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productnieuws
Hartford-portaalmachine voor zware verspaning
Eind januari arriveerde bij Tebumo CNCVerspaning in Gorinchem een nieuwe
grote Hartford-portaalfreesmachine. Het
bedrijf, gespecialiseerd in middelgrooten grootverspaning, gaat de nieuwe
machine inzetten voor de zwaardere
verspaning. Voor snelle verspaning van
grote producten beschikt het bedrijf al
over een SHW-floortypemachine met
rondtafel, waar Metaal Magazine al
eerder over berichtte.

“We zochten een stabiele portaalfreesmachine, die vooral de zwaardere
verspaning aankan”, legt Jos Louwhoff,
directeur van Tebumo uit. “Dat eist veel
van de constructie en de geleidingen. Zo
heeft de nieuwe Hartford drie blokgeleidingen op de Y-as voor extra stabiliteit.”
Behalve de extra geleidingen is ook de
constructie van de machine zelf extra
zwaar uitgevoerd. “Het is een echte
volumeverspaner voor slijtvaste
materialen”, legt Richard Hermans van
Promas uit. Dit bedrijf is de importeur van
de Hartford-machines. “In november
hebben we samen de fabriek bezocht in
Taiwan voor inspectie en afname van de
PRW-4260-portaal. Per jaar verlaten zo’n
600 portaalmachines de fabriek.”
Met de nieuwe portaalfreesmachine gaat
Tebumo vooral de vlakkere en vierkante
producten bewerken. Louwhoff: “Onze
vorige portaalmachine werd te klein voor
de producten. Omdat we goede ervaringen
hadden met Hedelius- en SHW-machines,
beide via Promas gekocht, zijn we voor de
grote portaalmachine ook met hun in zee
gegaan.”

Groot bereik
De nieuwe Hartford PRW-4260-portaalfreesmachine bij Tebumo heeft een werkbereik van 4000 mm x 2600 mm x
1070 mm. Standaard is de Z-as 920 mm,
maar dankzij een verhoogde kolom is dat
nu 1070 mm. De hoofdspil maakt
maximaal 6000 min-1, heeft een
vermogen van 30 kW, met een maximaal
koppel van 788 Nm dankzij een tandwieloverbrenging. Speciaal is dat deze
machine voorzien is van een automatisch
indexeerbare haakse freeskop. Andere
kenmerken zijn een gereedschapswisselaar met 60 gereedschapsposities,
koeling door de spil, een direct meetsysteem en een Heidenhain iTNC530besturing.
“Het bed is 2200 mm breed”, legt
Louwhoff uit. “Maar de kop kunnen we
over de Y-as 2650 mm verplaatsen, terwijl
de afstand tussen de kolommen zelfs
2840 mm is. Ook de toegankelijkheid van
de machine is zeer goed. Producten
worden aan de kopse zijde in de machine
geplaatst. Omdat de Hartford op één lijn
met de SHW-floortype staat, willen we
daartussen, op termijn, de producten gaan
opspannen en uitlijnen op een soort grote
pallets. Deze worden dan met de bovenloopkraan op één van beide machines
geplaatst. Hierdoor wordt de spilefficiency
van beide machines maximaal benut.”

Paul Quaedvlieg

Door drie blokgeleidingen op de Y-as is deze extra stabiel (foto’s: Paul Quaedvlieg)

Op weg naar grootverspaning
Tebumo CNC-Verspaning is de in Gorinchem
gevestigde afdeling van Tebumo Techniek met
het hoofdkantoor in Groot-Ammers. Het bedrijf
kan highspeed CNC-frezen tot 8000 mm x
2100 mm x 1300 mm (X, Y, Z), vijfvlaks
bewerkingen tot rond 2000 mm, vierassig

De toegankelijkheid van de Hartford-portaalfreesmachine is goed

Hier zijn blokgeleidingen en aandrijving van de tafel goed te zien

langbedfrezen tot 3500 mm, drie-, vier- en
vijfassig verspanen, verticaal vlakslijpen tot
rond 2500 mm x 650 mm en CNC-draaien tot

Afname in Taiwan

rond 780 mm x 2165 mm. Er kunnen werk-

Medio november 2008 heeft Jos Louwhoff van Tebumo samen met Richard Hermans van Promas de fabrieken van Hartford in

stukken van maximaal 20.000 kg bewerkt

Taiwan bezocht voor inspectie en afname van de PRW-4260-portaalfreesmachine. Zij maakten een uitgebreide fotoreportage van de

worden.

productie van de Hartford-portaalmachines. Deze fotoreportage is te zien op www.metaalmagazine.nl (zoeken op ‘Tebumo’ of
‘Promas’).
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