
De combinatie Acura 50 EL en Acura 65 EL met een Indumatik Light 120.

hoofdspindel en een lange machine-
tafel met geïntegreerde NC-indexeer-
tafel. Dit maakt een gevarieerde 
productie van grote, zware werkstuk-
ken en een nauwkeurige 5-assige 
bewerking in één machine mogelijk.
De veelzijdige Tiltenta 7-2000 die 
sinds januari in het demonstratie-
centrum gepresenteerd wordt, heeft 
eveneens een traploos zwenkbare 
hoofdspindel en geïntegreerde NC-
draaitafel. Dit 5-assige bewerkings-
centrum overtuigt onder meer bij de 
productie van afzonderlijke delen 
en kleine series. Het hoge verspa-
ningsvermogen maakt deze machine 
geschikt voor gebruik in bijvoorbeeld 
de machine- en de gereedschapsbouw.

2600 5-asser, de Forte 50 Single 1120 
en de Acura 50, alle drie live onder 
spaan. Nieuwkomer in de loop van 
dit jaar wordt de Tiltenta 11-3600.
De Forte 50 Single 1120 is een klein 
verticaal bewerkingscentrum dat 
in Meppen live met een grote ge-
reedschapswisselaar te zien is. Het 
gereedschapsmagazijn telt 55 of 80 
plaatsen en kan tijdens het verspa-
nen worden geladen, waardoor de 
insteltijden fors worden verkort. Ook 
de compacte Acura 50 is live onder 
spaan van de partij, met een vergroot 
magazijn (55 of 80 plaatsen).
Eveneens nieuw in het demonstratie-
centrum is de Tiltenta 11-2600. Deze 
5-asser heeft een traploos zwenkbare 

Automatisering bij bewerkingsma-
chines maakt flexibele en 24/7-pro-
ductie mogelijk. Hedelius toont in 
het demonstratiecentrum in het 
Duitse Meppen (vlak over de grens) 
automatiseringsoplossingen van 
diverse fabrikanten voor de Acura-
machines. Ook staan er diverse 
nieuwe eigen bewerkingsmachines. 

Hedelius heeft gedurende de coro-
natijd duidelijk niet stil gezeten. Het 
demonstratiecentrum toont wat het 
familiebedrijf aan nieuwe machines 
op de markt heeft gezet en nog gaat 
zetten. Te zien is onder meer de 
nieuwe Tiltenta 7-2000 met flexibele 
zwenkspindel evenals de Tiltenta 11-

Hedelius toont automatisering 

en nieuwe CNC-machines 
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En door de zijdelingse belading van 
het Acura-concept is automatisering 
van een Acura 50 EL en Acura 65 EL 
mogelijk met zowel palletopslag als 
een robotcel. De flexibiliteit van een 
dergelijke opstelling is ongekend. Zo 
kan bijvoorbeeld één CNC-machine 
automatisch blijven draaien terwijl 
ondertussen op de tweede machine 
bijvoorbeeld een afzonderlijk deel 
geproduceerd wordt of terwijl onder-
tussen de automatisering volledig 
wordt benut.
Het mooie van dit systeem is de 
trapsgewijze investeringsmogelijk-
heid. Zo kan bijvoorbeeld in het 
begin een CNC-machine met deze 
automatisering worden aangeschaft. 
Wanneer de bestellingen vervolgens 
toenemen, kan de installatie pro-
bleemloos worden aangevuld met 
een tweede bewerkingscentrum. Dit 
kost niet alleen minder, maar neemt 
ook minder ruimte in beslag dan bij 
een klassieke lineaire aaneenschake-
ling. 

Ook voor Tiltenta
Door de toenemende vraag zorgt 
Hedelius behalve voor de Acura-serie 
ook bij Tiltenta-bewerkingscentra 
voor steeds meer automatiserings-
oplossingen. Zo wordt de machine 
maximaal benut, bijvoorbeeld door 
automatische bediening in een extra 
ploegendienst of in het weekeinde. In 
Meppen wordt een Tiltenta 9 bewer-
kingscentrum (X-as-bereik van 2600 
mm) getoond met een BMO Platinum 
robotsysteem met de combinatie pal-
let- en werkstukbelading. Hedelius 
heeft de machine uitgerust met een 
draaioverbrenging en pneumatiek 
voor de aansturing van het nulpunt-
spansysteem, een automatisch deur-
systeem en een robotinterface.
“Het is duidelijk dat een bezoek aan 
het demonstratiecentrum - geheel 
volgens de coronavoorschriften - 
meer dan ooit de moeite waard is”, 
geeft Hedelius aan. Een persoonlijke 
afspraak voor een demonstratie is 
direct te maken. 

Dit artikel is tot stand gekomen in samen-
werking met Promas.

matisering steeds gebruikelijker. 
Geautomatiseerde handling zorgt 
voor een soepele voortgang van het 
bewerkingsproces, ook ’s avonds en 
in het weekend. De fabrikant speelt 
in op de vraag naar automatise-
ringsoplossingen met systemen van 
Indumatik, BMO en Erowa alsmede 
het eigen multi-palletopslagsysteem 
Marathon P422. Om met dit laatste 
systeem te beginnen: de Marathon 
P422 voor 22 pallets van elk 400 x 
400 mm is bijzonder geschikt voor 
de productie van herhalingsdelen 
of kleine tot middelgrote series. Het 
systeem is ideaal afgestemd op 5-as-
sig bewerkingscentrum Acura 65. 
In combinatie met de Heidenhain 
640-besturing maakt dit een con-
sistente bediening mogelijk op de 
bewerkingsmachine, op de gereed-
schapsterminal van het standby-
magazijn en op de terminal van het 
palletmagazijn. 
In het demonstratiecentrum staat 
een BMO Platinum gekoppeld aan 
een Acura 65. Deze BMO-automati-
sering, die plaats biedt aan 8 pal-
lets van 395 x 395 mm of 16 pallets 
van 395 x 195 mm, kan gekoppeld 
worden aan maximaal twee CNC-
machines. Een 6-assige robot haalt 
de werkstukken uit de rasterlade en 
plaats deze in een van de machines.
Het compacte Erowa ERC 80-pallet-
magazijn past goed bij de compacte 
Acura 50. Deze biedt plaats aan 10 (of 
optioneel 16) pallets van 320 x 320 
mm. Als alternatief kan de palletop-
slag ook kleinere pallets aan, bijvoor-
beeld tot 24 pallets met een diameter 
van steeds 210 mm.

Combi met pallethandling
Hoogtepunt in Meppen is een 
demonstratie van de combinatie 
Acura 50 EL en Acura 65 EL met een 
Indumatik Light 120. Dit pallethand-
ling-systeem laadt de beide 5-assige 
CNC-bewerkingscentra met pallets  
van 400 x 400 mm en 200 x 200 mm. 
Het demonstratiesysteem slaat in 
totaal 33 pallets op: 12 pallets van 
400 x 400 mm en 21 pallets van 200 
x 200 mm. Maar andere palletafme-
tingen zijn uiteraard ook mogelijk. 

Acura 65 met het eigen multi-palletopslag-
systeem Marathon P422.

De Tiltenta 11-2600 met traploos zwenkbare 
hoofdspindel en een lange machinetafel met 
geïntegreerde NC-indexeertafel.

De Tiltenta 9-2600 staat in Meppen met een 
BMO Platinum robotsysteem.
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In de loop van het jaar introduceert 
Hedelius de Tiltenta 11-3600, voor-
zien van ruim bemeten X-, Y- en Z-as 
en een stijf machinebed. De vier 
assen in het gereedschap maken het 
een dynamische machine, ongeacht 
het werkstukgewicht. Zo worden ide-
ale omstandigheden gecreëerd voor 
ijlgangen tot 40 m/min.

Automatiseringsmogelijkheden
Bij moderne machines wordt auto-
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