R i p - Te c b a s i s v o o r c a p a c i t e i t s u i t b r e i d i n g

Een kwestie van het
juiste gereedschap
De houtbewerkingsmachine en het verspaningsgereedschap
vormen een twee-eenheid. Dat ondervond ook directeur Peter
Merkx van Merkx Kozijnen in Dongen. Het Rip-Tec-systeem
van Leitz gaf hem net dat beetje meer.

Tekst en beeld: Kees d e Vr i e s

Het zal je maar gebeuren. Je koopt een
bewerkingscentrum om je capaciteit
uit te breiden en al gauw nader je alweer het plafond. “We waren er zelf
ook verbaasd over”, zegt Peter Merkx,
directeur-eigenaar van Merkx Kozijnen. De onderneming in het Brabantse
Dongen produceert met een team van
vijftien mensen naast kozijnen ook ramen, deuren en schuifpuien voor de
nieuwbouw en renovatie. “Er is genoeg
werk, we mogen zeker niet klagen. We
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investeren om bij te blijven met de huidige ontwikkelingen, maar dat we met
de Conturex binnen maanden door
het vollopen van de orderportefeuille
weer aan het plafond zouden zitten,
had niemand verwacht.”

HPC
Goede raad hoeft niet duur te zijn.
Directeur Hans Pohlen van Leitz Service in Waddinxveen zegt: “De gereedschapsinrichting was door Leitz bij het

leveren van de machine al opgevoerd
tot een van de snelste in Nederland
door gebruik van high-performance
cutting (hpc). Dat zijn doordachte
combinaties van gereedschappen en
turbogarnituren. Merkx wilde echter
nog meer uit de machine halen en had
al gauw in de gaten dat de gereedschapsinrichting hiervoor de enige
realiseerbare mogelijkheid kon zijn.
We hebben toen gezamenlijk gekozen
voor de inzet van hybride-techniek op
diverse onderdelen van de inrichting.”

Besparing
De door Leitz geleverde techniek combineert riffel voorfrezen (pre-cutting)
en de eindbewerking (finish-cutting) in
één bewerking. Dit wordt gerealiseerd
door twee verschillend geprofileerde

1	Peter Merkx (l) en Hans Pohlen: de
Nederlandse primeur van Rip-Tec.
2	De door Leitz geleverde techniek combineert pre-cutting en finish-cutting in
één bewerking.
3	20 procent van je profilering is
meestal 80 procent van je werk en
daar wordt 80 procent van de gereedschapsinrichting op afgestemd.

messen in een specifieke volgorde
in het gereedschap te plaatsen. “Het
voorfrezen met riffeltechniek garandeert de hoogst mogelijke eindkwaliteit”, stelt Pohlen. “En in combinatie
met HPC, een hoog toerental met hoge
aanvoersnelheid, ontstaat een situatie
waarbij twee tot vier arbeidsgangen
per onderdeel worden bespaard.”

Eindkwaliteit
De geavanceerde techniek, die reeds
in 2010 op het gebied van schaven
door Leitz Nederland werd ontwikkeld
onder de naam Skin-Tec, heeft binnen
het Leitz-concern inmiddels de naam
Rip-Tec gekregen. “We hebben dankzij
deze profileermethode de capaciteit
aanzienlijk kunnen verhogen”, vertelt
Merkx. “Het biedt ons door het laag
messengebruik en de daardoor hoge
standtijden met een uitstekende eindkwaliteit in de toekomst mogelijkheden
om de capaciteit door de inzet van deze
techniek nog verder op te voeren.”

Ferrari
Het bewerkingscentrum in Dongen
draait dertien uur per dag. Dat vraagt
de inzet van hoogwaardig gereedschap. Pohlen: “Ik durf te stellen dat de
capaciteit van de machine, naast diens
verplaatsingssnelheid en nauwkeurigheid, voor een belangrijk deel in
het gereedschap zit. Je kunt weliswaar
een topmachine kopen, maar zonder
doordacht gereedschap haal je geen
capaciteit. Machine en gereedschap
moeten kloppen als eenheid. Wij komen wel tegen dat fabrikanten een
dure machine kopen en dan bezuini-

gen op het gereedschap. Dat is echt
het paard achter de wagen spannen.
Vergelijk het met een auto. Niemand
zal verwachten dat een Ferrari optimaal zal rijden met een paar slechte
banden. En van de andere kant, de
beste banden maken van een Lelijke
Eend geen Ferrari.”

80/20
Goed gereedschap kan meerdere
doorlopen besparen. “En daarmee is
een procesoptimalisering van 10 tot
20 procent te halen”, aldus Pohlen.
Ook is het belangrijk bij de aanschaf
machine en gereedschap goed op
elkaar af te stemmen. “Wij hanteren
daarbij de 80-20-regel. Kijk eerst naar
de snellopende en daarna naar de
universele profielen. Als profiel A, B en
C veel voorkomen, dan pas je daar je
machine en gereedschap op aan. 20

procent van je profilering is meestal
80 procent van je werk en daar wordt
80 procent van de gereedschapsinrichting op afgestemd. De overige
80 procent van de profilering is maar
20 procent van het werk en daar mag
je langer over de bewerking doen. Je
ziet ook vaak dat bedrijven machines
kopen met een capaciteit die zij zelfs
in de meest extreme groeiscenario’s
niet halen. Het is goed om reservecapaciteit te hebben, maar je kunt alles
overdrijven waardoor een investering
moeilijker rendabel te maken is.” Pohlen schat dat bij meer dan de helft van
de in Nederland werkende machines
de capaciteitsgrens met ander gereedschap nog iets kan worden opgerekt.
Maar hij realiseert zich ook dat dat
alleen interessant is, als die capaciteitsuitbreiding ook nodig is. Zoals bij
Merkx, die weer even voort kan.
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