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“Stabiliteit van 
CMZ zie je terug in 
wisselplaatverbruik”

K&G Machining in Middelburg heeft een nieuwe 
CMZ TD35-Y draaibank in gebruik genomen. De 
draaibank met een lengte van 3.200 mm tussen de 
centers is uitgerust met een servogestuurde turret 
met twaalf  aangedreven gereedschappen. Dit stelt 
de toeleverancier in staat om werkstukken in één 
opspanning compleet te bewerken. Met name de 
hoge stabiliteit van de CMZ is een groot pluspunt 
voor K&G Machining.

Als toeleverancier voor de machinebouw, voedingsindustrie, offshore, 

bagger, weg- en waterbouw, produceert K&G Machining een hoge 
diversiteit aan werkstukken. Zeker de laatste jaren nemen de eisen 
en complexiteit van deze werkstukken toe. Edwin Klap, directeur van 
K&G Machining vertelt: “Door de mogelijkheden in software krijgen 
ingenieurs de gelegenheid om producten veel complexer vorm te 
geven om bijvoorbeeld meer functionaliteiten toe te voegen. Dat 
resulteert in werkstukken die steeds ingewikkelder worden om te 
produceren. Waar we vroeger assen bewerkten met alleen een paar 
spiebanen, moeten die assen tegenwoordig ook worden voorzien 
van bijvoorbeeld tandwielen, pockets en andere features. Om dat 
soort werkstukken efficiënt te kunnen produceren, moeten we als 
toeleverancier streven naar compleetbewerking. Vandaar dat we 
hebben geïnvesteerd in de nieuwe CNC-draaibank van CMZ.”

K&G Machining heeft de CMZ TD35-Y uitgerust met een servogestuurde bril om lange, slanke draaidelen te ondersteunen. In 
combinatie met de hoofdspil en de turret met aangedreven gereedschappen, kan de toeleverancier werkstukken trillingsvrij in 
één opspanning compleet bewerken.
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De hoge machinestabiliteit van de CMZ TD35-Y heeft volgens K&G Machining een positief effect op de werkstukkwaliteit en de 
standtijd van het gereedschap.

Draaien en frezen in één opspanning

Assen en andere draaidelen die tegenwoordig moeten worden 
voorzien van tandwielen, pockets, boorgaten, schroefdraad en 
andere features, kunnen met de CMZ TD35-Y in één opspanning 
bewerkt worden. Dit is met name te danken aan de combinatie van 
een hoofdspil en een turret met ruimte voor twaalf aangedreven 
gereedschappen. Waar K&G vroeger het werkstuk na het draaien 
opnieuw moest opspannen op een freesbank om bijvoorbeeld de 
spiebanen te frezen, kan de toeleverancier nu alles op één machine 
compleet bewerken. Dit resulteert niet alleen in een enorme 
tijdwinst, het komt ook ten goede aan de kwaliteit en nauwkeurigheid 
van het werkstuk. Het nulpunt gaat immers niet verloren.

Robuuste bouwwijze

De CMZ TD35-Y is voorzien van een hoofdspil met een vermogen 
van 48 kW en een maximaal toerental van 3.000 min-1. De 
aangedreven gereedschappen hebben een maximaal toerental 
van 12.000 min-1, een vermogen van 13 kW en een maximaal 
koppel van 105 Nm. “Tijdens het verspanen van zware werkstukken 
krijgt de machine veel krachten te verduren. Om trillingen en 
uitzetting te voorkomen is een hele stabiele machine vereist om 
een hoge werkstukkwaliteit te realiseren. CMZ staat bekend om 
de robuuste bouwwijze en hoge stabiliteit en dat zien we direct 
terug in de productiviteit en nauwkeurigheid”, aldus Klap. De hoge 
stabiliteit en nauwkeurigheid wordt verkregen door de blokgeleiding 

in combinatie met het robuust vormgegeven machineframe en 
de handgeschraapte contactvlakken. Klap: “Ik ben twee keer in de 
fabriek van CMZ geweest en was telkens onder de indruk van het 
vakwerk. Het schrapen van contactvlakken, het testen van spindels 
en het feit dat alles in eigen huis en op eigen bewerkingsmachines 
wordt gemaakt is indrukwekkend. Die vakkundigheid zie je terug in de 
kwaliteit van de machines. Onze oudste CMZ is van 2015 en draait 
net zo mooi als de nieuwe machine.”

Servogestuurde bril

Om lange, slanke assen en draaidelen te ondersteunen heeft K&G 
de CMZ uit laten rusten met een meelopende, servogestuurde bril. 
De bril ondersteunt het werkstuk op de locatie waar op dat moment 
bewerkt wordt. “Zeker bij assen met een lengte van 3 meter en 
een diameter van slechts 100 mm kunnen snel trillingen optreden. 
Met de meelopende bril is dit probleem opgelost. De stabiliteit van 
de machine zien we inmiddels terug in het gereedschapsverbruik. 
We kopen tegenwoordig veel minder wisselplaten in”, vertelt Klap. 
Een ander belangrijk voordeel is de hoge temperatuurstabiliteit 
van de machine. Alle motoren en koppelingen in de assen worden 
oliegekoeld. Hierdoor wordt een constante nauwkeurigheid 
gerealiseerd. In de praktijk betekent dit dat het eerste werkstuk 
aan het begin van de werkdag exact dezelfde maatvoering heeft als 
werkstuk nummer 50 aan het eind van de dag.


