messe

buizenproductie en de buizenbewerking 
tot aan de buizenverwerking en 
de buizenhandel presenteren. De 
toonaangevende beurs is daardoor 
onmisbaar voor de buizenindustrie. De 
organisatie verwacht meer dan 1.200 
standhouders en 33.000 bezoekers uit 
ongeveer 70 landen. Tube 2016 zal door 
vertegenwoordigers uit talrijke branches 
worden bezocht. De beurs is uiteraard 
een ‘must’ voor de buizenindustrie. 
Daarnaast is de beurs een must voor 
de automobielindustrie, de chemische 
industrie, de verwarmings-, olie-, 
gas- en watervoorzieningsindustrie, 
de ijzer-, staal- en metaalindustrie, 
de bouwindustrie en de elektronica-
industrie. 

De conjunctuur is gunstig voor 
beide beurzen: zowel de buizen- als 
de draadindustrie draaien op volle 
toeren dankzij de energiesector. De 
staalbuizenproductie in de EU steeg 
in 2014 met 9 procent tot 13 miljoen 
ton Ook voor 2015 wordt rekening 
gehouden met een groeiende 
productie, al zal deze minder groot 
zijn. Het winnen van gas door fracking 
leverde de staalbuizenaanbieders 
in de afgelopen jaren goede zaken 
op. De offshore-windenergie zal 
steeds belangrijker worden omdat er 

wereldwijd nieuwe productiecapaciteiten 
worden geïnstalleerd. Bij de bouw 
van krachtcentrales is de vraag vanuit 
Azië enorm. Bij de uitbreiding van 
infrastructuur zijn staalbuizen eveneens 
noodzakelijk. Ook in de draad- en 
kabelbranche steeg de productie in 2014. 
De beide branches zien het komende 
jaar optimistisch tegemoet. Belgische 
deelnemers aan Tube zijn onder andere 
SADEL, COfely Fabricom, Van Meerbeeck 
Export en Lesage Industries. Op Wire 
zijn er iets meer Belgische deelnemers 
waaronder Induflex, IBA en Bekaert.  

Nieuws van bedrijven

Meer info: 
www.wire.de en 

www.tube.be 



Trefecta e-bike
Eyecatcher op de stand (hall 11 
C060) van Mitutoyo BeNeLux is de 
Trefecta DRT off-road. Niet zomaar een 
elektrische fiets maar wel een prachtig 
staaltje van innovatie, engineering en 
high design. KMWE -toeleverancier 
voor de hightech maakindustrie- is 
voor de ontwikkeling en productie 
van de aandrijving en het frame één 
van de partners van Trefecta. Hierin 
is KMWE verantwoordelijk voor de 
industrialisering en de productie van 
prototype tot en met serieproductie.  
Door middel van geavanceerde 
techniek en intelligent design is 
deze e-bike een onovertroffen 
kwalitatief ‘voertuig van de toekomst’. 
Precisiewerk avant la lettre! 

Mitutoyo
Kwaliteit en precisiewerk, een kolfje 
naar de hand van Mitutoyo. KMWE 
zet in het productieproces van de 
onderdelen van de Trefecta-bike 
Mitutoyo de Crysta Apex en Strato 
coördinatenmeetmachines in. 
Meten en controleren zijn ook hier 
onontbeerlijke stappen in het hele 
productieproces. Zoniet kan men nooit 
komen tot dergelijke hoogstaande 
producten. Het frame, elk radertje en 
onderdeel brengen in hun perfectie 
en kwaliteit deze unieke e-bike tot een 
hoger niveau binnen zijn klasse.

TechniShow
Tijdens de TechniShow demonstreren 
technici van Mitutoyo BeNeLux met 
plezier hoe verschillende onderdelen 
van de Trefecta-bike gemeten kunnen 
worden. Live kwaliteitscontrole, live 
meten, live gegevensopvoering.  
Coördinaten meetmachines Strato 
574, Crysta Apex 9106, Mach Ko-
ga-me met toebehoren zoals MiCat 

Publirepor tage

Snelheid, kwaliteit, perfectie vs  
een high design e-bike
Mitutoyo BeNeLux demonstreert tijdens de komende TechniShow in Utrecht.

Meer info
www.mitutoyobenelux.com 

of TechniShow:  
Hall 11 Stand C060. 

software, Surface Measure laser 
probe, Measurlink software. Een heel 
scala vision meetapparatuur van Quick 
Image, over Quick Scope tot Quick 
Vision. Allen komen ze in beeld. Elk 
toont zijn kunnen aan de hand van de 
Trefecta/KMWE-werkstukken.

Ontdek en test de Trefecta
Mitutoyo benadrukt de komende 
beurs haar sterkste punten: ‘snelheid, 
kwaliteit en perfectie’. De ideale match 
met de Trefecta-bike. Laat je overtuigen 
door beiden. Kom langs op de Mitutoyo 
stand en wie weet maak jij binnenkort 
een testrit met de Trefecta e-bike*!! 

*Testritten worden voorzien onder 

voorwaarden op een later tijdstip 

georganiseerd bij Trefecta BV.
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Clusta: al meer dan 20 jaar advies en innovatie ten 
dienste van de KMO’s in de metaalsector

Vanwege deze expertise wordt Clusta 
vaak gevraagd om schadeanalyses uit te 
voeren. Hierbij kunnen de adviseurs ter 
plaatse komen bekijken wat de schade is. 
Clusta laat bedrijven kennismaken met 
nieuwe materialen en technieken, voert 
technische interventies uit wanneer dat 
nodig is en geeft gerichte opleidingen op 
de werkvloer of via seminaries. Daarnaast 
werkt Clusta mee aan IWT- projecten die 
voor de KMO’s veel kunnen opbrengen. 
Het Redukost-project is bijvoorbeeld zo’n 
project dat de beste manieren onderzocht 
om transportschade te vermijden of te be-
perken. Johan Dedeene: “Dit project was 
broodnodig want bedrijven besteden veel 
geld en energie om steeds kortere levertij-
den en productietijden te bereiken. Op dit 
moment wordt 3 tot 20% van deze materi-

alen beschadigd tijdens het transport. Zo 
valt een deel van de productiviteitswinst 
opnieuw weg”. Clusta onderzocht daarom 
met partners hoe ze de transportschade 
kunnen verminderen en vond een aantal 
cruciale oplossingen. Deze informatie 
geven ze vanaf mei mee aan bedrijven via 
individuele bedrijfsbezoeken. Tijdens dit 
bezoek, bekijkt de adviseur inhet bedrijf 
zelf wat er anders kan en waar er winsten 
mogelijk zijn. Daarnaast zullen ze demon-
straties geven over beladen van vrachten. 

Hun materiaalkennis van metalen is 
uiteraard een van hun grootste troeven: 
sinds de oprichting in 1995 werken ze 
met getalenteerde medewerkers die een 
uitgebreide expertise hebben opgebouwd 
in de metaalsector. In de loop der jaren 

hebben ze bovendien een uitstekende 
kennisdatabank opgebouwd die ze kun-
nen gebruiken bij verschillende advies-
vragen. De adviseurs denken bovendien 
erg praktijkgericht en overschrijden vaak 
hun vakgebied om te kijken naar optimale 
oplossingen die toepasbaar zijn in een 
bedrijf. Johan Dedeene: “ de adviezen zijn 
niet theoretisch maar ze zijn praktisch en 
gericht op de concrete bedrijfssituatie. Dat 
de adviseurs zo veel ervaring hebben in 
de sector, is daarbij een belangrijke meer-
waarde”. Bovendien werken zij samen met 
onderzoeksinstellingen en universiteiten 
uit heel Europa. Zo hebben ze steeds een 
optimale kennis over technieken en mate-
rialen die ze daarna vertalen naar concrete 
toepassingen of vragen in bedrijven. Deze 
vragen komen meestal van bedrijven 

Clusta VZW is een onderzoeksinstelling die bedrijven in de metaalsector adviseert en begeleidt i.v.m. materialen, productiemethodes 
en machines. De organisatie is specifiek gericht op het vertalen van theoretische kennis naar de praktijk. Het doet onderzoek, 
begeleidt bedrijven en geeft opleidingen die KMO’s helpen om efficiënter te werken. De onderzoeksinstelling is hiervoor 
perfect geplaatst als specialist in RVS, staal, aluminium en nieuwe materialen. Het heeft deskundigen in (laser)lassen of snijden, 
verbindingen, oppervlaktebehandelingen en een zeer grote expertise in corrosie , staalbouw en productontwerp. 
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die een probleem ondervinden. Daarna 
onderzoekt de adviseur de beste en de 
meest efficiënte oplossing. De uiteindelijke 
keuze komt van de bedrijven zelf, zij kie-
zen wat ze met het advies doen en hoe ze 
het implementeren. Daarom vindt Johan 
Dedeene het erg moeilijk om trots te zijn 
op alle geslaagde projecten: “ de Clusta-
adviseurs brengen een oplossing aan maar 
het zijn de bedrijven zelf die verantwoor-
delijk zijn voor het uiteindelijke succes”. 
Jaarlijks geven ze tussen de 350 en 400 
begeleidingen. Dit kunnen korte trajecten 
van een halve dag zijn of een langer traject 
van een 8-tal dagen. Dit hangt af van 
de wensen van het bedrijf en van wat er 
nodig is. 

Een voorbeeld van zo’n innovatief project 
is de samenwerking tussen Clusta en Una-
ta in verband met intern transport. In grote 
distributiemagazijnen wordt het intern 
transport minder en minder uitgevoerd 
met vorkheftrucks. Steeds vaker gebruikt 
men karren die getrokken worden door een 
elektrisch voertuig (de ‘tugger’). Zo vormen 
ze samen een logistieke trein vormen voor 
het intern transport. Jan Wuyts, zaakvoer-
der van Unata, kijkt tevreden terug op het 
project dat door Clusta in goede banen 
werd geleid: “Binnen het collectief project 
innovatief toepassen van microgelegeerd 
en ander hoge sterkte staal bij KMO’s, 
werden we ons bewust van het feit dat we 
de karretjes lichter konden ontwerpen door 
gebruik te maken van hoge sterktestaal. 
Veel onderdelen uit constructiestaal wer-
den vervangen door hoge sterkte staal wat 
ons een gewichtsbesparing op de totale kar 
van grootte 16 % opleverde. Op die manier 
bleven we met de karretjes competitief ten 
overstaan van buitenlandse concurrenten 
en kunnen we blijven werken voor logis-
tieke afdelingen bij klanten als Porsche in 
Sachsenheim (D)”

Door al deze activiteiten kan Clusta dus 
veel bijbrengen aan de Vlaamse metaal-
bedrijven en is het Clusta-lidmaatschap 
erg interessant. Ze kunnen alle technische 
vragen over alle aspecten van metalen of 
metaalbewerking beantwoorden dankzij 
hun uitgebreide praktijkervaring en hun 
contact met vooraanstaande onderzoeks-
instituten. Ook vragen over machines kan 
Clusta onderzoeken. 

Contact en specialisaties
Clusta beschikt op dit moment over volgende experten:
• Johan Dedeene - tel. 09/280 93 43 - johan.dedeene@clusta.be
 RVS, corrosie, schadeanalyse, hygiënisch ontwerp, innovatietrajecten
• Ilse Dobbelaere - tel. 09/280 93 46 - ilse.dobbelaere@clusta.be
 (hoge sterkte) staal, verbinden, laserlassen en –snijden, metallurgie, LCA van 

materialen, innovatietrajecten
• Philippe Van Britsom - tel. 09/280 93 48 - philippe.vanbritsom@clusta.be
(hoge sterkte) staal, nieuwe materialen, oppervlaktebehandelingen, gereedschapsstalen, 

vervormen, productontwerp, innovatietrajecten
• Paul Martin - tel. 09/280 93 45 - paul.martin@clusta.be 
 Aluminium, staalbouw, gevelbekleding, duurzaam materiaalgebruik, innovatietrajecten
• Marc Vanparrys - tel. 09/280 93 47 - marc.vanparrys@clusta.be
 (hoge sterkte) staal, verbinden, vervormen, innovatietrajecten – Verspanende 

bewerkingen
• Ellen Mattheeuws - tel. 09/280 93 41 - ellen.mattheeuws@clusta.be
 Administratie en events

Basisopleiding metalen 2016
Heeft de metaalsector nog heel wat geheimen voor u? Of bent u vertrouwd met de 
wereld van de metalen maar wilt u uw kennis opfrissen? Dan is de basisopleiding 
metalen van Clusta voor u hiervoor de geschikte manier. Deze opleidingsreeks 
metalen bestaat uit 4 modules van telkens één avond en maakt u wegwijs in het 
landschap van de metalen en hun toepassingen zodat u in de toekomst makke-
lijker tot een correcte materiaalkeuze kunt komen. De opleiding wordt door de 
deelnemers erg gewaardeerd en werd dit jaar nog uitgebreid met een vierde mo-
dule. Zo wordt het onderwerp ‘oppervlaktebehandelingen op staal’ nog uitgebrei-
der behandeld in die extra module. Zowel organische als metallische coatings op 
staal komen hierbij aan bod. Kortom, de vier modules vormen een leidraad voor 
u als professional in de metaalsector. De opleidingen duren steeds van 16u tot 20u 
en vinden plaats bij Clusta, Technologiepark 935 te Zwijnaaarde. 

Programma
• Module 1 (17 maart 2016): Staal. Hierbij krijgt u inzicht in soorten staal en 

de chemische, mechanische en fysische eigenschappen van deze soorten 
staal. De selectie van de juiste soort staal in functie van toepassing wordt 
besproken. 

• Module 2 (28 april 2016): Oppervlaktebehandelingen op staal. In deze 
module worden organische en metallische deklagen (ook innovatieve 
coatings met superieure corrosieweerstand) besproken. 

• Module 3 (16 juni 2016): Aluminium. Deze module geeft u inzicht in de 
soorten aluminium, de invloed van legeringselementen op de mechanische 
en fysische eigenschappen van aluminium. Bovendien gaat de module 
dieper in op aluminium bewerken worden de aandachtspunten bij het 
construeren met aluminium besproken. 

• Module 4: RVS (8 september 2016): In deze module worden soorten 
Roestvast Staal besproken. Daarnaast leert u meer over Roestvast Staal 
en corrosie en ook over de selectie van de juiste soort Roestvast Staal in 
functie van de toepassing. Bovendien zal Clusta ook de meerwaarde van 
oppervlaktebehandelingen en reiniging van Roestvast Staal bespreken.  
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Van het grote belang van Roestvast staal 
hoeven we eigenlijk niemand te overtui-
gen. Volgens cijfers van het International 
Stainless Steel Forum (ISSF) is de mondi-
ale vraag naar roestvast stalen producten 
in de laatste 20 jaar bijna verdubbeld, en 
blijft deze stijging elk jaar met 5% groeien. 
In 2014 is er wereldwijd bijna 42 miljoen 
ton roestvast staal geproduceerd. Dit is 
een toename van 70% vergeleken met 
2005 (24 miljoen ton). Deze groei is hoofd-
zakelijk veroorzaakt door een toename in 
China, waarvan het aandeel in de wereld-
productie is gestegen van 13% in 2005 tot 
meer dan 52%in 2014. Door zijn corrosie-
bestendige eigenschappen is roestvast 
staal het perfecte materiaal voor talloze 
toepassingsomgevingen en componenten, 
zoals in de luchtvaart, algemene techniek, 
consumentenproducten, olie- en gas-
winning, medische toepassingen en de 
scheepsbouw.

De veelzijdigheid ervan blijkt uit het feit 
dat er meer dan 150 verschillende soorten 

Het juiste 
gereedschap om  
Roestvast staal  
te bewerken 

Roestvast staal is van levensbelang als materiaal voor talloze industrieën over de hele wereld. Ook al bestaat dit 
materiaal al meer dan 100 jaar, het gebruik ervan is enorm toegenomen sinds het begin van de 21e eeuw. De productie van 
verspaningsgereedschappen is in de laatste jaren sterk veranderd om dit materiaal te kunnen bewerken. 

zijn. De meest gebruikte soorten roest-
vast staal zijn ferritisch, martensitisch, 
austenitisch, super-austenitisch en du-
plex. De bijzonderheden hiervan worden 
later in dit artikel behandeld. 

Het belangrijkste legeringselement is 
chroom, dat een ultradun oxidelaagje 
vormt op het oppervlak. Als vuistregel 
geldt dat de weerstand tegen corrosie en 
oxidatie evenredig is met het chroom-
gehalte. Andere legerings elementen, 
zoals nikkel en molybdeen, kunnen 
worden toegevoegd om de structuur te 
veranderen, de corrosiebestendigheid te 
verhogen en de sterkte te vergroten.

Deze toename in de productie en het 
verbruik valt samen met de vooruitgang 
en nieuwe ontwikkelingen binnen de 
industrie van verspaningsgereedschap-
pen. Omdat het bewerken van roestvast 
staal een moeizaam proces is, heb-
ben fabrikanten veel tijd en middelen 
geïnvesteerd in het zoeken naar nieuwe 

wegen om de talloze uitdagingen te 
overwinnen. 

Recente ontwikkelingen zijn, onder 
andere, nieuw ontworpen verspanings-
gereedschappen, nieuwe geometrieën, 
verbeterd koelmiddel en de ontwikke-
ling van sterkere coatings die de resulta-
ten en standtijden verbeteren. 

Boren met dunne geleiderand bijvoor-
beeld, verkleinen het contact met het 
gatoppervlak door het minimaliseren 
van de wrijving tussen de cilindrische 
geleiderand en de gatwand, waardoor 
de de warmteontwikkeling en verhar-
ding van het werkstuk afnemen.

Positieve puntgeometrieën zorgen voor 
een uitmuntende breking en afvoer van 
de spanen, waarbij een speciaal ontwor-
pen kern de voordelen van een maxima-
le stijfheid combineert met ruimte voor 
een efficiënte spaanafvoer, waardoor het 
spilrendement toeneemt.
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Coatings en koelmiddel
Tijdens de bewerking van roestvast staal 
vindt een sterke warmteontwikkeling 
plaats, wat resulteert in plastische defor-
matie en ernstige kolkslijtage. Een royale 
stroom van snijvloeistof moet daarom de 
warmte afvoeren van de snijkant. De snij-
vloeistof helpt bovendien bij de spaanbre-
king en verbetert de vormstabiliteit van 
het werkstuk.

Een voldoende aanvoer van koelmiddel is 
van groot belang, want elke onderbreking 
in de toevoer kan leiden tot temperatuur-
fluctuaties. Deze kunnen warmtescheur-
tjes veroorzaken, waardoor de standtijd 
kleiner wordt. Verspaningsgereedschap-
pen met inwendig koelmiddel zorgen ook 
voor een directe temperatuurverlaging en 
hebben een betere spaanafvoer.

Een titanium-aluminium-nitride (TiAlN)-
coating is ideaal gebleken voor het bewer-
ken van roestvast staal, doordat hij zijn 
hardheid behoudt bij hogere temperatu-
ren. Dit is te danken aan een laagje alumi-
niumoxide, dat de warmte helpt afvoeren 
van het verspaningsgereedschap.

De grote sterkte van roestvast staal en de 
hoge rekbaarheid ervan bemoeilijken de 
spaanbreking nog verder. Hierdoor neemt 
het risico op trillingen toe. En dat kan 
een nadelig effect hebben op de opper-
vlaktekwaliteit van het werkstuk en op 
de levensduur van het gereedschap of de 
wisselplaat.

Om dit tegen te gaan, moeten de gereed-
schappen en de werkstukken altijd stabiel 
en goed opgespannen zijn. Houd de uit-
steeklengte altijd zo klein mogelijk, vooral 
bij het boren of inwendig draaien. Scherpe 
gereedschappen of wisselplaten met een 
kleine neus- of hoekradius helpen tril-
lingen te beperken.

Ferritisch en martensitisch
Vanuit het oogpunt van bewerkbaar-
heid vertonen ferritisch en martensitisch 
roestvast een gelijkenis met die van ISO P 
staal. Het normale chroomgehalte is 12% 
tot 18%, met slechts kleine toevoegingen 
van andere legerende elementen. Ferriti-
sche materialen worden gebruikt in assen 
voor pompen, stoom- en waterturbines, 

moeren, bouten, stoomketels, en in de 
pulpverwerkende en levensmiddelenin-
dustrie. Martensitische staalsoorten kun-
nen worden gehard en worden om die 
reden gebruikt voor scherpe snijgereed-
schappen, scheermesjes en chirurgische 
instrumenten.
De bewerkbaarheid van ferritisch en 
martensitisch roestvast staal is goed en 
verschilt niet veel van laag gelegeerde 
staalsoorten. 

Austenitisch en  
super-austenitisch
Austenitische roestvaste staalsoorten zijn 
de meest gebruikte ISO M-materialen en 
goed voor 70 procent van alle bewerkte 
roestvast staal. Dit is vooral vanwege hun 
goede weerstand tegen corrosie. De meest 
gangbare samenstelling is 18% chroom en 
8% nikkel. De weerstand tegen corrosie 
van staal kan nog worden vergroot door 
toevoeging van 2% tot 3% molybdeen. 
Deze staalsoort wordt “zuurbestendig” 
of type 316 staal genoemd. Super-auste-
nitisch roestvast staal heeft een nikkelge-
halte van meer dan 20%.
Austenitische en super-austenitische 
roestvaste staalsoorten worden gebruikt 
wanneer een goede weerstand tegen 
corrosie vereist is. Typische industrie-
sectoren zijn bijvoorbeeld de chemische 
en de pulpverwerkende en levensmid-
delenindustrie. Het wordt ook toegepast 
in uitlaatspruitstukken van vliegtuigen. 
Austenitisch roestvast staal vormt taaie, 
lange, continue spanen die moeilijk 
breken. Tijdens de bewerking heeft het 
werkstuk de neiging te verharden en ont-
staan harde oppervlakken en spanen die 
kerfslijtage veroorzaken. Het vormt ook 
adhesie en snijkantsopbouw, wat leidt tot 

een slechte oppervlaktekwaliteit en een 
kortere standtijd. 

Gebruik, om dit tegen te gaan, geen 
gereedschappen met versleten snijkan-
ten, want die kunnen de slijtage van het 
gereedschap versnellen en breuk veroor-
zaken. Controleer op gezette tijden of er 
geen tekenen van slijtage zijn en vervang 
gereedschappen en wisselplaten regel-
matig. Probeer ook stilstand of pauzes 
tijdens de verspaning te vermijden, 
omdat zich dan warmte opbouwt en het 
werkstuk verhardt. Een grote spaanhoek 
verkleint de warmteontwikkeling, en 
daarmee het risico op verharden van het 
werkstuk tijdens het frezen. 

Duplex
Door nikkel toe te voegen aan ferritisch 
chroomstaal ontstaat een gemengde basis-
structuur die zowel ferriet als austeniet 
bevat. Dit staat bekend als duplex roest-
vast staal. 
Duplex materialen hebben een hoge 
treksterkte en behouden hun grote weer-
stand tegen corrosie. Super-duplex en 
hyper-duplex hebben hogere gehaltes van 
legerende elementen en een nog grotere 
weerstand tegen corrosie. 
Een chroomgehalte van 18% tot 24% en 
een nikkelgehalte van 4% tot 7% zijn 
gangbaar in duplex staalsoorten, wat een 
ferritisch aandeel oplevert van 25% tot 
80%. Duplex roestvaste staalsoorten wor-
den toegepast in de chemische, medische, 
levensmiddelen-, cellulose- en papierin-
dustries en in de bouw, en in processen 
waarbij zuren of chloor worden gebruikt. 
Zij worden vaak toegepast in apparatuur 
voor de offshore olie- en gaswinning. Du-
plex is over het algemeen slecht bewerk-
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Benelux-bedrijven uit de maak- en metaal-
industrie verzamelen van 15 tot 18 maart op 
ESEF en Technishow in Utrecht

Eens in de twee jaar komen directies, 
managers, inkopers en ingenieurs 
uit de maak- en metaalindustrie naar 
TechniShow toe om contacten te leggen, 
kennis te delen en investeringen te 
doen. De organisatoren verwachten 
meer dan 40.000 bezoekers. 
 
TechniShow is een van de grootste en 
belangrijkste vakbeurzen van de Benelux 
op het gebied van industriële productie-
technieken, bewerking en verwerking 
van metalen, kunststoffen, toebehoren en 
hulpmiddelen. Op TechniShow vindt u 
draaiende machines, demonstraties, in-
novaties en workshops en themaroutes op 
het gebied van industriële productie. Het 
is een van de meest. complete platformen 
voor de maakindustrie van de Benelux.  
TechniShow wordt gelijktijdig georgani-
seerd met de vakbeurs ESEF. ESEF is in 
Nederland de toonaangevende vakbeurs 
op het gebied van toeleveren, uitbesteden 
en engineering.
Beide beurzen staat in het teken van 
Industry 4.0 en de zogenaamde Smart 
Industry. De ESEF-beurs staat in het teken 
van hoe bedrijven kosten en doorloop-
tijden verlagen door vanuit een smart 
industry visie te werken. Op de Techni-
Show 2016 tonen exposanten hoe ze hun 
machines en installaties aangepast heb-
ben aan de eisen van de Smart Industry. 

Exposanten bewaren hun innovaties 
graag voor deze beurs. We presenteren 
hier enkel een beperkte greep uit het 
aanbod. Valk Welkding toont met de Arc-
Eye lasersensor haar oplossing voor het 
exact volgen van lasnaden. De Arc-Eye 
lasersenor die door Valk Welding zelf is 
ontwikkeld, zorgt ervoor dat de lastoorts 
de lasnaad exact en in realtime volgt en 
daarmee de hoogste laskwaliteit mogelijk 
maakt. Lasnaadzoeken met deze lasersen-
or wordt dan ook steeds vaker in plaats 
van gaskopzoeken en draadzoeken toe-
gepast. De software, die de communicatie 
tussen de lasersensor en de lasrobot ver-

zorgd, is voorzien van Adaptive Weaving. 
Een vooropening die groter is dan 
opgegeven, wordt direct door de camera 
geregistreerd. Dankzij Adaptive Weaving 
past de software de lasparameters real-
time in het programma aan en wordt de 
pendelslag van de lasrobot verbreed en de 
snelheid verlaagd. Daardoor wordt toch 
een lasnaad met voldoende volume ver-
kregen. Bij een te grote vooropening stopt 
de lasrobot. DMG Mori staat in Hal 12 
op TechniShow. De CNC-specialist toont 
er negen hoogtechnologische machines, 
waaronder de zeer innovatieve ecoMill 
600 V. Dit toestel heeft een verbeterde 
ergonomie en levert topprestaties. De ma-
chine kan tot 25 % sneller snijden en heeft 
een nauwkeurigheid qua positionering 
van 6µm. Wisselen van gereedschappen 
kan in 1,3 seconde. DMG MORI levert bij 
deze machine de vernieuwde SLIMline®-
bediening. Deze bediening geeft een 
nog beter overzicht van de status en het 
gebruik van de machine. Daarnaast zijn 
er ook meer uitgebreide en geavanceerde 
opties voor het programmeren.  

Bystronic heeft een BeNeLux-première be-
waard voor TechniShow: in Hal 7 presen-
teert Bystronic de Bystar Fiber. Volgens 
de fabrikant wordt dit dé toekomst in het 
fiber lasersnijden: “De Bystar Fiber is de 
allrounder in ons Bystronic-assortiment 
en is de toekomst in het fiber lasersnij-
den”, licht Managing Director Marius 
van der Hoeven toe. “Het apparaat snijdt 
zonder compromissen staal, roestvast 
staal, aluminium, messing en koper.” Wie 
interesse heeft in de nieuwste techno-
logieën op het gebied van lasersnijden, 
wordt uitgenodigd om met deze machine 
kennis te maken.  

Meer info:
www.esef.nl – www.technishow.nl
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baar vanwege het hoge vloeipunt en 
de grote treksterkte. Een hoger ferriet-
gehalte – boven 60 procent - verbetert 
de bewerkbaarheid. 

De gereedschappenspecialist Dormer 
Pramet, een alliantie tussen Dormer 
Tools en Pramet Tools, beseft het 
belang van RVS in de hedendaagse 
verspaningsindustrie. Daarom heeft 
het een compleet assortiment van 
wisselplaten en roterende verspa-
ningsgereedschappen ontwikkeld 
voor het bewerken van roestvast 
staal. De volhardmetalen boor voor 
toepassingen tot maximaal 8 keer de 
diameter is specifiek ontwikkeld om 
de problemen die typisch zijn voor 
diepgatboren in roestvast staal het 
hoofd te bieden. De R459-boor binnen 
de Dormer-productportfolio vormt 
een uitbreiding van de bestaande 
MP-X-reeks die al bestaat uit 3xD en 
5xD volhardmetalen multi-materiaal 
boren. 

Anderzijds is een veelzijdige serie 
van OEHT achtkantige wisselplaten 
voor een snijdiepte van 4 tot 10 mm, 
de ronde REHT en de XEHT wiper-
wisselplaten, ook geschikt voor 
roestvast staal. 

Door de toepassing van acht snijkan-
ten – het hoogste beschikbare aantal 
voor positieve wisselplaten – biedt de 
nieuwe serie de klant een efficiënte 
oplossing. Met de wiper-wisselplaat 
beschikt de klant over een gereed-
schap dat een ongekende voedings-
snelheid levert en het oppervlak 
perfect afwerkt.  

Dit artikel kwam tot stand 
dankzij de know-how van 

Dormer Pramet. Meer informatie 
over Dormer-Pramet vindt u op 
www.dormertools.com of via 
uw lokale verkoopkantoor van 

Dormer Pramet. 



Enkele maanden geleden vroeg 
Bernardustechnicum, campus 
Gelukstede, een studiebeurs aan bij de 
Gene Haas Foundation, een NGO die 
het technisch onderwijs promoot. Voor 
de kerstvakantie kreeg de school het 
verlossende woord dat haar leerlingen 
mechanische vormgeving een beurs van 
$15.000 krijgen.

Het geld is een schenking van Gene Haas, 
de oprichter en eigenaar van het Ame-
rikaanse Haas Automation, de tweede 
grootste producent van CNC machines 
wereldwijd en de grootste in het weste-
lijke halfrond.

Technisch Adviseur Kurt Vanmeer-
haeghe van het Bernardustechnicum: 
“We hebben ervoor gekozen om met 
deze schenking tablets aan te kopen die 

Gene Haas Foundation schenkt 15.000 dollar aan Bernardustechnicum

gebruikt zullen worden tijdens de lessen 
technologische mechanica. Via deze 
tablets kunnen we die lessen aantrekkelij-
ker en interactiever maken. Het Bernar-
dustechnicum is een voorloper op het 
vlak van innovatief en hoogtechnologisch 
onderwijs en deze aankoop past perfect 
in dat plaatje.”

Simon Vanmaekelbergh van Haas Au-
tomation: “Werkgevers in de regio en in 
gans Europa zijn op zoek naar werkne-
mers met technische vaardigheden; het 
gebrek aan technisch geschoold personeel 
is een groot probleem voor de economie. 
Via de Gene Haas Foundation beurzen 
nemen we het financiële obstakel weg 
waardoor studenten soms niet voor een 
technische opleiding kiezen.  
Daarnaast kan de beurs ook gebruikt 
worden om het technisch onderwijs aan-

trekkelijker te maken. Het uiteindelijke 
doel is om meer mensen met een betere 
technische knowhow op de arbeidsmarkt 
te krijgen.” 

Bernardustechnicum en Haas Automa-
tion werken al langer samen; de school 
heeft zeven Haas CNC-machines staan. 
Alle leerlingen die mechanische vorm-
gevingstechnieken studeren gebruiken 
deze machines om computergestuurd 
verspanen te leren. De aanwezigheid van 
moderne machines stelt de school in staat 
om haar leerlingen in contact te brengen 
met de nieuwste technologieën.

De school is ook een Haas Technical 
Education Center, wat betekent dat de 
school extra ondersteuning krijgt van het 
bedrijf. 
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Siemens biedt nieuwe functies voor een nog grotere machinenauwkeurigheid met zijn softwareversie 4.7 voor Sinumerik 
Operate. Er zijn drie grote voordelen. Ten eerste is er een aandrijfoptimalisering die de productiviteit verhoogt. Daarnaast 
verbetert het automatisch schakelen van dynamische waarden voor snelle omkering en interpolatie van bewegingen zowel de 
kwaliteit de als snelheid. Ten derde verhogen nieuwe functionaliteiten de nauwkeurigheid van de machine en beperken deze 
de snelheidsafhankelijke wrijvingseffecten. Het voordeel voor de gebruiker is dat de nieuwe software-ondersteunde functies de 
bewerkingsnauwkeurigheid verhogen en de productiviteit van de machine verbeteren. 

Nieuwe Sinumerik-functies verbeteren productiviteit en precisie

Zo kan dankzij het Sinumerik Auto Servo 
Tuning-algoritme de machinedynamiek 
worden geoptimaliseerd zodat control 
loop parameters en dempingsfilters auto-
matisch kunnen worden berekend en aan-
gepast voor aandrijfoptimalisering. Wan-
neer flexibele productie tot wijzigingen in 
de massa van werkstukken, werktuighou-
ders of werktuigen op een machine leidt, 
kunnen de parameters voor het verhogen 
van de productiviteit en kwaliteit worden 
aangepast via Auto Servo Tuning. Met de 
recentste softwareversie 4.7 voor Sinume-
rik Operate kan het algoritme direct via 
het CNC-programma op de Sinumerik 
840D sl worden geactiveerd. Telkens wan-
neer de verwerkingsparameters wijzigen, 
vindt daardoor een optimalisering tussen 
de verwerkingsstappen plaats, wat leidt 
tot een superieure precisie en een maxi-
male productiviteit.

De functie Adapt Jerk Filter Time (AJET) 
voor de Sinumerik 840D sl begint met 
het optimaliseren van de bewegingsse-
quenties. De productie van een werkstuk 
omvat typisch een sequentie van snelle 
en interpolerende bewegingen. Dit is 
bijvoorbeeld het geval in boorpatronen. 
AJET herkent deze verschillende fasen en 
schakelt tussen de parameters voor hoge 
nauwkeurigheid en maximale acceleratie. 
Door automatisch tussen de parameters te 
schakelen, haalt een machine de best mo-
gelijke kwaliteit tijdens de bewerkingsfase 
en een superieure productiviteit tijdens 
de positioneringsfase.

Meer info: 
www.siemens.be

De recentste softwareversie 4.7 
voor Sinumerik Operate omvat ook 
machineoptimaliseringen, zoals een 
verbeterde wrijvingscompensatie. 
Wrijving tussen materialen doet 
zich voor in elke werktuigmachine 
en heeft een negatief effect op de 
contournauwkeurigheid. Nu omvat 
elke Sinumerik wrijvingscompensatie, 
zodat contourfouten wegens statische 
of dynamische frictie proactief 
worden gecompenseerd. Met de 
recentste softwareversie 4.7 bieden 
Sinumerik 840D sl en Sinumerik 828D 

ook nieuwe snelheidsafhankelijke 
compensatiemogelijkheden voor frictie. 
Daardoor worden frictieafhankelijke 
padafwijkingen beter geëlimineerd. 
Dit verzekert een consistent 
hoge contournauwkeurigheid en 
werkstukprecisie. 
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WAARDEN “I” (materialen)

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Januari 6.599 6.823 6.461 6.585 7.454 7.466 7,38 7,26 7,033 6,560

Februari 6.621 6.921 6.330 6.601 7.457 7.487 7,362 7,245 6,993

Maart 6.692 7.027 6.223 6.927 7.460 7.502 7,314 7,181 7,056

April 6.731 7.214 6.282 7.235 7.437 7.483 7,238 7,199 7,115

Mei 6.783 7.332 6.373 7.216 7.431 7.461 7,198 7,191 7,154

Juni 6.774 7.477 6.396 7.015 7.460 7.386 7,161 7,196 7,099

Juli 6.785 7.376 6.385 6.882 7.481 7.381 7,184 7,226 7,062

Augustus 6.724 7.293 6.505 7.037 7.395 7.411 7,286 7,250 6,917

September 6.653 7.061 6.554 7.151 7.371 7.450 7,296 7,269 6,859

Oktober 6.679 6.743 6.462 7.075 7.333 7.417 7,269 7,242 6,795

November 6.721 6.590 6.483 7.127 7.361 7.381 7,235 7,189 6,649

December 6.625 6.457 6.526 7.259 7.398 7.376 7,249 7,080 6,611

Algemene index BEDIENDENSALARISSEN

1e kw. 2e kw. 3e kw. 4e kw.

basis 1997 = 100; basis 1997 = basis 1987 x 0,736756

1999 102,58 103,29 103,51 103,65

2000 104,78 105,96 106,75 106,89

2001 107,28 108,45 110,13 111,20

2002 112,66 113,00 113,28 113,38

2003 113,79 114,80 115,43 115,57

2004 116.67 117,09 117,59 118,12

2005 118,31 119,61 120,76 120,79

2006 121,81 122,27 122,75 123,23

2007 124,03 124,61 124,88 125,29

2008 127,70 128,65 129,92 130,54

2009 132,51 132,53 132,53 132,52

2010 132,49 133,01 133,42 133,96

2011 135,68 136,53 137,49 137,58

2012 139,88 140,57 140,93 141,40

2013 143,01 143,15 143,69 143,70

2014 145,00 145,06 145,08 145,08

2015 145,08 145,13 145,13 145,16

2016

NAT. REFERTELOON METAALBOUW (Fabriek en werkplaats)

aanbestedingen na 11-07-1981  
(typebestek 101 van 1987) Loon + Soc. lasten

1-02-2014 (10 of meer arbeiders)
10,4990 €

93,69%

1-02-2014 (<10 arbeiders) 91,84%

1-01-2014 (10 of meer arbeiders)
10,4985€

93,58%

1-01-2014 (<10 arbeiders) 91,73%

1-02-2014 (10 of meer arbeiders)
10,4985€

93,69%

1-02-2014 (<10 arbeiders) 91,84%

1-07-2014 (10 of meer arbeiders)
10,5541€

93,69%

1-07-2014 (<10 arbeiders) 91,84%

1-01-2014 (10 of meer arbeiders)
10,4985€

93,58%

1-01-2014 (<10 arbeiders) 91,73%

1-02-2014 (10 of meer arbeiders)
10,4985€

93,69%

1-02-2014 (<10 arbeiders) 91,84%

1-07-2014 (10 of meer arbeiders)
10,5541€

93,69%

1-07-2014 (<10 arbeiders) 91,84%

1-04-2015 (10 of meer arbeiders)
10,5541€

91,52%

1-04-2015 (<10 arbeiders) 93,45%

1-06-2015 (<10 arbeiders)
10,5541€

91,52%

1-06-2015 (<10 arbeiders) 93,45%

1-07-2015 (<10 arbeiders)
10,5742

91,52%

1-07-2015 (10 of meer arbeiders) 93,45%

RENTEVOET VERWIJLINTRESTEN Bij overheidsopdrachten en bij contracten vóór 08/08/2002:

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Januari 4,75 6,00 6,50 4,50 3,25 3,25 3,25 3,00 2,25 1,80

Februari 4,75 6,00 6,50 4,50 3,25 3,25 3,25 3,00 2,25 1,80

Maart 4,75 6,00 6,50 4,50 3,25 3,25 3,25 3,00 2,25 1,80

April 5,00 6,25 6,50 4,00 3,25 3,25 3,25 3,00 2,25 1,80

Mei 5,00 6,25 6,50 3,75 3,25 3,50 3,25 3,00 2,25 1,80

Juni 5,00 6,25 6,50 3,25 3,25 3,50 3,25 2,50 2,25 1,80

Juli 5,25 6,50 6,50 3,25 3,25 3,50 3,25 2,50 1,90 1,80

Augustus 5,25 6,50 6,75 3,25 3,25 3,75 3,00 2,50 1,90 1,80

September 5,50 6,50 6,75 3,25 3,25 3,75 3,00 2,50 1,90 1,80

Oktober 5,50 6,50 6,75 3,25 3,25 3,75 3,00 2,50 1,80 1,80

November 5,75 6,50 5,75 3,25 3,25 3,75 3,00 2.50 1,80 1,80

December 5,75 6,50 5,25 3,25 3,25 3,50 3,00 2.25 1,80 1,80

Opdrachten die na 16/3/2013 werden gegund: 17/03/2013 tot 30/06/2013: 9,00% Vanaf 1/7/2013 tot 31/12/2013: 8,50% - 
Vanaf 01/01/2014 tot 30/06/2014: 8,50 %

Opdrachten die na 08/08/2002 werden gegund: (wet 02/08/2002)
tweede semester 2002: 10,50 %
eerste semester 2003: 10,00 %
01/07/2003 - 30/06/2006: 9,50 %
01/07/2006 - 31/12/2006: 10,00 %.
01/01/2007 - 30/06/2007: 11,00 %.
01/07/2007 - 31/12/2008: 11,50 %

Deze hogere intrestvoeten gelden niet alleen voor overheidsopdrachten maar voor alle handelstransacties na 8 augustus 2002, tenzij de 
partijen in een contractueel bindend document andere percentages zijn overeengekomen. Deze rentevoet is wettelijk en van rechtsweg 
toepasbaar bij alle overheidsopdrachten, zonder dat een intrestberekening en aanmaning moet worden opgemaakt. Ondernemers van wie 
klanten laattijdig betalen, kunnen uiteraard ook aanspraak maken op betaling van verwijlintresten. Indien in het contract tussen leverancier 
en klant geen verwijlintresten werden bedongen in een overeenkomst of er is bijv. geen vermelding in de “algemene verkoopsvoorwaarden”, 
dan gelden de wettelijke intresten. De intresten beginnen in dat geval te lopen vanaf de aangetekende ingebrekestelling. De hierboven 

vermelde verwijlintresten kunnen ook bedongen worden tussen beide partijen in een contractueel bindend document.

01/01/2009 - 30/06/2009: 9,50 %
01/01/2009 - 30/06/2011: 8,00 %
01/07/2011 - 31/12/2011: 8,50 %.
01/01/2012 - 30/06/2013: 8,00 %
01/07/2013 – 31/12/2013: 7,50%
01/01/2014 – 30/06/2014: 7,50%

Indexen

REFERTELOONKOST PER REGIO METAALBOUW incl sociale lasten
Per uur in euro Vanaf 01/07/2015

<10 10 of meer

Nationaal 20,2517 20,4558

Brabant 19,7287 19,9275

Limburg 20,9573 21,1685

Antwerpen 20,3831 20,5885

Oost-Vlaanderen, excl Waasland 19,7708 19,9700

Waasland 19,1817 19,3750

Brugge 21,1620 21,3753

Roeselare-Tielt 20,5991 20,8067

Oostende-Veurne-Diksmuide 19,2692 19,4634

Ieper 20,6099 20,8175

In industriële of commerciële contracten van bedrijven behorend tot de sectoren Contracting & Maintenance  
en Montage & Kranen, kunnen prijsherzieningsclausules worden opgenomen die slaan op 100% van de eindprijs. 

Deze afwijking is beperkt tot contracten op basis van uurtarieven die uitsluitend beroepsmensen of  
ondernemingen betreffen.
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Referteprijzen

De afdeling MIC (Mining Intelligence 
Center) van het onderzoeksbureau 
Timetric onderzocht de prijsevoluties en 
de beschikbaarheid van basismetalen. 
Timetric baseert zich op de visie en ver-
wachtingen van diverse onderzoeksinstel-
lingen van overheden en bankinstellingen 
en anderzijds op de visie van experten uit 
de industrie.  Timetric verwacht voor 2016 
in het algemeen een stabiel jaar waarin 
we ten hoogste een milde stijging van de 
grondstoffenprijzen zien. Zo verwachten 
ze voor ijzer en koper en goud redelijk 
stabiele prijzen. Na 2020 zouden koper en 
ijzer licht kunnen stijgen. Tot 2020 rekenen 
ze op een goede balans tussen vraag en 
aanbod: lagere prijzen zullen tot hogere 
vraag leiden en dat zal de prijs zeker 
ondersteunen. Voor ijzererts is de over-
productie een structureel probleem dat 
de eerste twee jaar vermoedelijk niet zal 
opgelost worden. 

Koper en ijzer
Voor koper rekent het onderzoeksbureau 
Timetric op stabiele prijzen omdat het 
overaanbod stilaan zal afnemen. De pro-
ductiebeperkingen zullen stilaan doorwer-
ken en de vraag blijft met gemiddeld 2% 
per jaar stijgen tot 2020. Vooral de vraag 
in China zal toenemen door de vraag in 

Timetric: Korte- en middelangetermijn 
verwachtingen voor basismetalen 

de bouw en omdat het land zijn elektri-
citeitsnetwerk zal uitbreiden. Bovendien 
zal China volgens deze analisten zijn 
industriële productie blijven ondersteunen 
en vooral de geavanceerde toepassingen 
zullen de vraag naar koper doen stijgen. 
Aan de aanbodzijde zal de productie 
jaarlijks met bijna 4% groeien tot in 2020. 
Dit komt omdat er in landen als Peru en 
Zambia meer geproduceerd kan worden. 
Het lijkt er dus niet op dat het overaanbod 
snel weggewerkt zal worden.   
Voor ijzererts verwacht Timetric zeker 
geen prijsstijgingen de eerste jaren.  Er 

is een aanzienlijke overproductie en de 
vraag zal anderzijds tot 2020 jaarlijks maar 
met ongeveer 1,6% stijgen.  De analisten 
van Timetric denken niet dat de grote 
drie mijnbouwbedrijven -Vale, Rio Tinto 
en BHP Billiton – hun productie zullen 
terugschroeven. Daarvoor hebben deze 
bedrijven teveel geïnvesteerd in de afgelo-
pen jaren.  

Meer info: www.timetric.com
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De sociale partners hebben 
ten gronde niets gewijzigd 
aan de doelstellingen van 
het regeerakkoord. De te 
bereiken minimumleeftijden 
inzake brugpensioen en lan-
dingsbanen blijven overeind.
Dit akkoord zal nu voorge-
legd worden aan de federale 
regering en houdt onder meer 
het volgende in:

SWT en 
landingsbanen
•	SWT (brugpensioen) 

zwaar beroep, nachtarbeid, 
bouwbedrijf, lange 
loopbaan (40 jaar 
loopbaan): kader-cao over 
de periode 2015-2016. Een 
leeftijdsvoorwaarde van 
58 jaar wordt voorzien. 
Sectoren kunnen al dan 
niet toetreden. De kader-
cao 2015-2016 kan om 
de twee jaar verlengd of 
aangepast worden. Bij 
gebrek aan kader-cao of 
wanneer een sector niet 
toetreedt, valt men terug 
op de regeling zoals 
bepaald door de regering 
(60 jaar).

•	SWT (brugpensioen) 
in onderneming in 
herstructurering of in 
moeilijkheden: kader-
cao die loopt over de 
periode 2015-2016. Een 
leeftijdsvoorwaarde van 

Interprofessionele onderhandelingen
De interprofessionele organisaties hebben al een akkoord afgesloten rond SWT (brugpensioen), werkloosheid en tijdskrediet. Er 
werd ook al verder nagedacht over de eerste fase van de harmonisering tussen arbeiders en bedienden.

55 jaar wordt voorzien. 
Bedrijven kunnen al 
dan niet toetreden. De 
kader-cao 2015-2016 kan 
om de twee jaar verlengd 
of aangepast worden 
(tijdspad, verhoging 
leeftijd). Bij gebrek aan 
kader cao of wanneer een 
bedrijf niet toetreedt, valt 
men terug op de regeling 
(verhoging leeftijd) zoals 
bepaald door de regering.

•	Landingsbanen	zwaar	
beroep, nachtarbeid, 
bouwbedrijf, lange 
loopbaan (58 jaar - 40 
jaar loopbaan): kader-
cao 2015-2016 die een 
leeftijdsvoorwaarde van 
55 jaar voorziet. Sectoren 
kunnen al dan niet 
toetreden. De kader-cao 
2015-2016 kan om de twee 

jaar verlengd of aangepast 
worden (tijdspad, 
verhoging leeftijd). Bij 
gebrek aan kader cao of 
wanneer een sector niet 
toetreedt, valt men terug 

op de regeling (verhoging 
leeftijd) zoals bepaald door 
de regering.

•	Landingsbanen	in	
onderneming in 
herstructurering of in 
moeilijkheden: kader-
cao 2015-2016 die een 
leeftijdsvoorwaarde van 
55 jaar voorziet. Bedrijven 
kunnen al dan niet 
toetreden. De kader cao 
2015-2016 kan om de twee 
jaar verlengd of aangepast 
worden (tijdspad, 
verhoging leeftijd). Bij 
gebrek aan kader cao of 
wanneer een bedrijf niet 
toetreedt, valt men terug 
op de regeling (verhoging 
leeftijd) zoals bepaald door 
de regering. 

Gespecialiseerd in vertanden van zowel 
rechte-, schroefvormige- en conische tandwielen, 

wormwielen, splines en koppelingen

Gearcraft-Vanhoutte nv
Flanders Fieldweg 42 • 8790 Waregem

Tel. 0032 56 60.17.72 • www.gearcraft.be
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FERROMETALEN   Augustus 2015 September 2015 Oktober 2015 November 2015 December 2015 Januari 2016

Vormgietijzer (ingevoerd, vertrek Brussel) O.W. 227 - 229 847 794 761 668 659 675

Profielstaal

Categorie 1

Courant staal AE 235A (NBN 21.101)  O.W. 217 1657 1650 1638 1568 1521 1521

Kwaliteitsstaal AE 235C volgens NBN 21.101 1657 1650 1638 1568 1521 1521

Kwaliteitsstaal AE 355D (NBN 21.101) O.W. 210 1726 1719 1707 1634 1585 1585

Categorie 2b 1-2-3

Courant staal AE 235 A volgens NBN 21.101 1732 1725 1713 1639 1590 1590

Kwaliteitsstaal AE 235 C volgens NBN 21.101 1732 1725 1713 1639 1590 1590

Kwaliteitsstaal AE 355 D volgens NBN 21.101 1796 1789 1776 1700 1649 1649

Staafstaal

Courant staal kwaliteit AE 235 A O.W. 219 1447 1444 1422 1376 1346 1346

Andere kwaliteiten AE 355 C, AE 355 D O.W. 211 1566 1563 1540 1491 1458 1458

Betonijzer

Effectieve prijs af fabriek voor 25 ton O.W. 218 667,65 654,98 634,13 610,23 587,1 587,12

Effectieve prijs, extra gewogen, 
Ø 10, 12, 14, 16, 20, 25, 32 en 40 mm O.W. 224 933,3 920,63 914,11 890,21 867,08 867,1

Referteprijzen

Index betonstaal - Grymafer: zie www.febe.be > cijfers > indexen

Rittal Automation Systems — 
We automate the panel building.

Rittal nv/sa
Industrieterrein E17/3206 - Stokkelaar 8 - 9160 Lokeren 
T 09 353 91 11 - F 09 355 68 62 - info@rittal.be - www.rittal.be

Dalemans Industries bvba
Moleneindeweg 65

3520 Zonhoven
Tel +32(0)11 82 10 65
Fax +32(0)11 81 76 42

www.dalemansindustries.be
info@dalemansindustries.be

Precisie- en kwaliteits technische veren 
in draad van 0,2 tot 35 mm
Druk-, trek- en torsiveren
Clip, klemmen, bladveertjes, draaddelen
Lasersnijden, stamp-, pons-, plooi- en perswerk
Kleine en grote hoeveelheden in alle materiaalsoorten
Studie & ontwikkeling van prototypes (Iso 9001)
Flexibele leveringstermijnen
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FERROMETALEN   Augustus 2015 September 2015 Oktober 2015 November 2015 December 2015 Januari 2016

Dikke platen

Courant staal A 320 O. W. 220 1591 1578 1546 1475 1431 1427

Kwaliteitsstaal AE 235A 1595 1582 1550 1479 1435 1431

Kwaliteitsstaal AE 355D  O.W. 212 1649 1636 1603 1529 1483 1479

Halfdikke platen

Courant staal A 320  O.W. 216 1380 1380 1380 1290 1214 1214

Kwaliteitsstaal AE 235A 1389 1389 1389 1299 1222 1222

Koudgewalste dunne platen

Dikte 0,50 mm 1021 1021 1011 1002 987 951

Dikte 1 mm O.W. 205 985 985 975 966 952 918

Dikte 2 mm 983 983 973 964 950 916

Warmgewalste dunne platen

Courant staal A 320 dikte 1,50 mm O.W. 221 1310 1302 1263 1210 1169 1155

Courant staal A 320 dikte 2 mm O.W. 222 1284 1276 1238 1186 1146 1132

Courant staal A 320 dikte 2,75 mm O.W. 223 1283 1275 1237 1185 1145 1131

Kwaliteitsstaal AE 235A 1,5 mm dik 1318 1310 1271 1218 1177 1163

Kwaliteitsstaal AE 235A 2 mm dik 1292 1284 1245 1193 1152 1138

Kwaliteitsstaal AE 235A 2,75mm dik 1292 1284 1245 1193 1152 1138

Damplanken courant staal, kwaliteit PAE 320 
(lengte 18 - 30 m)  O.W. 226 1639 1664 1681 1681 1681 1681

Gegalvaniseerde platen in rollen van 5 ton en meer, 
nominale lading 275 gr/m², dubbele kant, dikte 1,5mm, 
breedte 1,00 m

845 845 845 817 780 733

Dynamo & transformatorplaten, koudgewalst
Niet-georiënteerde korrels - verlies 1,50 W/kg - 0,5 mm dik 2100 2100 2100 2100 2100 2100

Gerichte korrels/verlies in W/kg 0,97; 0,3 mm dik, kwaliteit 
M5x-30 3758 3758 3758 3758 3758 3758

Elektrolytisch verzinkte platen 1036 1023 1007 1000 989 989

Corrosievrij staal (norm AISI 304) Staven: prijs per kg. 
(prijzen van belangrijkste Duitse en Franse leveranciers) 5,49 5,33 5,21 5,12 5,13 5,13

Plaatijzer (staalplaten), koudgewalst 1 tot 1,2 mm volgens 
de norm AISI 304: prijs Agoria/CNC per kg 5,39 5,23 5,11 5,02 5,03 5,03

Sommige baremaprijzen kunnen lager zijn dan de Agoria-prijzen.In dat verband moet worden opgemerkt dat de fabrieken, die de baremaprijzen aangeven, niet volledig representatief zijn. In die zin dat 
hun productengamma niet alle op de markt bestaande soorten dekt.

Laagste dagprijzen koudgewalst plaatijzer 1 tot 1,2 mm volgens AINSI 304 genoteerd door Staalindustrie Verbond:

2012 2013 2014 2015

Januari 3.989 Januari 3.940 Januari 3.631 Januari 3,891

Februari 4.113 Februari 3.936 Februari 3.678 Februari 3,936

Maart 4.203 Maart 3.956 Maart 3.731 Maart 3,93

April 4.087 April 3.913 April 3,731 April 3,858

Mei 4.034 Mei 3.915 Mei 3,828 Mei 3,887

Juni 4.034 Juni 3.845 Juni 4,002 Juni 3,846

Juli 4.061 Juli 3.785 Juli 4,001 Juli 3,846

Augustus 4.022 Augustus 3.685 Augustus 4,007 Augustus 3,764

September 3.956 September 3.681 September 4,014 September 3,704

Oktober 3.987 Oktober 3.672 Oktober 4,057 Oktober 3,590

November 4.009 November 3.648 November 3,925 November 3,609

December 3.873 December 3.654 December 3,873 December 3,618
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NON-FERROMETALEN Augustus 2015 September 2015 Oktober 2015 November 2015 December 2015 Januari 2016

Zink

Ruw zink per kg. (notering London Metal Exchange omgerekend). 1,82091 1,62663 1,5319 1,53799 1,4753 1,40001

Koudgewalst zink per kg. (Bladzink)  
Prijs Openbare Werken  0.W. 261

4,29 3,83 3,61 3,62 3,47 3,30

Prijzen voor verkoop van groothandelaars, excl. btw.

Aluminium

Plaatijzer in legering 1050 (1 x 2 m) dikte 1 tot 3 mm, per levering 
1000 kg O.W. 262 1,48977 1,38338 1,4159 1,35624 1,36528 1,37429

Ruw aluminium 1,490

Andere Non-Ferro Metalen

Lood (prijs Openbare Werken maand vooraf) per kg.  O.W. 259 1,60287 1,52097 1,49903 1,53494 1,50514 1,56455

Koperdraad per kg
Op 20/07: 
5,82952

Op 20/08: 
5,35561

Op 21/09: 
5,51222

Op 20/10:  
5,3930

Op 20/11: 
5,21854

Op 21/12: 
5,14599

Elektrolytisch koper (notering LME)  O.W. 260 5,07578 4,67654 4,74706 4,7538 4,57923 4,35465

Nikkel (prijs per kg maand vooraf) 10,35512 9,29701 8,82158 9,2082 8,59555 7,99561

Ruw zilver in blokken/korrels (prijs per kg maand vooraf) 440,68 431,4 421,72 449,52 434,34 415,62

Goud in blokken 999,6 % (prijs per kg. maand vooraf) 33123,99 32265,67 32232,01 33116,36 32590,26 31593,11

KUNSTSTOFFEN & COMPOSIETEN (per kg) Augustus 2015 September 2015 Oktober 2015 November 2015 December 2015 Januari 2016

PVC (polyvinylchloride)  O.W. 672 1,369 1,335 1,306 1,280 1,280 1,280

PE/LD polyethyleen - lage densiteit O.W. 673 2,415 2,287 2,074 2,008 2,048 2,130

PE/HD polyethyleen - hoge densiteit  O.W. 674 2,136 2,063 1,958 1,935 1,947 1,982

PP/polypropyleen 1,631 1,553 1,399 1,272 1,269 1,289

UP/vloeibaar niet verzadigd polyesterhars O.W. 671 2,907 2,907 2,907 2,872 2,881 2,890

Buizen in PVC 1,426 1,393 1,339 1,310 1,310 1,310

Buizen in PE/LD 2,191 2,042 1,860 1,812 1,866 1,959

Buizen in PE/HD (nieuwe basis) (oude basisprijs + 4 %) O.W. 675 2,268 2,198 2,101 2,088 2,090 2,119

Gasolie (min. 2000 l. afname), per l. (2000 ppm) O.W 550 0,515 0,4602 0,4516 0,4378 0,4320 0,3750

Diesel wegvervoer  O.W. 549ter 1,033 0,9845 0,9762 0,9621 0,9711 0,9382

De actuele schrootprijzen van ferro en non-ferro zijn beschikbaar bij onze secretariaten maar kan je ook terugvinden op de website van de Tijd:  

www.tijd.be/grondstoffen/secundaire_grondstoffen/.

Nieuwe prijzen vanaf 16 januari 2014 gratis beschikbaar bij ons secretariaat: via e-mail: metaalinfo@sectors.be.

Referteprijzen

 RVS l ALUMINIUM l MESSING, KOPER, BRONS l SPECIAL ALLOYS l 
STAAL l AEROSPACE l HYDRAULIEK l CONSTRUCTIESTAAL l 
GEREEDSCHAPSSTAAL l FABRIEKSVERTEGENWOORDIGING 

thyssenkrupp Christon  Brandstraat 11  9160 Lokeren  +32 9 349 36 35 
info.tkchriston.be@thyssenkrupp.com  www.thyssenkrupp-christon.be

 Ruim assortiment 
Grote voorraad
Diverse bewerkingen

VLAMEF waakt over de belangen 
van de metaalindustrie
• Diverse opleidingen gericht op de metaalsector
• Netwerkevents en info-avonden
• Groepsaankoop energie en andere ledenvoordelen
• Helpdesk en advies
• Vertegenwoordiging van én de stem van de KMO in  

Paritair Comité 111



Mijn bedrijf is heel bedreven in het recycleren.
Wij laten onze gebruikte smeerolie ophalen door een geregistreerd inzamelaar.

Gebruikte smeerolie is een gevaarlijke afvalstof. Daarom gelden er strenge regels voor de opslag, het transport en de verwerking 
ervan. Alleen als de smeerolie van uw bedrijf wordt opgehaald volgens de procedure die OVAM, LB of OWD voorschrijft, kan ze op een 
milieuvriendelijke manier worden verwerkt. Reken dus op een geregistreerd inzamelaar om uw olie op te halen. Dan bent u zeker dat bij u 
in het bedrijf alles gesmeerd loopt.

TIP: kleine hoeveelheden gebruikte smeerolie kunnen recht geven op een forfaitaire vergoeding. 
Ontdek alle details op www.valorlub.be

EERST SMEREN, DAN RECYCLEREN

valorlub.be

4537_VLB_MetaalInfo_BE_NL_A4.indd   1 19/01/16   09:59
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Demag.be/ 
Duurzaam hijsen

V-ligger kranen AandrijftechniekHangbaansystemen KettingtakelsKraansystemen Besturingen ServiceZwenkkranen

+ 32 321 33 030 
www.demag.be - info@demag.be

van den Berg
Transporttechniek

+ 31 70 40 20 100
www.demag.nl - info@demag.nl

Levert remenergie terug aan het net 

• Duurzaam geproduceerd, 30% minder staal, droogijs gestraald en verf op waterbasis
• Levert remenergie terug aan het net tijdens het vieren van de last
• De frequentieregeling zorgt voor lagere aanloopstromen en minder energieverbruik
• Grote lichtdoorlating


