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ACurA 50, fOrTE 50 single 1120,  
TILTENTA 11-2600.

InnovatIEs 2020. 

In het afgelopen jaar 2020 hebben we spannende nieuwe producten kunnen presenteren. Wij nodigen 
u uit om in het demonstratiecentrum kennis te maken met onze huidige machinehighlights en nemen 
graag de tijd om u ter plaatse uitgebreid en individueel te adviseren. Er valt veel te ontdekken.

FoRtE 50 single 1120
Het kleine verticale centrum met de  
grote gereedschapswisselaar LIVE 

aCURa 50
Compact, nauwkeurig en betrouwbaar 
LIVE onder spaan

Ondanks de moeilijke omstan-
digheden die de coronapande-
mie dit jaar heeft veroorzaakt, 
is ons demonstratiecentrum 
in Meppen nog steeds voor u  
geopend. En een bezoek is meer 
dan ooit de moeite waard!

Ervaar bijvoorbeeld de FORTE 
50 Single 1120 en de ACURA 50 

live onder spaan. Beide 
bewerkingscentra hebben ons 
portfolio sinds dit jaar verrijkt 
en kenmerken zich vooral door 
hun compacte afmetingen. Met 
zijn royale bereik op de X-as 
van 1120 mm biedt de FORTE 50 
Single 1120 toch een breed scala 
aan bewerkingsmogelijkheden. 

Het hoogtepunt: Het 
gereedschapsmagazijn met 55 
of 80 plaatsen kan tijdens het 
verspanen worden geladen. 
Hierdoor kunnen de insteltijden 
aanzienlijk worden verkort. 
Overigens is ook het magazijn 
van de ACURA 50 vergroot en 
heeft u nu ook de keuze tussen 
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tILtEnta 11-2600
5-assig bewerken van zware  
werkstukken LIVE onder spaan

tILtEnta 7-2000
Zeer flexibel met zwenkspindel  
Vanaf januari 2021

55 en 80 plaatsen. Lees meer 
over dit onderwerp in het artikel 
dat begint op pagina 22.

Ook nieuw in het demonstratie-
centrum: de TILTENTA 11-2600. 
De combinatie van een trap-
loos zwenkbare hoofdspindel 
en een lange machinetafel met 
geïntegreerde NC-indexeertafel 
maakt een gemengde productie 
van grote werkstukken en een 
nauwkeurige 5-assige bewer-
king in één machine mogelijk.

En we hebben ook veel 
gepland voor 2021: we zullen 
twee nieuwe producten 
presenteren in de TILTENTA- 
serie. Al aan het begin van 
het nieuwe jaar staat u een 
echt hoogtepunt te wachten 

met de introductie van de 
nieuwe TILTENTA 7-2000, 
die wij u dan ook in ons 
demonstratiecentrum zullen 
presenteren. Het veelzijdige 
5-assige bewerkingscentrum 
met traploos zwenkbare 
hoofdspindel en geïntegreerde 
NC-draaitafel overtuigt bij de 
productie van afzonderlijke delen 
en kleine series in de machine- 
en gereedschapsbouw met een 
hoog verspaningsvermogen. 
De tweede nieuwkomer in het 
peloton is de TILTENTA 11-3600, 
die eveneens in de loop van het 
jaar zal worden geïntroduceerd. 
Met zijn ruim bemeten X-, Y- en 
Z-as en stijve machinebed zet de 
TILTENTA 11-3600 de norm. De 

vier assen in het gereedschap 
zorgen voor een uitstekende 
dynamiek, ongeacht het 
werkstukgewicht, en creëren 
zo ideale omstandigheden voor 
hoge ijlgangen tot 40 meter per 
minuut.

Er zijn dus veel goede redenen 
om ons volgend jaar in Meppen te 
komen bezoeken. Regel gewoon 
een persoonlijke afspraak voor 
een demonstratie. We kijken nu 
al uit naar uw bezoek!



InnovatIEs 2020. 
MArAThON, INduMATIK, ErOwA, bMO.
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Heeft u er ooit aan gedacht om uw productie te automatiseren? In ons demonstratiecentrum 
presenteren wij actuele automatiseringsoplossingen van verschillende fabrikanten op de  
machines van onze ACURA-serie. Overtuig uzelf van de mogelijkheden!

Wij laten u graag bij ons zien 
hoe u gebruik kunt maken van 
a u t o m a t i s e r i n g s s y s t e m e n 
van INDUMATIK, BMO 
en EROWA en ons eigen 
mult i-pal le topslagsysteem  
MARATHON P422 om nog meer 
uit uw productie te halen.

Met 22 pallets van elk 400 x 400 
mm is het MARATHON P422 
mult i-pal le topslagsysteem 
bijzonder geschikt voor de 
productie van herhalingsdelen 
of kleine tot middelgrote 
series. Het systeem is perfect 
afgestemd op ons 5-assig 
bewerkingscentrum ACURA 65 

en maakt in combinatie 
met de Heidenhain TNC 
640-besturing een consistent 
bedieningsconcept mogelijk 
op de machine, op de 
gereedschapsterminal van 
het Standby-magazijn en 
op de terminal van het 
palletmagazijn.
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U kunt ook de BMO Platinum 
robotcel in actie zien in 
combinatie met een ACURA 
65. Er kunnen maximaal twee 
CNC-machines op het systeem 
worden aangesloten en met 
werkstukken worden geladen. 
Daarbij worden de werkstukken 
door een 6-assige robot uit de 
rasterladen gehaald en in de 
machine geplaatst. De BMO 
Platinum biedt plaats aan 8 
pallets van 395 x 395 mm of 16 
pallets van 395 x 195 mm.

Het EROWA ERC 80- 
palletmagazijn, dat past bij 
ons compacte ACURA 50- 
bewerkingscentrum, blijkt een 
bijzonder plaatsbesparende 
a u to m a t i s e r i n g s o p l o s s i n g 
te zijn. Met een breedte van 
slechts 1060 mm biedt hij 
plaats tot 10 of optioneel 16 
pallets van 320 x 320 mm. Als 
alternatief kan de palletopslag 
ook kleinere pallets hanteren, 
bijv. tot 24 pallets met een 
diameter van telkens 210 mm.

Als actueel hoogtepunt van  
onze automatiseringsoplos-
singen presenteren wij ook een 
combinatie van de ACURA 50 EL 
met de ACURA 65 EL met behulp 
van de INDUMATIK Light 120 in 
ons demonstratiecentrum. Het 
pallet-handlingsysteem laadt de 
5-assige CNC-bewerkingscentra 
met 400 x 400 en 200 x 200 mm 
pallets. Het demonstratie- 
systeem slaat in totaal 33 pallets 
op (12 pallets van 400 x 400 mm 
en 21 pallets van 200 x 200 mm).

Lees meer over het opzetten van 
een verspaningsketen op pagina 6.
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Nieuw in het demonstratiecentrum:  
hoogwaardige automatiseringscel met  
33 pallets en 480 gereedschappen.
De combinatie van een ACURA 50 EL en 
een ACURA 65 EL via het Indumatik 120 
pallet-handlingsysteem is nu klaar voor 
demonstratie. De Indumatik 120 laadt 
de 5-assige CNC-bewerkingscentra met 
400 x 400 en 200 x 200 mm pallets. Het 
demonstratiesysteem slaat in totaal 33 
pallets op (12 pallets van 400 x 400 mm 
en 21 pallets van 200 x 200 mm). Andere 
palletafmetingen zijn uiteraard mogelijk. 
Beide bewerkingscentra zijn uitgerust 
met een HSK A63 spindel met 18.000 
min-1 en een STANDBY-magazijn. Op 
beide CNC-machines zijn in totaal 480 
gereedschapsposities beschikbaar (235 
gereedschapsposities op de ACURA 
50 en 245 gereedschapsposities op de 
ACURA 65).

Het innovatieve ACURA-concept 
met zijdelingse belading maakt de 
automatisering van een ACURA 50 EL en 
een ACURA 65 EL met een palletopslag 
of een robotcel mogelijk. Heeft u volle 

orderboeken? Geen probleem, beide 
machines draaien 24 uur per dag 
automatisch. Moet u nieuwe delen 
inlopen? Geen probleem, één machine 
draait automatisch door, op de tweede 
laat u rustig uw delen inlopen. Heeft 
uw klant snel een afzonderlijk deel 
nodig? Geen probleem, één machine 
draait automatisch door, op de tweede 
produceert u het afzonderlijke deel. 
Omdat minimaal één machine altijd 
automatisch draait, kunt u optimaal 
gebruik maken van de volledige prestatie 
van de automatisering. De trapsgewijze 
investeringsmogelijkheid is ook goed 
opgelost. In het begin wordt bijv. een 
bewerkingscentrum plus automatisering 
gekocht. Zodra de bestellingen 
toenemen, wordt de installatie aangevuld 
met een tweede bewerkingscentrum. 
Ruimtevereisten en investeringsomvang 
zijn aanzienlijk lager dan die van een 
klassieke lineaire aaneenschakeling.
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ErOwA ErC 80 – live in het  
demonstratiecentrum.

De EROWA ERC 80 laadt het 5-assige 
bewerkingscentrum ACURA 50 EL met pallets 
van 320 x 320 mm. De multipalletopslag heeft 
een capaciteit van 10 pallets van à 320 x 320 mm 
(optioneel 16 pallets) met een transfergewicht 
van 80 kg. Als alternatief kan de palletopslag ook 
kleinere pallets hanteren, bijv. tot 24 pallets met  
Ø 210 mm. Het bijzondere aan dit concept is de 
geringe benodigde ruimte van slechts 4480 mm.

•	Zeer geringe benodigde ruimte van slechts ca. 1060 mm 
in de breedte

•	Chaotische productie van verschillende componenten

•	In-/uitvoerstation

•	Prioriteitsgestuurde aanvoer van de werkstukken



Automatisering van TILTENTA  
zwenkspindel-bewerkingscentra.
De vraag naar automatiseringsoplossingen blijft stijgen. Talrijke bewerkingscentra van de ACURA-serie zijn de afgelopen 
jaren al uitgerust met pallet-handlingsystemen of robots. Maar ook de vraag naar automatiseringsoplossingen voor onze 
TILTENTA-bewerkingscentra groeit.

De bewerkingscentra van de TILTENTA serie worden voornamelijk gebruikt voor de productie van enkele stukken en 
kleine series vanwege de hoge polyvalentie van de gecombineerde 5-assige bewerking en bewerking van volumineuze 
werkstukken. Met extra automatisering streven klanten naar een maximale benutting van de machine en de ruimte met een 
maximale productiviteit, bijvoorbeeld door automatische bediening in een extra ploegendienst of zelfs in het weekeinde. Als 
voorbeeld tonen wij u de uitrusting van een TILTENTA 9 bewerkingscentrum met een X-as bereik van 2600 mm met een BMO 
Platinum robotsysteem met de combinatie van pallet- en werkstukbelading. HEDELIUS heeft de machine uitgerust met een 
draaioverbrenging en pneumatiek voor de aansturing van het nulpuntspansysteem, een automatisch deursysteem en een 
robotinterface. De automatisering werd rechtstreeks door onze automatiseringspartner uitgevoerd.

NIEuws uIT hET bEdrIjf  |  Actueel88
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TILTENTA 7-2000 vanaf januari 2021  
live in het demonstratiecentrum.
Of het nu gaat om een 5-zijdige of 5-assige simultaanbewerking – de TILTENTA 7-2000 met 
traploos zwenkbare hoofdspindel en geïntegreerde NC-indexeertafel is een overtuigende keuze 
voor de productie van afzonderlijke delen en kleine series in de machine- en werktuigbouw met 
hoge verspaningsprestaties en compacte afmetingen. De grote machinetafel maakt het mogelijk 
om 5-assig werkstukken met een stoorcirkeldiameter tot 1100 mm en een maximaal opspangewicht 
van 2000 kg te bewerken. Ook het bewerken van werkstukken tot 2000 mm lengte is mogelijk.

NIEuws uIT hET bEdrIjf  |  Actueel
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tILtEnta 7-2000
Asbereik X, Y, Z 2000/1430 x 750 x 695/800 mm

Zwenkbereik -5° – +98°/-98° – +98°

Spindelsnelheid 14000/18000

Spindelvermogen 22,00/29,00/35,00 kW

Aantal gereedschappen 50/230 (max.)

Gereedschapsaanname SK 40/HSK A63

Rapid traverse 40/40/40 m/min

Wegmeetsysteem direkt

Besturingssysteem Heidenhain TNC 640 /  
Sinumerik 840 D

Opspanvlak totaal 2300 × 750 mm

Tafelbelasting vaste tafel 2000 kg

Opspanvlak indexeertafel Ø 750 mm

Klemgewicht draaitafel 800 kg

Stoorcirkeldiameter Ø 1100 mm



10 AuTOMATIsErING  |  5-assige bewerkingscentra



11

Meer productiviteit, hogere leverbetrouwbaarheid, ontspannen medewerkers: Er zijn veel goede redenen voor 
de automatisering van de productie: de 5-assige bewerkingscentra van de ACURA EL-serie zijn ideaal voor 
automatisering. De afkorting EL staat voor „Externe laadfunctie“ en beschrijft de voorbereiding van de machine 
om pallets of werkstukken van de linkerkant van de machine in het werkgebied te kunnen laden.

Zijdelings laden.

Interfaces voor  
derden.

De automatisering wordt aan de linkerkant van de 
machine geïnstalleerd. Door de zijdelingse belading 
blijft het werkgebied volledig behouden voor opstel- 
en inspectiewerkzaamheden, maar bijvoorbeeld 
ook voor de productie van een enkel onderdeel in de 
dagdienst. Zelfs het laden van de machine met een 
kraan is zonder beperkingen mogelijk. Een ander 
voordeel (afhankelijk van de gekozen automatisering) 
is de zichtbaarheid van het werkgebied en daarmee een 
geoptimaliseerde procesbesturing tijdens de inrichting 
van de automatisering. Tegelijkertijd vereist deze 
oplossing weinig diepte en kan ze gemakkelijk worden 
geïntegreerd in een bestaande productielijn.

Voor de elektrische aansluiting op een 
automatiseringssysteem	 zijn	 vooraf	 geconfigureerde	
standaardinterfaces beschikbaar, bijvoorbeeld voor 
EROWA, INDUNORM of industriële robots. Het concept 
van de ACURA EL is zo ontworpen dat de gebruiker 
de optimale oplossing op de markt kan kiezen voor 
zijn automatiseringstaken en deze eenvoudigweg 
kan installeren op de machine. Voor een optimaal 
automatiseringsontwerp voorziet HEDELIUS de 
automatiseringsingenieur van 3D-gegevens van de 
machine om de toegankelijkheid van de automatisering 
in de werkruimte te controleren op stoorcontouren.

aUtoMatIsERInG van 5- 
assIGE BEWERKInGsCEntRa.

AuTOMATIsErING  |  5-assige bewerkingscentra
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MaRatHon

Om het productieproces te optimaliseren, 
worden set-up en opspantijden steeds meer de 
taak van de productieverantwoordelijken. In het 
verleden hebben grote gereedschapsmagazijnen 
en nulpuntspantechniek zich daarom al in 
veel bedrijven bewezen. Met de ontwikkeling 
van de MARATHON P422 multi-palletbuffer 
zet HEDELIUS nu de volgende stap om het 
spilrendement van de machine en daarmee de 
productiviteit verder te verhogen.]

•	 Instellen	van	werkstukken	tijdens	verspaning,	
waardoor insteltijden „nul“ realistisch zijn

•	 Overbrugging	van	pauzes	door	langere	looptijd	 
uit het geheugen

•	 Meervoudige	machinebediening	door	langere	
looptijd uit het geheugen

•	 Consequent	Heidenhain-bedieningsconcept	
met TNC 640 aan de machine, Heidenhain 
Tool Terminal aan het Standby-magazijn en 
Heidenhain-palletwisselaarbediening

de perfecte combinatie.

En UW PRoDUCtIE LooPt.



Wat al voor de bewerkingscentra gold, zal ook voor 
de automatiseringsoplossing worden voortgezet. Bij 
HEDELIUS staat de gebruiker centraal. Daarom is de 
MARATHON uitgerust met vele technische details. De 
laadhoogte tot aan de bovenrand van de pallet is 965 mm 
om het opstellen voor de gebruiker te vergemakkelijken. 
Ter vereenvoudiging dienen ook het standaard draaibare 
opzetstation en de pneumatische vergrendeling van de 
pallet op het opzetstation voor een betere opspanning 
van de werkstukken. Daarnaast is in het opzetstation 
een detectiesensor geïntegreerd, die bepaalt of er al een  
pallet aanwezig is. Dit voorkomt mogelijke 
bedieningsfouten. De laadopening kan voor het laden 
met de kraan naar achteren worden verplaatst, waardoor 
het opzetstation volledig wordt vrijgemaakt.

*Let op de maximale bewerkingshoogte van het bewerkingscentrum 

Pallets 

Aantal    22

Afmetingen 400 x 400 mm

Werkstuk 

Opspangewicht 150 kg

Transfergewicht 170 kg

Stoorcirkel diameter max. 500 mm

Opspanhoogte max. 400 mm*

opzetgebied 

Eigenschap draaibaar standaard

Opspanning pneumatisch vergrendeld

Controle zintuiglijk 

Besturingssysteem 

Palletwisselaarbediening Heidenhain



14 AuTOMATIsErING  |  Palletautomatisering

PaLLEtaUtoMatIsERInG.
Als afzonderlijke onderdelen als herhalingsonderdelen of kleine tot middelgrote series moeten 
worden geproduceerd, is het gebruik van een automatiseringsoplossing met pallets de beste 
optie. Het voordeel van de pallet is dat tijdens de bewerking van een werkstuk in de machine 
een nieuw werkstuk wordt opgespannen of dat het apparaat kan worden aangepast. Zo blijft de 
machine tijdens pauzes of zelfs een hele ploeg voort autonoom produceren, en worden steeds 
palletbuffersystemen gebruikt. De palletvoorraad kan oplopen tot enkele tientallen pallets en is 
afhankelijk van de gemiddelde looptijd van het werkstuk en de gewenste totale autonome looptijd.

MaRatHon P422
Interface voor ACURA 65

In-/uitvoerstation Enkelvoudig

In-/uitvoerstation draaibaar Ja 

Aantal pallets 22

Opspangebied pallet 400 x 400 mm

Handlinggewicht 170 kg

Meervoudige machinebediening Nee 

InDUMatIK Light 30
Interface voor ACURA 50

In-/uitvoerstation Tweevoudig

In-/uitvoerstation draaibaar Nee 

Aantal pallets 50/50/72

Opspangebied pallet 240 x 190 mm / Ø 150 mm / 
HSK100

Handlinggewicht 30 kg

Meervoudige machinebediening Nee 



InDUMatIK Light 60
Interface voor ACURA 50/ACURA 65

In-/uitvoerstation Tweevoudig

In-/uitvoerstation draaibaar Nee 

Aantal pallets 24/30

Opspangebied pallet 320 x 320 mm / 230 x 230 mm

Handlinggewicht 60 kg

Meervoudige machinebediening Nee 

ERoWa ERC 80
Interface voor ACURA 50

In-/uitvoerstation Tweevoudig

In-/uitvoerstation draaibaar Ja 

Aantal pallets 10/15/25

Opspangebied pallet 320 x 320 mm / Ø 210 mm /  
Ø 148 mm

Handlinggewicht 80 kg

Meervoudige machinebediening Nee 

InDUMatIK UltraLight 100
Interface voor ACURA 50/ACURA 65/ACURA 85

In-/uitvoerstation Nee 

In-/uitvoerstation draaibaar Nee 

Aantal pallets 6/8/16

Opspangebied pallet 400 x 400 mm / 320 x 320 mm /  
200 x 200 mm

Handlinggewicht 100 kg

Meervoudige machinebediening Nee 

ERoWa Leonardo
Interface voor ACURA 50/ACURA 65/ACURA 85

In-/uitvoerstation Tweevoudig/Viervoudig

In-/uitvoerstation draaibaar Ja 

Aantal pallets 24/32/40

Opspangebied pallet 400 x 400 mm / 320 x 320 mm / 
Ø 210 mm

Handlinggewicht 80/120 kg

Meervoudige machinebediening Ja 
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ERoWa ERD 150
Interface voor ACURA 50/ACURA 65/ACURA 85

In-/uitvoerstation Ja 

In-/uitvoerstation draaibaar Ja 

Aantal pallets Individueel

Opspangebied pallet 400 x 400 mm / 320 x 320 mm / 
Ø 210 mm

Handlinggewicht 150 kg

Meervoudige machinebediening Flexibel uitbreidbaar

InDUMatIK Light 120
Interface voor ACURA 50/ACURA 65/ACURA 85

In-/uitvoerstation Tweevoudig

In-/uitvoerstation draaibaar Nee 

Aantal pallets 24/30/42

Opspangebied pallet 400 x 400 mm / 320 x 320 mm / 
200 x 200 mm

Handlinggewicht 120 kg

Meervoudige machinebediening Ja 

InDUMatIK 150
Interface voor ACURA 50/ACURA 65/ACURA 85

In-/uitvoerstation Tweevoudig

In-/uitvoerstation draaibaar Nee 

Aantal pallets Individueel

Opspangebied pallet 400 x 400 mm / 320 x 320 mm / 
200 x 200 mm

Handlinggewicht 150 kg

Meervoudige machinebediening Flexibel uitbreidbaar



Op de HEDELIUS ACURA-serie kunnen tal van automatiseringssystemen worden aangesloten, zoals multi-palletopslagsystemen van het 
type Indumatik Light of Erowa Leonardo, of zelfs lineaire systemen voor het koppelen van meerdere machines.
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WERKstUKaUtoMatIsERInG. 
Robotcellen beladen snel en nauwkeurig gereedschapsmachines met onbewerkte onderdelen en verwijderen 
vervolgens de bewerkte onderdelen. Dankzij geavanceerde gebruikersinterfaces is er geen programmeerkennis 
meer nodig, zodat omschakelen ook comfortabel en snel kan worden uitgevoerd. Dit maakt de robotcellen ook 
voor kleinere partijgroottes rendabel. Naast pure werkstukhantering kunnen moderne robotcellen ook nog 
eens werkstukpallets wisselen. Dit verhoogt de flexibiliteit in de productie van kleine en middelgrote series. 
Om de inbedrijfstelling te vereenvoudigen, biedt HEDELIUS gestandaardiseerde interfaces voor verschillende 
oplossingen.

BMo Platinum
Interface voor ACURA 50/ACURA 65

Behandeling van werkstukken Ja 

Opslag van werkstukken Laden

Aantal opslagplaatsen 4-7

Grijper Enkel/dubbel

Palletbehandeling Ja 

In-/uitvoerstation pallets Nee 

In-/uitvoerstation draaibaar Nee  

Aantal pallets 8/16

Opspangebied pallet 395 x 395 mm / 395 x 195 mm

Handlinggewicht 24/50/80 kg

Meervoudige machinebediening Ja 

BMo titanium
Interface voor ACURA 50/ACURA 65/ACURA 85

Behandeling van werkstukken Ja 

Opslag van werkstukken Laden

Aantal opslagplaatsen 4-7

Grijper Enkel/dubbel

Palletbehandeling Ja 

In-/uitvoerstation pallets Ja 

In-/uitvoerstation draaibaar Ja 

Aantal pallets 8-100

Opspangebied pallet 395 x 395 mm / 395 x 195 mm

Handlinggewicht 180/500 kg

Meervoudige machinebediening Ja 
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Een essentiële factor in de dagelijkse productie is de voorbereiding van het juiste gereedschap. Het zoeken naar de 
gereedschappen, het opmeten, het transport en het laden van het magazijn neemt waardevolle capaciteit in beslag en 
laat zich elk jaar op enkele honderden werkuren becijferen.

GEREEDsCHaPsaUtoMatIsERInG: 
stanDBY-MaGaZIJn.

technische gegevens sBM 40s / 63s

Gereedschap opname SK 40 / BT 40 / HSK A63

Aantal posities, max. 180

Gereedschaplengte A max. 240 mm

Aantal posities A max. 100 

Gereedschaplengte B max. 300/330 mm

Aantal posities B max. 80

Gereedschapwisseltijd 17–21 sec.

Foot print 1340x1340 mm

Totale hoogte 2810 mm

De gereedschapsdiameters zijn aangepast aan  
de betreffende machine.
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GEREEDsCHaPsaUtoMatIsERInG: 
stanDBY-MaGaZIJn.

besparing per jaar: 17.120 €
Voorbeeld: Met vier gereedschapswisselprocedures per dag met gemiddeld 14 nieuw 
te monteren gereedschappen is de totale gereedschapsbehoefte 56 gereedschappen 
per dag.

AuTOMATIsErING | Gereedschapsautomatisering | standby-magazijn

Het HEDELIUS Standby-gereedschapsmagazijn is een compacte toren die achter het 
bewerkingscentrum is geïnstalleerd. De gereedschappen worden via een draaibare 
manipulator met grijper uit het Standby-magazijn gehaald en in het gereedschapsmagazijn 
van het bewerkingscentrum geplaatst. De wisseltijd is slechts enkele seconden. Aan het 
begin van een NC-programma worden de benodigde gereedschappen voorgeselecteerd. De 
gereedschapsmanagementsoftware controleert of de gereedschappen in het hoofdmagazijn 
van de machine zijn opgeslagen. Als er ontbreekt, wordt dit automatisch vanuit het 
Standbymagazijn in het hoofdmagazijn van het bewerkingscentrum geplaatst. Als voor een 
werkstuk meer gereedschappen nodig zijn dan in het hoofdmagazijn passen, worden de extra 
benodigde gereedschappen ook automatisch uit het Standby-magazijn genomen. Tijdrovende 
gereedschapswissels met de hand zijn niet meer nodig.

voorbeeldberekening Handmatig standby-magazijn

Insteltijd per gereedschap 75 sec. 20 sec.

Insteltijd per dag bij 56 gereedschappen 70 min. 18,5 min.

Insteltijd per jaar bij 250 werkdagen 291 h 77 h

Instelkosten per jaar tegen uurtarief 80 € 23.280 € 6.160 € 
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aCURa 50.
nu met 80-voudig gereedschapsmagazijn.

Met de voorstelling van de ACURA 50 houden we nu 
al rekening met de trend naar meer gereedschappen 
om de insteltijden te verkorten. Het potente 5-assige 
bewerkingscentrum heeft standaard al een 55-voudig 
magazijn. Al snel kwam echter de vraag naar een gro-
ter magazijn - vooral op het gebied van automatise-
ring. HEDELIUS heeft deze vaak geuite wens nu aange-
grepen om een optionele uitbreiding van het magazijn 
tot 80 stuks aan te bieden. Hiervoor werd de keten van 
het standaardmagazijn eenvoudig en kostenefficiënt 
uitgebreid tot 80 posities. In vergelijking met het stan-
daard 55-voudige magazijn heeft de CNC-machine 
slechts ca. 950 mm meer ruimte nodig in de diepte.

•	Z-bereik van 550 mm

•	Draai/kanteltafel aan beide zijden gemonteerd voor 
zeer nauwkeurige verspaningsprestaties

•	Bewegende kolomconstructie met vaste giek van de 
Y-as

•	55- of 80-voudig gereedschapsmagazijn bediend 
vanaf de voorzijde

•	Geoptimaliseerde spaanval dankzij verticale 
roestvrijstalen afdekking

•	Spanentransporteur op rollen kan naar voren 
worden uitgetrokken om ruimte te besparen

•	Lage totale hoogte, kleine inbouwdiepte

•	5-assig simultaanfrezen optioneel

aCURa 50
Asbereik X, Y, Z 500 x 550/370 x 550 mm

Zwenkbereik +30° – -115°

Spindelsnelheid 14000/18000/24000 min-1

Spindelvermogen 22,00/29,00/30,00/35,00 kW

Aantal gereedschappen 55/80/235 (max.)

Gereedschapsaanname SK 40/HSK A63

Rapid traverse 40/40/40 m/min

Wegmeetsysteem direct

Besturingssysteem Heidenhain TNC 640 /  
Sinumerik 840 D

Opspanvlak indexeertafel 500 x 430 mm

Klemgewicht draaitafel 300 kg

Stoorcirkeldiameter Ø 550 mm
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Met een indrukwekkend bereik van 1.100 mm op de Y-as betreedt de TILTENTA-11 
serie van HEDELIUS een nieuwe wereld. De TILTENTA 11- 2600 maakt nieuwe toe-
passingen voor de bewerking van afzonderlijke onderdelen en series in de machi-
ne-, gereedschaps- en voertuigbouw mogelijk. Of het nu gaat om de bewerking van 
lange werkstukken of om een 5-zijdige complete bewerking met geïntegreerde NC-
indexeertafel - het TILTENTA-crossoverconcept kan vele taken aan. De combinatie 
van een traploos zwenkbare hoofdspindel en een lange machinetafel met geïnteg-
reerde NC-indexeertafel maakt een gemengde productie van grote werkstukken en 
een nauwkeurige 5-assige bewerking in één machine mogelijk.
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tILtEnta 11-2600.
Zeer flexibel met zwenkspindel.

6652 mm

tILtEnta 11-2600
Asbereik X, Y, Z 2600/2030 x 1100 x 900/1005 mm

Zwenkbereik -5° – +98°/-98° – +98°

Spindelsnelheid 14000/15000/18000 min-1

Spindelvermogen 22,00/29,00/35,00/50,00 kW

Aantal gereedschappen 65/245 (max.)

Gereedschapsaanname SK 40/HSK A63

Rapid traverse 40/40/40 m/min

Wegmeetsysteem direct

Besturingssysteem Heidenhain TNC 640 /  
Sinumerik 840 D

Opspanvlak totaal 3080 x 1100 mm

Tafelbelasting vaste tafel 4000 kg

Opspanvlak indexeertafel Ø 1140 mm

Klemgewicht draaitafel 1800 kg

Stoorcirkeldiameter Ø 1450 mm

•	Extra groot bereik op de Y-as van 1.100 mm

•	Veelzijdig 4/ 5-assig bewerkingscentrum met zwenkbare hoofdspindel

•	Hoge tafelbelasting

•	Optioneel met geïntegreerde zware draaitafel

•	Hoogste precisie door vier assen voor de aansturing van het gereedschap en 
één as voor het werkstuk

•	Snelle gereedschapswisselaar met 65 plaatsen
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het zeer compacte verticaal bewerkingscentrum met 
de grote gereedschapswisselaar. 

FoRtE 50 single 1120.

Met de optionele nulpuntspansystemen kunnen de 
omsteltijden van het 3-assig bewerkingscentrum 
FORTE 50 Single 1120 aanzienlijk worden verkort. 
Ze bieden dus een nuttige aanvulling, vooral voor de 
productie van afzonderlijke delen tot middelgrote series. 
Andere opties zijn de 3D-matrijsconstructietuning 
of de 3D-infraroodsensor voor het automatisch 
scannen van werkstukken en de onafhankelijke 
aanpassing van de bewerkingsspecificaties in geval 
van maatafwijkingen.

vErTICALE bEwErKINGsCENTrA |  fOrTE-serie  |  fOrTE 50 single 1120

•	Royaal bereik X-as van 1120 mm

•	Groot bereik Z-as van 550 mm

•	Directe meetsystemen als standaard

•	Volledig afgesloten werkgebied

•	Zware, vaste machinetafel

•	Verticale roestvrijstalen afdekking voor een 
geoptimaliseerde spaanval

•	Bewegende kolom van hoogwaardig machinegietijzer

•	Highlight: Gereedschapsmagazijn met 55/80 plaatsen 
om te laden tijdens de bewerking

FoRtE 50 single 1120
Asbereik X, Y, Z 1120 x 550 x 550 mm

Spindelsnelheid 14000/18000/24000

Spindelvermogen 22,00/29,00/30,00/35,00 kW

Aantal gereedschappen 55/80/235 (max.)

Gereedschapsaanname DIN 69871-A40 / HSK A63

Rapid traverse 40/40/40 m/min

Wegmeetsysteem direct

Besturingssysteem Heidenhain TNC 640 /  
Sinumerik 840 D

Opspanvlak totaal 1300 x 550 mm

Tafelbelasting vaste tafel 800 kg
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Efficiënte productie van ordergerela-
teerde afzonderlijke onderdelen
SOLLICH KG  |  Toepassing: Voedsel- en verpakkingstechnologie  |   
Hoofdkantoor: Bad Salzuflen, Duitsland  |  Werknemers: 400 

SOLLICH KG is wereldwijd marktleider in machines voor chocoladeverwerking. Het familiebedrijf uit Bad Salzuflen in Oostelijk Westfalen 
stond voor een grote uitdaging bij de vernieuwing van het machinepark voor verspanend bewerken. steeds complexere afzonderlijke on-
derdelen in de meest uiteenlopende omvang en lengte moeten flexibel en efficiënt worden geproduceerd. In HEDELIUS Maschinenfabrik 
vonden ze een partner die dit mogelijk maakt.

bijna uitsluitend ordergerelateerde 
afzonderlijke onderdelen, maar vaak 
moet het snel gebeuren om de wensen 
van de klant te vervullen. Een flexibele 
verwerking is daarom noodzakelijk. 
Tegelijkertijd worden de onderdelen voor 
nieuwe machines steeds complexer“, zegt 
Alexander Janott, voorman verspaning 
bij SOLLICH. Toen het tijd werd om de 
verspaningsmachines te vernieuwen, 
werd een leverancier gezocht die deze 
uitdagingen het hoofd kon bieden. 

veel verschillende  
eisen.

Er moeten veel verschillende producten 
worden vervaardigd, van kleine 
werkstukken tot lange, zware onderdelen 
van meer dan 3000 mm lang, voornamelijk 
van roestvrij staal, maar ook van 
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aluminium en kunststof. Naast deze 
uitdagingen werden er nog meer eisen 
gesteld aan de nieuwe leverancier van 
bewerkingscentra. Het doel was om zo min 
mogelijk opnieuw te moeten opspannen 
en tegelijkertijd veeleisender onderdelen 
te kunnen produceren. „De gefreesde 
onderdelen worden steeds ingewikkelder, 
de klanten stellen steeds hogere eisen 
aan onze machines, daar moeten we op 
kunnen inspelen“, zegt productiemanager 
Stolpe. Na een intensief selectieproces 
door een comité van specialisten 
en managers vond het Westfaalse 
familiebedrijf wat het zocht. HEDELIUS 
Maschinenfabrik GmbH uit Meppen in 
Nedersaksen kon aan de eisen voldoen. 
Expert Janott is tevreden: „We wisten 
wat we nodig hadden en de HEDELIUS-
bewerkingscentra zijn precies afgestemd 
op ons productassortiment en onze eisen.“ 

Toen Robert Sollich ruim honderd jaar geleden zijn bakkerij en banketbakkerij in Ratibor, Opper-Silezië, vestigde, legde hij ook de basis 
voor een succesverhaal. Enkele jaren later verhuisde het bedrijf naar Rostock en werd de bakkerij een banketbakkerij en producent van 
aanverwante machines. Veel van deze machines werden geleverd in Oostelijk Westfalen, in die tijd een centrum van de zoetwarenindustrie. 
Daarom verhuisde Robert Sollich in 1950 ook naar Bad Salzuflen, waar hij zich concentreerde op de ontwikkeling van chocolademachines. 
In de jaren zeventig kwam de industriële productie op gang. De tweede generatie in het familiebedrijf heeft hier een belangrijke bijdrage aan 
geleverd. „Een beslissende invloed op de industriële oriëntatie van het bedrijf werd uitgeoefend door Helmut Sollich, zoon van de oprichter 
van het bedrijf, die het bedrijf vanaf 1966 leidde“, zegt Kersten Stolpe, productieleider bij SOLLICH. Vandaag de dag wordt het bedrijf met 
meer dan 400 medewerkers geleid door Thomas Sollich, de derde generatie van de familie, en de vierde generatie staat al in de startblok-
ken. Na verschillende decennia is de wereldwijd actieve machinefabrikant uitgegroeid tot marktleider op het gebied van chocoladetempe-
reer- en enrobeersystemen. „Chocolade machinaal zodanig verwerken dat deze uiteindelijk aan de hoge eisen van de klanten voldoet, is erg 
moeilijk en tegelijk onze kerncompetentie“, legt Stolpe uit. „Wij leveren de klant niet alleen de machine, maar ook de ontwikkeling volgens 
zijn wensen, praktijktests, inbedrijfstelling en uitstekende service.“

„we zijn bijna als een 
familie“.

Om producten en projecten in korte tijd te 
realiseren en tegelijkertijd te voldoen aan 
de hoge eisen van hygiëne, functionele 
veiligheid en duurzaamheid, trekt iedereen 
bij SOLLICH één lijn. „We zijn bijna als een 
familie, er is nauwelijks sprake van verloop 
van medewerkers, omdat waardering en 
modern management erg belangrijk zijn“, 
zegt Stolpe, zelf een SOLLICH-habitué 
met meer dan 30 jaar dienstverband. En hij 
voegt eraan toe: „Het bedrijf leeft met de 
mensen, we hebben hier hoogopgeleide 
vakmensen met veel ervaring en 
knowhow.“ En dit weerspiegelt zich 
uiteraard in het ontwerp en de fabricage 
van machines. Tegelijkertijd zijn er echter 
moderne productiefaciliteiten nodig om 
aan de steeds hogere eisen van de klanten 
te kunnen voldoen. „Wij produceren 
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Grote 
bewerkingscentra 
met zwenkbare 
hoofdspindel.

Eind 2017 werd het eerste 
bewerkingscentrum door het Noord-
Duitse familiebedrijf aangeschaft, een 
3-assige machine FORTE 65 Single 1320 
met bereik van 1320 x 650 x 600 mm (x/y/z). 
Nog geen drie maanden later, nog vóór de 
levering van de FORTE 65, werden twee 
5-assige freesmachines met zwenkbare 
hoofdspindel uit de TILTENTA-serie 
besteld, een T6-2300 met bereik van 2300 
x 600 x 695 mm (x/y/z) en een T9-2600 
van 2600 x 900 x 900 mm (x/y/z). „Vanaf 
het begin hadden we ons oog laten vallen 
op de grotere machines met zwenkkop“, 
geeft productiemanager Stolpe toe. De 
3-assige freesmachine werd echter eerst 
aangeschaft om ervaring op te doen 
voordat de 5-assige bewerkingscentra 
in gebruik zouden worden genomen. Dit 
betekent dat er in 2018 drie uiterst flexibele 
freesmachines in gebruik zijn genomen, 
die de inzet van bevestigingstafels en 
zwenkbruggen mogelijk maken. Ook 
het klemmen van bankschroeven in 
serie, vacuüm- of rasterplaten is zonder 
problemen mogelijk. De HEDELIUS-
bewerkingscentra zijn daarom zeer 
veelzijdig. Net zoals SOLLICH het wilde. 

Overtuigende  
compactheid.

Alle drie de bewerkingscentra werden 
besteld met dezelfde besturing en spindel. 
Ze zijn uitgerust met een Heidenhain TNC 
640-besturing en een 29 kW-spindel 
met een toerental tot 12.000 min-1. „De 
medewerkers moeten alle machines 
kunnen	 bedienen	 om	 een	 zo	 efficiënt	
mogelijke éénploegendienst te realiseren, 
en dat werkte heel goed. Onze mensen 
hebben zich super aangepast aan de 
nieuwe situatie en de nieuwe machines“, 
prijst Kersten Stolpe zijn medewerkers. 
De 5-assige bewerkingscentra 
zijn elk voorzien van een Standby-
gereedschapsmagazijn, dat maximaal 
180 extra gereedschappen kan bevatten. 
Zo heeft de TILTENTA 6-2300 een 
gereedschapscapaciteit van 220 plaatsen, 
de TILTENTA 9-2600 zelfs meer dan 240 
plaatsen. „Dankzij het Standby-magazijn 
hebben we altijd alles bij de hand,“ zegt 
een tevreden Michael Nuchte. De voorman 
verspaning is vooral onder de indruk 
van de vele details van de HEDELIUS-
bewerkingscentra. „De machines zijn 
gemakkelijk toegankelijk, niet alleen voor 
de bediener, maar ook voor onderhoud 
en service. Ze hebben compacte 
inbouwmaten, grote kijkvensters en een 
kleine afstand tussen de spindelneus 
en de tafel“, zegt Nuchte. Zijn collega 
Alexander Janott voegt daar nog aan toe: 
“De verhouding tussen het asbereik en de 
inbouwmaten is zeer goed, en daarmee 
weet HEDELIUS eveneens te overtuigen.“ 
 

de juiste partner.

SOLLICH is dus tevreden met de eerste 
HEDELIUS-bewerkingscentra, zo tevreden 
dat in 2020 nog een freesmachine 
is aangeschaft, uiteraard ook met 
de Heidenhain TNC 640-besturing 
en de 29 kW-spindel. Het 3-assige 
bewerkingscentrum FORTE 6-2300 heeft 
een bereik van 2300 x 600 x 800 mm 
(x/y/z) en ook hier is er in ieder geval een 
voorbereiding voor een vierde as, zodat er 
met zwenkbruggen kan worden gewerkt 
of lange delen kunnen worden bewerkt 
zonder grote ombouwwerkzaamheden. 
De FORTE 6-2300 past dus perfect in 
het productieconcept van SOLLICH. 
Het Oostelijk Westfaalse familiebedrijf 
is blij dat het de juiste partner voor 
bewerkingscentra heeft gevonden. 
 



CNC-Bearbeitungszentren 
Made in Germany.

aCURa 50  
500 x 550/370 x 550 mm

aCURa 50 EL 
500 x 550/370 x 550 mm

aCURa 65  
700 x 650/465 x 600 mm

aCURa 65 EL 
700 x 650/465 x 600 mm

aCURa 85  
900 x 850/600 x 700 mm

aCURa 85 EL  
900 x 850/600 x 700 mm

FoRtE 6-2300  
2300 x 600 x 800 mm

FoRtE 7-2000   
2000 x 750 x 800 mm

FoRtE 7-2600 
2600 x 750 x 800 mm

FoRtE 7-3200  
3200 x 750 x 800 mm

FoRtE 7-4200  
4200 x 750 x 800 mm

FoRtE 9-2600  
2600 x 900 x 1005 mm

FoRtE 9-3600   
3600 x 900 x 1005 mm

FoRtE 9-4600  
4600 x 900 x 1005 mm

FoRtE 50 single 1120   
1120 x 550 x 550 mm

FoRtE 65 single 1320  
1320 x 650 x 600 mm

FoRtE 85 single 1620 
1620 x 850 x 700 mm

tILtEnta 6-single  
1350/780 x 600 x 695/800 mm 

tILtEnta 6-2300  
2300/1730 x 600 x 695/800 mm

tILtEnta 7-2000   
2000/1430 x 750 x 695/800 mm

tILtEnta 7-2600  
2600/2030 x 750 x 695/800 mm

tILtEnta 7-3200  
3200/2630 x 750 x 695/800 mm

tILtEnta 7-4200  
4200/3630 x 750 x 695/800 mm

tILtEnta 9-2600  
2600/2030 x 900 x 900/1005 mm

tILtEnta 9-3600  
3600/3030 x 900 x 900/1005 mm

tILtEnta 9-4600  
4600/4030 x 900 x 900/1005 mm

tILtEnta 11-2600  
2600/2030 x 1100 x 900/1005 mm

tILtEnta 11-3600  
3600/3030 x 1100 x 900/1005 mm

aCURa. 
5 Assen

FoRtE. 
3 Assen

tILtEnta. 
5 Assen

hEdELIus Maschinenfabrik Gmbh.
Sandstraße 11  |  49716 Meppen  |  Germany 
T +49 (0) 5931 9819-0  |  F +49 (0) 05931 9819-10 
info@hedelius.de  |  www.hedelius.de

Overzicht van modelserie.

MaRatHon P422  
22 pallets 400 x 400 mm, 
opspangewicht 150 kg, 
vrije swing diameter 500 mm

Palletautomatisering
MaRatHon. 


