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3D2D
Lasersnijden?

Prima Power

2D en 3D lasersnijmachines,

met eigen fiber laserbron!

Grow with

the perfect

combination!

Geen verkleuring op aluminium door de opspanmal

Procesverbetering bij 24/7 verspanen
Verspanen met robots is de toe-
komst, daar zal niemand over dis-
cussiëren. Echter met het uitsluiten 
van de mens vervalt een stuk pro-
cescontrole. Bijvoorbeeld visuele 
inspectie wanneer het werkstuk uit 
de machine komt is lastig. Hierdoor 
worden vlekken of verkleuringen 
van aluminium rondom de mal niet 
op tijd gezien wat resulteert in in-
droging van de koelvloeistof met 
alle gevolgen van dien.

“Deze problemen zullen veel bedrij-

ven bekend in de oren klinken”, zegt 

Henry van Haeff, specialist op het ge-

bied van koelsmeermiddelen voor de 

Nederlandse en Belgische hightech 

industrie. “Bij vrijwel iedere prospect 

waar wij met mijn bedrijf 2-S komen 

is dit een van de belangrijkste onder-

werpen.”

Emulcut 160
Uit de praktijk blijkt dat de Emulcut 

160 dit probleem voorkomt. Bij Aluro 

CNC, een hightech verspaner in Bel-

gië, worden alle gangbare materialen 

Besturen met de stem

Trumpf heeft op de vakbeurs Laser 
in München een laserinstallatie met 
kunstmatige intelligentie (KI) gepre-
senteerd, die intuïtief door een ge-
sproken bevel kan worden bestuurd 
– precies zoals bijvoorbeeld bij smart-
phones met spraakherkenning moge-
lijk is. 

De met een markeerlaser uitgeruste in-

stallatie liet het potentieel van KI zien. 

“KI is de volgende stap van de auto-

matisering en een sleuteltechniek voor 

de digitale industrie”, aldus een woord-

voerder van Trumpf. “KI maakt produc-

tie met onze lasers nog efficiënter, een-

voudiger en flexibeler.”

Bij de technologiestudie die Trumpf liet 

zien kan de operator diverse relevante 

besturingsopdrachten direct in een mi-

crofoon inspreken, zoals: deuren ope-

nen/sluiten, start de markeerbewerking 

of hoeveel producten heb je vandaag 

gemarkeerd? De laser geeft antwoord 

en voert de gesproken opdracht uit.

Besturen met de stem biedt meerdere 

voordelen. Zo is de machine ook voor 

onervaren gebruikers eenvoudig te 

bedienen aangezien het handmatig in-

geven van opdrachten via de bediener-

sinterface aan de software met menus-

tructuren met meerdere lagen vervalt. 

Bovendien kan de operator terwijl hij 

spreekt het volgende onderdeel voor-

bereiden of uit de installatie nemen 

en daardoor tijd winnen. Daarnaast 

kunnen door de spraakbesturing ook 

mensen met een handicap de machine 

bedienen.

In een tweede fase wil Trumpf de 

bediening van de markeerinstallatie 

verder vereenvoudigen. Nu moet de 

operator nog aan de machine vertellen 

welk deel hij er in heeft gelegd, zodat 

het goede markeerprogramma start. In 

de toekomst zal de installatie dankzij 

moderne sensortechniek en beeldher-

kenningssoftware zelf herkennen welk 

onderdeel klaar ligt en het bijbehoren-

de programma kiezen. Hierbij hoeft het 

onderdeel niet op een bepaalde positie 

ingelegd te worden. De machine is zo 

intelligent dat hij de laser automatisch 

naar de juiste positie dirigeert om de 

markeerbewerking te starten.

www.trumpf.com

inspectie zijn werkstuk tot over het 

weekend in de mal laten zitten. “De 

Emulcut 160 zorgt dus absoluut voor 

procesverbetering bij 24/7 productie”, 

besluit Van Haeff.

www.2-s.eu

24/7 verspaand met robots. Dit bete-

kent dat het werkstuk vaak een lange 

tijd blootgesteld wordt aan koelvloei-

stof terwijl het nog is ingeklemd in 

de opspanmal. Volgens Pascal van de 

Sande, productieleider bij Aluro CNC, 

zijn deze problemen verholpen sinds 

de overschakeling naar de Emulcut 

160 van Petrofer/2-S. “Voor we ge-

bruik maakten van de Emulcut 160 

hadden we geregeld problemen met 

de vlekvorming en verkleuring van 

ons aluminium. Deze stukken produ-

ceren wij onder anderen ook voor de 

aerospace- en medische sector en dit 

betekent dat geen enkel vlekje of ver-

kleuring wordt getolereerd.”

Grade 1 cleanliness
Maar niet alleen bij Aluro CNC geeft 

de Emulcut 160 positieve resultaten 

bij 24/7 productie. “Ook bij bijvoor-

beeld MEVI in Helmond is dit het ge-

val”, aldus Henry van Haeff. “Bij MEVI 

maken ze zeer hoogwaardige onder-

delen voor de semi-conductorindus-

trie, zelfs volgens grade 1 cleanliness.” 

Dit betekent dat de standaard voor 

vervuiling, verkleuring en vlekken nóg 

hoger wordt gelegd. “Met onze Emul-

cut 160 kan MEVI dit bewerkstelligen. 

Iets waar wij als 2-S trots op zijn.”

De Emulcut 160 van Petrofer/2-S vol-

doet aan alle gestelde eisen voor de 

semi-conductor- en aerospace indus-

trie. De robot kan zijn gang gaan en 

de operator kan dus zonder visuele 

Met de Emulcut 160 wordt vlekvorming en verkleuring van aluminium werkstukken voorkomen.

Bij de technologiestudie die Trumpf liet zien kan de operator diverse relevante besturingsopdrachten 
direct in een microfoon inspreken.


