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Drie machineconcepten in één

bewerkingscentrum
Proven Concepts uit Valkenswaard

Standby-magazijn met 190 gereedschappen

heeft het machinepark uitgebreid met
een Rotaswing 605 verticaal
bewerkingscentrum van Hedelius. De
drie modellen van de Rotaswing-serie
zijn ontwikkeld voor nauwkeurig vijfen zeszijdig bewerken, waarbij de
dynamiek, wisseltijden en
verspaningscapaciteit voor korte
cyclustijden zorgen.

met nulpuntspansysteem laat de bewerking

Drie basismodellen

van lange werkstukken toe.
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vijfvlaksmachine door een machine met meer
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bezettingsgraad). Deze uitvoering is doelmatig

r

zijn met behulp van een nulpuntspansysteem

voor kleinserieproductie; op de draaizwenktafel

m

en zo waren er nog wat uitgangspunten.”
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De machine van Proven Concepts is veelzijdig:

Met de door Hedelius ontwikkelde technologie

in pendelbedrijf inzetbaar en geschikt voor

kan de productie van gereedschappen in drie rich-
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zowel drie- als vijfassig bewerken van enkele

tingen (oppervlaktekwaliteit, snelheid en nauw-

“We wilden een machine met een groot gereed-
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Belangrijke schakel automobielproductie
De activiteiten van Proven Concepts omvatten naast het ontwerpen van onderdelen en samenstellingen ook simulaties, modelbouw, prototypebouw en pilotserieproductie, zo ook
de ontwikkeling en aanmaak van protogereedschappen en controlemallen. De automobielindustrie is goed voor ca. 80% van de omzet van de onderneming, die in 2002 van start ging
met een groep mensen met veel ervaring in productontwerp en prototypenbouw. Proven
Concepts werkt zowel rechtstreeks in opdracht van automobielfabrikanten als voor toeleveranciers in o.a. Nederland, Duitsland, Italië en Spanje. “Het ontwerpen van onderdelen of samenstellingen gebeurt altijd in samenwerking met de opdrachtgevers,” zegt directeur Gerard
Maessen. “Ze komen naar ons toe met bijvoorbeeld de vraag een compleet samengestelde
bumper voor een personenauto te ontwerpen. Dan heb je natuurlijk rekening te houden met
anderen, van leveranciers van onderdelen als koplampen tot fabrikanten van gereedschappen
waarmee straks de productie zal plaatsvinden. Een probleemloze assemblage vormt een van
Het aan de achterzijde geplaatste gereedschapmagazijn biedt plaats
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M E T A A L B E W E R K E N

Het bewerkingscentrum met rechts de draaizwenktafel en links de vaste machinetafel
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in het magazijn van de machine. Het aan de ach-
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dagen, soms loopt dat uit tot een maand.
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Bij de RS 605, zo verzekeren Cornelissen
en Maessen, was daarvan geen sprake.
De machine, voorzien van een TNC-besturing van Heidenhain, heeft vanaf dag
één, nou vooruit, dag twee probleemloos productie gedraaid. “Dat was ook te
danken aan de begeleiding door de importeur,” zegt Maessen. “Onze voorkeur
voor deze machine werd in de eerste
plaats bepaald door de technische mogelijkheden, maar de dienstverlening rond
de levering door Promas speelde zeker
mee. Dan heb ik het over het snel en adequaat inspelen op vragen, het feit dat je
niet als nummer wordt behandeld, en
de kennis en ervaring die je tegenkomt.
Promas is zich bewust van de kosten van
Werkplaatschef Ron Cornelissen (links) en directeur Gerard Maessen bij het veelzijdige verticale

machinestilstand bij de klant.”

bewerkingscentrum RS 605 van Hedelius
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