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Euroblech biedt toegang tot slimmere toekomst


LBM importeur van plaatbewerkingsmachines Warcom


Q-Fin’s Multibrush herbergt alle finishmogelijkheden

Infrarood poedercoatoven verhoogt bezetting bij Borgers


RVS Clean opent cleanroom voor grote delen



www.trumpf.com

Vitaal in metaal

Extra aandacht voor houding en tillen in de productiehal van MCM. (Foto: Piet Ruis)
MCM in Marknesse heeft één week per jaar extra focus op vitaliteit. De hele week staat dan in het teken van gezondheid.

Alle medewerkers worden dan  uit-genodigd voor een preventieve ge-zondheidscheck. Op de afdelingen krijgen ze advies over houding en de juiste manier om te tillen. Daarnaast is er aandacht voor gezond eten en bewegen. 

MCM levert metalen onderdelen aan machinebouwers en verzorgt plaat-werk, constructie en verspaning. “We investeren graag in de vitaliteit van onze medewerkers”, aldus operatio-neel directeur Hessel Reitsma. “Dat doen we bijvoorbeeld door cursussen, maar ook door medewerkers de gele-genheid te geven om op een andere afdeling mee te werken. Als ieder het prettig heeft op het werk, komt dat ook de organisatie ten goede.” 

Metaal-opleidingen mbo worden aantrekkelijker
De kwalificatiestructuur van het mbo voor de metaal- en technologi-sche sector is vernieuwd. Hierdoor worden de opleidingen binnen het mbo voor studenten een stuk aan-trekkelijker, wat hard nodig is om het hoofd te bieden aan het enorme arbeidstekort in de maakindustrie.

In plaats van versnippering in ruim 30 mbo-opleidingen zullen er vanaf 1 augustus 2023 drie hoofdrichtingen zijn: productietechniek, mechatronica en engineering, met daaronder in totaal negen kwalificaties. Hierdoor hebben scholen en bedrijven meer ruimte om samen te werken en mee te bewegen met technologische ont-wikkelingen. “Met deze nieuwe hel-dere indeling kunnen onderwijsinstel-lingen straks meer nieuwe studenten trekken en bieden ze vakken die beter inhoudelijk aansluiten op de techno-logische ontwikkelingen in de MKB-maakbedrijven. De verandering biedt ruimere kaders om aantrekkelijk en toekomstgericht onderwijs te ontwik-kelen. MKB-maakbedrijven, die zitten te springen om goed gekwalificeerd technisch personeel, hebben hier veel baat bij’, zegt Anne Marie Heij, be-leidssecretaris onderwijs van Konink-lijke Metaalunie. 

De kwalificaties voor opleidingen voor de maakindustrie waren toe aan 

vervanging. Vier jaar geleden begon-nen Metaalunie en FME aan het tra-ject van herziening. Diverse andere organisaties sloten daarbij aan. “We zijn begonnen met een inventarisatie van wensen van alle partijen en toen zijn we gaan inzoomen op wat onze bedrijven nodig hebben aan vaar-digheden bij hun vakmensen”, aldus Heij. “Wat bleek: er was te veel ver-snippering naar specifieke beroepen en de kwalificaties sloten niet meer goed aan op de ontwikkelingen in de bedrijven en op de arbeidsmarkt. Onze bedrijven gaven aan dat er meer ruimte nodig was om beroepen met elkaar en met de praktijk in bedrijven te verbinden, nieuwe opleidingsmo-dules te ontwikkelen en innovaties in bedrijven in opleidingen op te nemen.” De roc’s zagen bovendien de afgelopen jaren een terugloop in leerlingaantallen door het ‘smal’ op-leiden en het lukte niet goed om op-leidingen voor nieuwe doelgroepen aantrekkelijk neer te zetten. 
Nu de Stichting Beroepsonderwijs Be-drijfsleven (SBB) goedkeuring heeft verleend aan deze grote aanpassing van de mbo-kwalificatiestructuur ge-richt op de maakindustrie, wordt een nieuwe fase gestart. “Deze herziening geeft ruimte om als onderwijs en be-drijfsleven samen te bouwen aan aan-trekkelijke opleidingen in de maakin-

dustrie voor iedereen, en hoogwaardig vakmanschap”, aldus Heij.Voor iedereen die aan de slag gaat met deze herziening wordt op 30 no-

vember een conferentie georganiseerd over de nieuwe dossiers en de kansen voor aantrekkelijke vormen van leren en ontwikkelen voor de maakindustrie. 



Metaalnieuws
 Deadline Verschijningsdatum Thema / Special 

  1 09-01-23 17-01-23 Materialen
  2 23-01-23 31-01-23 Gereedschappen
  3 06-02-23 14-02-23 Oppervlaktetechniek
  4 20-02-22 28-02-23 Plaatbewerking
  5 06-03-23 14-03-23 Verspanen / Machineering 2023
  6 20-03-23 28-03-23 Automatisering / Clean Event 2023
  7 03-04-23 11-04-23 Metaaldagen / Hannover Messe
  8 17-04-23 25-04-23 Maakindustrie / Mix Noord-Oost
  9 01-05-23 09-05-23 Onderdelenreiniging
10 15-05-23 23-05-23 Vision & Robotics
11 26-05-23 06-06-23 Verbindingstechnieken
12 12-06-23 20-06-23 Transport & Logistiek
13 26-06-23 04-07-23 Materialen
14 10-07-23 18-07-23 Verspanen
15 28-08-23 05-09-23 EMO Hannover / Schweissen & Schneiden 
16 11-09-23 19-09-23 Oppervlaktetechniek
17 25-09-23 03-10-23 Automatisering
17a 21-09-23 03-10-23 Beursspecial METAVAK
18 16-10-23 24-10-23 BLECHEXPO / Plaatbewerking 
19 30-10-23 07-11-23 Precisiebeurs
20 13-11-23 21-11-23 Gereedschappen
21 27-11-23 05-12-23 Maakindustrie
22 11-12-23 19-12-23 Het jaar 2023

De lezers van MetaalNieuws zijn ruim 16.000 ondernemers in de Nederlandse en Belgische metaal- 
verwerkende industrie, waarvan er 12.000 behoren tot het midden- en kleinbedrijf (MKB). De kerndoelgroep 
bestaat uit directeuren/grootaandeelhouders die zelf dagelijks leiding geven aan de onderneming. 
De 2e doelgroep wordt gevormd door de zakelijke en technische managers in de metaalsector. De 3e 
groep bestaat uit toeleveranciers van onder meer materialen, machines en andere productiemiddelen, 
bewerkingscapaciteit, software en zakelijke dienstverlening.
 
MetaalNieuws heeft een gratis verspreiding!

Drukprocédé:
Offset Rotatie Heatset

 
Papiersoort:

54 grams MFC
 

Gedrukte oplage:
17.000 

 
Verspreide oplage:

15.400 Nederland
1.100 België

OPLAGE  17.000

Data themanummers en specials onder voorbehoud

MetaalNieuws 
is een uitgave van:

www.54Umedia.nl 
info@54Umedia.nl

055-3601060



Metaalnieuws OPLAGE  17.000

Bladspiegel:
288 mm BR x 410 mm H

Zetspiegel:
278 mm BR x 390 mm H

Advertentiemateriaal:
CMYK / Full Color opgebouwd, 
Certified PDF, Fonts bijvoegen

Standaardformaten:
 

060 mm B x  090 mm H              € 139,00
 

135 mm B x  090 mm H              € 229,00
 

135 mm B x  190 mm H              € 379,00
 

278 mm B x  190 mm H              € 675,00 
 

278 mm B x  380 mm H           € 1.299,00

288 mm B x  410 mm H           € 1.399,00

Korting:
Bovengenoemde prijzen gelden  

voor een éénmalige plaatsing.
 

Bij 2 plaatsingen krijgt u 2% korting,  
bij 3 plaatsingen 3% korting,

bij 10 plaatsingen 10% korting, etc.

Dit tot het maximale kortingspercentage  
van 20% per plaatsing.

 
Traditionele kolomadvertenties en  
afwijkende formaten op aanvraag.

 
Bijsluiters op aanvraag, vanaf € 1.795,00

Persberichten:
Inzenden via de website
www.MetaalNieuws.nl/contact

Specificaties:
- Tekst in WORD-bestand
- Afbeeldingen (CMYK) los bijvoegen in hoge
  resolutie van minimaal 155 dpi (jpg, tif)

STANDAARD ADVERTENTIEFORMATEN

1

4

3

 
  + minimaal 3 mm afloop rondom
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Binnen twee minuten een 
messcherpe offerte voor uw
zetwerk of lasersnijwerk?

Eenvoudig & snel op plaatweb.nl

Upload uw 2D of 3D CAD bestand

Vul de benodigde gegevens in

Ontvang binnen twee minuten uw offerte

Maak nu gratis 
een account aan
op plaatweb.nl

Bedrijvenpark Twente 105 Almelo  |  Meer informatie? Bel 0546  577300

lasersnijden cnc-zagen
 cnc-(vloei)boren walsen
kanten glasparel-stralen

(robot)lassen engineering

Wat we ook doen, we doen 
het altijd perfect. 

En met passie.

Ontdek ons op baas-metaal.nl

TOT WEL
4X2 METER

draai- en 
freeswerk

NIEUW!
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BOREN, FREZEN EN SNIJDEN
VOOR ULTIEME FLEXIBILITEIT

Bezoek ons Experience Center in Rijssen of bekijk WWW.VOORTMAN.NET

• Gebruiksklare eindproducten op 1 plaatbewerkingsmachine
• Vereenvoudigt het productieproces
• Geen logistiek tussen verschillende bewerkingsstations 

• Producten afschuinen 
• Boren, tappen en verzinken
• Frezen van willekeurige vormen, holtes en uitsparingen

L E T ’ S  S I M P L I F Y  Q U O T I N G

QUOTATION SOFTWARE IN THE CLOUD

DE REVOLUTIE IN METAALBEWERKING OFFERTES

In 2018 zagen wij dat de metaalbewerkingsindustrie 

aan een radicale vernieuwing toe was. Want de 

meeste calculaties en offertes die gemaakt worden 

zijn handwerk, uitgevoerd door de meest slimme en 

vaak dure medewerkers. Soms wel dagen 

berekenen en herberekenen om vervolgens toch de 

opdracht niet te krijgen. Wat nu als dat ook in een 

paar minuten kan?

DAAROM IS ER DE QUOTATION FACTORY

Instant metaalbewerking offertes voor 

iedereen. 

Zodat we tijd over houden voor 

klantcontact en maatwerk waar echte 

skills, expertise en talenten voor nodig zijn.

check alle voordelen op:

quotationfactory.com

SLIMME METAALBEWERKING 
OFFERTES IN DE CLOUD

quotation-factory_metaalnieuws_feb22_01 copy.pdf   1   14/02/2022   10:46
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Diepgatboorspecialist Hopman 
versterkt draaicapaciteit



Wereldprimeur DMG Mori 
belaadt 2 bewerkingscentra



Thema duurzaamheid staat 
centraal op Kunststoffenbeurs

AMB is stijf uitverkocht



Jubilaris Galvano Hengelo 
is constant op zoek



www.trumpf.com

Efficiency in verspaning kan nog fors omhoog

Verspanende bedrijven zijn meer spindeluren gaan maken, maar gezien de snelle ontwikkeling van 
automatiseringssystemen en de laagdrempeligheid daarvan, had de stijging groter kunnen zijn.

Verspanende bedrijven kunnen met 
de huidige automatiseringstechnolo-
gie hun efficiency de komende jaren 
nog fors verbeteren. Dit blijkt uit de 
Benchmark Verspanen 2022, die tijdens 
de Avond van de Maakindustrie is ge-
presenteerd. 

De benchmark is een gezamenlijk on-
derzoek van OOM, Koninklijke Metaal-
unie en het vakblad Made-in-Europe. 
149 verspanende bedrijven hebben een 
uitgebreide vragenlijst ingevuld en daar-
naast zijn de conclusies gebaseerd op 
een aantal diepte-interviews. 

Meer spindeluren
De vorige Benchmark Verspanen is ge-
houden in 2017. Vergeleken met toen 
zijn bedrijven meer spindeluren gaan 
maken. Maar als je de toename afzet 
tegen de snelle ontwikkeling van auto-
matiseringssystemen en vooral de laag-
drempeligheid daarvan, had je wellicht 
een grotere stijging mogen verwach-
ten, constateert de benchmark. Nog 
altijd werkt meer dan een kwart van 
de bedrijven die zich richten op kleine 
en middelgrote series helemaal niet 
onbemand. Opvallend is dat het aantal 
machines dat door een robot wordt be-
laden relatief laag blijft. Slechts één op 
de drie bedrijven met de focus op grote 
series heeft robotbelading. Bij middel-
grote en kleine series wordt 18 procent 
van de machines met een robot bela-

den. De verspanende bedrijven slagen 
er dus in met andere automatiserings-
oplossingen zoals stafaanvoer en wisse-
laars meer onbemande uren te maken. 

Nog volop groeikansen
Toch ligt juist in de huidige automati-
seringstechnologie veel potentieel voor 
efficiencyverbetering. Want ook voor de 
productie van enkelstuks – zeker als 
het om repeat-orders gaat - wordt het 
steeds eenvoudiger om deze onbe-
mand te kunnen produceren. Daarnaast 
kunnen de bedrijven nog een efficien-
cyslag maken in de processen voor en 
na de verspanende bewerking. “Hoewel 
de Nederlandse bedrijven qua automa-
tisering absoluut koploper zijn in West-
Europa, zijn er nog volop groeikansen. Is 
voor bedrijven het financiële rendement 
niet doorslaggevend om meer onbe-
mande uren te maken, dan zal wellicht 
het gebrek aan vakmensen de bedrijven 
aanzetten om meer te automatiseren”, 
constateert de benchmark.

Investeringsredenen
De Benchmark Verspanen 2022 be-
handelt een groot aantal aspecten van 
de verspaning. Zo is net als in 2017 de 
vraag gesteld waarom de bedrijven in-
vesteren. Als belangrijkste reden wordt 
nog steeds genoemd het vergroten van 
de capaciteit, maar dat gebeurt wel 
minder dan  5 jaar geleden. 
Lees verder op pagina 9

‘Innovatie moet sneller’
Het versnellen van innovatie moet 
de volle aandacht van de maakin-
dustrie hebben. Dat zei de CEO van 
ASML, Peter Wennink, vorige week 
bij de opening van TechniShow en 
ESEF Maakindustrie in de jaar-
beurs in Utrecht. 

Door toenemende systeemintegra-
tie, waarbij machines onderdeel zijn 
van een groter complex systeem, is 
samenwerking in de keten bij in-
novatie van groot belang. Innovatie 
betreft niet alleen de machines zelf, 

maar ook service en onderhoud. Bij 
ASML kijken ingenieurs via hololen-
zen met een klant aan de andere 
kant van de wereld mee om storin-
gen te verhelpen. Een samenwer-
kend, internationaal kennisnetwerk 
is de basis om relevant te blijven 
voor afnemers. Wennink gaf bij de 
opening ook aan dat innovatie niet 
kan zonder risico en dat de over-
heid in dat risico zou moeten de-
len. De sector kan die hulp goed 
gebruiken. 
Lees verder op pagina 9
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INFO@54UMEDIA.NL

OF 055-3601060

25 – 28 OKTOBER 2022
HANNOVER, DUITSL AND

your

G AT E WAY
to a SMARTER

FUTURE

www.euroblech.com

• Plaatwerk, Buizen, Profielen • Handling •
Buigen • Eindproducten, onderdelen, 
constructies • Delen, snijden • Verbinden, 
lassen • Flexibele plaatbewerking • Bewerken 
van buizen en profielen • Composieten • 
Oppervlaktebehandeling • Gereedschappen 
• CAD/CAM/CIM-systemen / Dataverwerking

26e INTERNATIONALE TECHNOLOGIE-
BEURS VOOR PLAATVERWERKING

Specialist magneettafels
+32 497 444 370
info@iot-magnetics.com

Hydraulische dempers
Wij helpen als u onder druk staat!

Fabrikant en leverancier van:

 Radiaaldempers; voor het afremmen van bijv. schuif-
   deuren met dezelfde snelheid over de hele sluitweg

 Eindpositiedempers; voor het opvangen van schuif-
   deuren, voorkomt schade aan deur en kozijn

 Vastmontage-oliedempers; object wordt over de gehele
   dempingsweg afgeremd en met een gecontroleerde
   snelheid geopend of gesloten

DICTATOR Productie B.V.                  Emmeloord                     +31 (0)527 613456
 info@dictator.nl                                                                 www.dictator.nl

DICTATOR biedt u een breed programma van diverse lineaire dempers, 
vastmontage-oliedempers en radiaaldempers. 

met de RAS MEGAbend 
zwenkbuigmachine

Metaalbewerkingsmachines

Metall B.V.   T +31 (0)23 571 79 4   
   E info@metall.nl  
  I  www.metall.nl

Eén persoon kan grote en zware onderdelen zonder hulp buigen

met de RAS MEGAbend met de RAS MEGAbend 

Positief en negatief zetten 
tot 6 mm 

•   UpDown zwenkbuigen van dik en dun plaatstaal 
•   Buigen zonder plaat te keren
•   Platen in één keer 4-zijdig afwerken
•   Aan 2 zijden te gebruiken: 

- lange werkstukken aan de achterzijde 
- korte werkstukken aan de voorzijde

•   Automatische programmering van de buigvolgorde
•   “One-click” programmering vanaf DXF en STEP met Bendex software

Fijnstof, 
damp, 
rook...

Geschikt voor alle soorten van vervuiling

Geen ronddwarrelend fijnstof meer

Minder ziekteverzuim  

Beschikbaar in verschillende maten en  

configurati es

Afzuiging en werkblad in één compacte unit  

Dormatec Environment Soluti ons l Breeuwhamer 25 l 1648 HG  De Goorn
 +31 (0)229 54 24 85 l info@dormatec.eu l www.dormatec.eu

Voortaan ook schone lucht op 
uw werkplek? Bel Dormatec!

Houd je werkplek schoon met 
onze afzuigtafels en -wanden

The Turbo makes the 
extraordinary outcome.

Website

Video

Stand F106
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BOREN, FREZEN EN SNIJDEN
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Bezoek ons Experience Center in Rijssen of bekijk WWW.VOORTMAN.NET

• Gebruiksklare eindproducten op 1 plaatbewerkingsmachine
• Vereenvoudigt het productieproces
• Geen logistiek tussen verschillende bewerkingsstations 

• Producten afschuinen 
• Boren, tappen en verzinken
• Frezen van willekeurige vormen, holtes en uitsparingen

L E T ’ S  S I M P L I F Y  Q U O T I N G

QUOTATION SOFTWARE IN THE CLOUD

DE REVOLUTIE IN METAALBEWERKING OFFERTES

In 2018 zagen wij dat de metaalbewerkingsindustrie 

aan een radicale vernieuwing toe was. Want de 

meeste calculaties en offertes die gemaakt worden 

zijn handwerk, uitgevoerd door de meest slimme en 

vaak dure medewerkers. Soms wel dagen 

berekenen en herberekenen om vervolgens toch de 

opdracht niet te krijgen. Wat nu als dat ook in een 

paar minuten kan?

DAAROM IS ER DE QUOTATION FACTORY

Instant metaalbewerking offertes voor 

iedereen. 

Zodat we tijd over houden voor 

klantcontact en maatwerk waar echte 

skills, expertise en talenten voor nodig zijn.

check alle voordelen op:

quotationfactory.com

SLIMME METAALBEWERKING 
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Efficiency in verspaning kan nog fors omhoog

Verspanende bedrijven zijn meer spindeluren gaan maken, maar gezien de snelle ontwikkeling van 
automatiseringssystemen en de laagdrempeligheid daarvan, had de stijging groter kunnen zijn.

Verspanende bedrijven kunnen met 
de huidige automatiseringstechnolo-
gie hun efficiency de komende jaren 
nog fors verbeteren. Dit blijkt uit de 
Benchmark Verspanen 2022, die tijdens 
de Avond van de Maakindustrie is ge-
presenteerd. 

De benchmark is een gezamenlijk on-
derzoek van OOM, Koninklijke Metaal-
unie en het vakblad Made-in-Europe. 
149 verspanende bedrijven hebben een 
uitgebreide vragenlijst ingevuld en daar-
naast zijn de conclusies gebaseerd op 
een aantal diepte-interviews. 

Meer spindeluren
De vorige Benchmark Verspanen is ge-
houden in 2017. Vergeleken met toen 
zijn bedrijven meer spindeluren gaan 
maken. Maar als je de toename afzet 
tegen de snelle ontwikkeling van auto-
matiseringssystemen en vooral de laag-
drempeligheid daarvan, had je wellicht 
een grotere stijging mogen verwach-
ten, constateert de benchmark. Nog 
altijd werkt meer dan een kwart van 
de bedrijven die zich richten op kleine 
en middelgrote series helemaal niet 
onbemand. Opvallend is dat het aantal 
machines dat door een robot wordt be-
laden relatief laag blijft. Slechts één op 
de drie bedrijven met de focus op grote 
series heeft robotbelading. Bij middel-
grote en kleine series wordt 18 procent 
van de machines met een robot bela-

den. De verspanende bedrijven slagen 
er dus in met andere automatiserings-
oplossingen zoals stafaanvoer en wisse-
laars meer onbemande uren te maken. 

Nog volop groeikansen
Toch ligt juist in de huidige automati-
seringstechnologie veel potentieel voor 
efficiencyverbetering. Want ook voor de 
productie van enkelstuks – zeker als 
het om repeat-orders gaat - wordt het 
steeds eenvoudiger om deze onbe-
mand te kunnen produceren. Daarnaast 
kunnen de bedrijven nog een efficien-
cyslag maken in de processen voor en 
na de verspanende bewerking. “Hoewel 
de Nederlandse bedrijven qua automa-
tisering absoluut koploper zijn in West-
Europa, zijn er nog volop groeikansen. Is 
voor bedrijven het financiële rendement 
niet doorslaggevend om meer onbe-
mande uren te maken, dan zal wellicht 
het gebrek aan vakmensen de bedrijven 
aanzetten om meer te automatiseren”, 
constateert de benchmark.

Investeringsredenen
De Benchmark Verspanen 2022 be-
handelt een groot aantal aspecten van 
de verspaning. Zo is net als in 2017 de 
vraag gesteld waarom de bedrijven in-
vesteren. Als belangrijkste reden wordt 
nog steeds genoemd het vergroten van 
de capaciteit, maar dat gebeurt wel 
minder dan  5 jaar geleden. 
Lees verder op pagina 9

‘Innovatie moet sneller’
Het versnellen van innovatie moet 
de volle aandacht van de maakin-
dustrie hebben. Dat zei de CEO van 
ASML, Peter Wennink, vorige week 
bij de opening van TechniShow en 
ESEF Maakindustrie in de jaar-
beurs in Utrecht. 

Door toenemende systeemintegra-
tie, waarbij machines onderdeel zijn 
van een groter complex systeem, is 
samenwerking in de keten bij in-
novatie van groot belang. Innovatie 
betreft niet alleen de machines zelf, 

maar ook service en onderhoud. Bij 
ASML kijken ingenieurs via hololen-
zen met een klant aan de andere 
kant van de wereld mee om storin-
gen te verhelpen. Een samenwer-
kend, internationaal kennisnetwerk 
is de basis om relevant te blijven 
voor afnemers. Wennink gaf bij de 
opening ook aan dat innovatie niet 
kan zonder risico en dat de over-
heid in dat risico zou moeten de-
len. De sector kan die hulp goed 
gebruiken. 
Lees verder op pagina 9
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brief

Iedere dinsdag en donderdag krijgen de ruim 8.200 abonnees het 
laatste MetaalNieuws in hun mailbox. Op jaarbasis verschijnen er 
dus minimaal 96 MetaalNieuwsBrieven.

Extra MetaalNieuwsBrieven zullen verschijnen in aanloop naar 
vakbeurzen en overige metaalgerelateerde evenementen. 
Daarnaast zullen er in de vakantie-periodes, afhankelijk van 
de nieuwsfeiten, mogelijk extra MetaalNieuwsBrieven gaan 
verschijnen.  

De inhoud van de MetaalNieuwsBrief wordt gevormd door:
• Het laatste nieuws uit de metaalbranche 
• het laatste productnieuws: 

Banners:  
naamsbekendheid en verkeer naar uw website te genereren, 
Advertorials:  
uitgebreide commerciële product- en/of bedrijfsinformatie 
verstrekken

Tariefstelling:
Full Banner XL (1)  €     99,00 per editie
Advertorial  (2)  €   139,00 per editie
 
Kortingsstaffel voor meerdere plaatsingen:
10 - 19 plaatsingen   5% korting per editie
20 - 25 plaatsingen 10% korting per editie

Maximaal 20 plaatsingen per kalenderjaar

Aanleverspecificaties:
 

Full Banner XL  560 x 100 pixels 

Bestandsgrootte: maximaal 75 kb

Bestandstypen: JPG 
   PNG 
 GIF (non-animated)

HTML5 + Third Party Tag

Advertorial:

Kopregel, maximaal: 50 leestekens (inclusief spaties) 
Introtekst, maximaal: 250 leestekens (inclusief spaties)
Afbeelding:  Landscape 4:3 
Bestandsgrootte:  maximaal 75 kb
Landingspagina /URL 
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Metaalnieuws
ONLINE:  www.MetaalNieuws.nl

MetaalNieuws.nl is de nieuwswebsite voor de metaalbranche met actuele berichtgeving voor en door de metaal-
branche. Dit gecombineerd met het laatste productnieuws zorgt voor een zeer uitgebreide lezerskring waardoor 
uw banner of advertorial, heel gericht binnen uw doelgroep, een zeer hoge attentiewaarde verkrijgt. Mede door 
de combinatie met de MetaalNieuwsBrief heeft MetaalNieuws.nl maandelijks tussen de 29.000 en 32.000 unieke 
bezoekers. Kortom uw online media uiting op deze nieuwssite versterkt uw naamsbekendheid en zal zorgdragen 
voor een toename van het verkeer naar uw website.

Tariefstelling Homepage 

H-01 Leaderboard Top  € 395,00 p/m
H-02 MN Blok Top    € 395,00 p/m
H-03 Leaderboard         € 295,00 p/m  
H-04 Leaderboard     € 295,00 p/m  
H-05 Leaderboard     € 295,00 p/m  
H-06     MN Blok     € 295,00 p/m
 
HS-01 Full Banner XL       € 195,00 p/m  
t/m
HS-06 Full Banner XL       € 195,00 p/m

Tariefstelling Artikelpagina’s 
 
GOUD:   Bedrijf & Economie - Plaatbewerking - Verspanen 

H-01 Leaderboard Top  € 295,00 per categorie p/m
H-02 MN Blok Top    € 295,00 per categorie p/m
H-03 Leaderboard         € 195,00 per categorie p/m 

ZILVER:   Automatisering - Oppervlaktetechniek - Bedrijvengids -  
                      Faillissementen - Vacatures 
 
H-01 Leaderboard Top  € 295,00 per categorie p/m
H-02 MN Blok Top    € 295,00 per categorie p/m
 
BRONS:   3D - Verbinden - Materialen - P&O - Toeleveren 
 
H-01 Leaderboard Top  € 195,00 per categorie p/m
H-02 MN Blok Top    € 195,00 per categorie p/m
H-03 Leaderboard         € 125,00 per categorie p/m 

Kortingspercentages: 
Periode van minimaal 03 maanden 5%
Periode van minimaal 06 maanden 10%
Periode van minimaal 12 maanden 15%

Formaten: 

Leaderboard
 728 x 090 pixels 

+ 320 x100 pixels  
voor mobiele weergave 

Full Banner XL
560 x 100 pixels

MN Blok
300 x 250 pixels 

Bestandsgrootte 
maximaal 75 kb

Bestandstype
JPG, PNG,  

GIF (non-animated), 
GIF (animated),  

HTML5 + 
Third Party Tag

Homepage Artikelpagina

MetaalNieuws 
is een uitgave van:

www.54Umedia.nl 
info@54Umedia.nl

055-3601060

H-01 H-01

H-02

H-02

H-03

H-03

H-04

H-05

H-06



Metaalnieuws
Bezoekers  33.000 p/m

ONLINE:  www.MetaalNieuws.nl

Vacatures:
• Basisvacature (30 dagen online) +
 1 x doorplaatsing in MetaalNieuwsBrief   € 129,00 per plaatsing

Extra opties:

• Extra plaatsing in MetaalNieuwsBrief    €    89,00 per plaatsing
• Verlenging online plaatsing met 14 dagen   €    50,00 per plaatsing
• Verlenging online plaatsing met 30 dagen   €    75,00 per plaatsing
• Doorplaatsing in de printeditie van MetaalNieuws  €  195,00 per plaatsing

MetaalNieuws Extra - IM:
Gesponsorde content / betaalde artikelen op MetaalNieuws.nl

• Basis IM 
• Maximaal 450 woorden
• Maximaal 1 afbeeldingen (landscape 4:3)
• Maximaal 2 do-follow links/url’s    € 195,00 per plaatsing

Extra opties:

• Plaatsing van link met video 
 vanaf eigen YouTube kanaal     €    99,00 per plaatsing 
 plaatsing video op MetaalNieuws YouTube kanaal  €  199,00 per plaatsing 
 
• Extra plaatsing in MetaalNieuwsBrief als advertorial  €    99,00 per plaatsing
• Doorplaatsing in de printeditie van MetaalNieuws  €  199,00 per plaatsing

MetaalNieuws inBeeld:
Uw product/dienst online gepresenteerd op MetaalNieuws.nl en op het MetaalNieuws YouTube kanaal
Informeer naar de mogelijkheden!

MetaalNieuws Bedrijvengids:
Uw eigen bedrijfspagina binnen de MetaalNieuws omgeving op www.metaalnieuws.nl/bedrijven
Informeer naar de mogelijkheden! 

MetaalNieuws 
is een uitgave van:

www.54Umedia.nl 
info@54Umedia.nl

055-3601060



TUWI IS NU MACHINE- ÉN SOFTWARELEVERANCIER - LIFTENPRODUCENT OMARMT DIGITALISERING
- ZANTECH HELPT BYSTRONIC MET UITSORTEREN - NAADLOZE COMMUNICATIE IN DE HELE KETEN 
- GROEIEN ZONDER PAPIER - COMPACT EN BETAALBAAR SLAK VERWIJDEREN, ONTBRAMEN EN 
AFRONDEN - DE BRABANTSE METAALDAGEN: KENNIS DELEN OVER PRODUCTIEVERBETERING - 
HOEKMAN AL EIND OP WEG MET OFFLINE PROGRAMMEREN LASROBOT - INSPECVISION SYSTEMEN 
METEN SNEL EN NAUWKEURIG UITSLAGEN - AFWERKING IS GEEN ZORGENKINDJE MEER VOOR RPP

IN DEZE EDITIE:

10E JAARGANG NR. 1 • APRIL  2019

THEMA:
DIGITALISERING 

GRIJPT SNEL 
OM ZICH HEEN

OPLAGE  5.100

1

EUROBLECH 2022
HANNOVER

WERELDPREMIÈRE!

De Euroblech is terug - Trumpf introduceert Pay-Per-Part – LBM brengt Warcom op de Benelux markt - 
EasyShotBlast straalt autonoom - Tien keer Tuwi op de Euroblech - Nieuwe plaatlaser BLM – Hevami scoort met 
maatwerk - Bystronic software bestuurt hele plaatwerkfabriek - Tummers zet manuele ontbraammachine in - 
Zinser staat voor absolute kwaliteit - Bescherming tegen hackers - Plaatwerkkennis met een druk op de knop - 
Vertrouwen kweken in ‘groen’ staal

In deze editie:

HÉT MAGAZINE VOOR DE BUIS- EN PLAATBEWERKING

13e jaargang nr. 3 • oktober 2022

PlaatBewerkingsNieuws is een onafhankelijk technisch en business 
vakblad voor plaat- en buisverwerkende ondernemingen, die niet-ver-
spanende technieken (scheiden, omvormen, verbinden en oppervlak-
tebehandelingen) in hun productieprocessen toepassen of kunnen 
toepassen. Het biedt op journalistieke wijze zicht op ontwikkelingen in 
alle aspecten van de plaat- en buisbewerkingstechnieken, waarbij ook 
hedendaagse thema’s zoals digitalisering, automatisering en robotise-
ring natuurlijk niet ontbreken. PlaatBewerkingsNieuws besteedt daarbij 
aandacht aan nieuws van en voor producenten van plaat- en buismate-
riaal, service- handels- en distributiecentra, machine- en gereedschap-
leveranciers, toeleveranciers, OEM-ers, ingenieurs en technisch advies-
bureaus, onderwijs- en onderzoeksinstellingen. De lezerskring wordt 
gevormd door eigenaren, directeuren of leidinggevende functionaris-
sen van bedrijven en organisaties die in de plaatketen actief zijn. 

Afhankelijk van evenementen en diverse vakbeurzen zal de minimale 
oplage per editie 5.000 gedrukte exemplaren bedragen, aangevuld met 
een digitale oplage.
Editie    Verschijning:                                 Deadline: 
  1          April          Metaaldagen     23-03-2023
 
  2          Juni           Automatisering/Software     15-06-2023
 
  3          Oktober    BlechExpo Voorbeschouwing    05-10-2023
 
  4          December BlechExpo Nabeschouwing     30-11-2023

 Tarieven:        1 x                        2 x           4 x
1/1 A4  € 1.495,00  € 1.395,00  € 1.295,00
1/2 A4  €    895,00  €    795,00 €    695,00
1/4 A4  €    595,00  €    495,00 €    395,00
Coverfoto  €    795,00 €    795,00  €    795,00
 
Toeslagen:
Aflopend      10 %
Omslag 2 of 3:   10 %
Omslag 4 (achterpagina)  20 %

Drukprocédé:   
Offset Rotatie
Papiersoort:   
135 gram
HV gesatineerd MC Selfcover
Gedrukte oplage:  
5.100
Verspreide oplage: 
4.750

Bladspiegel:   
210 mm BR x 297 mm H
Zetspiegel:   
185 mm BR x 265 mm H
 
Advertentiemateriaal: 
CMYK / Full Color opgebouwd
Certified PDF, fonts bijvoegen
 
Persberichten - Tekst:  
in Word bestand
Afbeeldingen:   
origineel los bijvoegen
minimaal 300 dpi

Verschijningsfrequentie: 
4 x op jaarbasis

Advertentieformaat: 
1/1 pagina A4 218 mm BR x 305 mm H 
 inclusief 3mm afloop rondom
1/1 pagina A4 185 mm BR x 265 mm H zonder afloop
1/2 pagina A4 185 mm BR x 130 mm H
1/4 pagina A4   90 mm BR x 130 mm H
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1e jaargang nr. 3 • september 2021

Grootverspaners pakken grote uitdagingen gezamenlijk aan - EMO Milano 2021 tovert beurshallen om tot 
digitale fabrieken - Kleine wisselende series laten zich prima onbemand draaien - Verspaner moet meer richting 
procesdenken - GF Machining Solutions legt focus op medische technologie - Sluiter Machining investeert 
in DMG Mori op basis van data -  Zes brillen ondersteunen Hetraco in overtreff ende trap - Bredel brengt 
fl exibiliteit in geautomatiseerd draaifrezen.

In deze editie:

OPLAGE  7.000

2e jaargang nr. 3 • augustus 2022

TechniShow en ESEF vieren zomerse editie - Contactloos dressen en profi leren van slijpschijven biedt legio 
voordelen - CNH Industrial Belgium optimaliseert twintig jaar oude machine - Het AMB succesverhaal gaat 
verder - Matecs wendt zich tot alles boven de kubieke meter - Haak moderniseert in één klap verspanend 
machinepark - Motorex en Chiron ontwikkelen geautomatiseerd emulsiebeheersysteem - Productief frezen én 
slijpen in hybride freesmachine - Ziersch bereidt slijpmachines voor op veranderende markt - Dekens maakt 
plaats voor groot horizontaal bewerkingscentrum – En meer …

In deze editie:

VerspaningsNieuws is een onafhankelijk technisch en business vakblad 
voor ondernemers in de maakindustrie die verspanende technieken in 
hun productieprocessen toepassen of kunnen toepassen. Het biedt op 
journalistieke wijze zicht op ontwikkelingen in de wereld van verspaning 
waarbij hedendaagse thema’s zoals digitalisering, automatisering en 
robotisering natuurlijk niet  ontbreken. VerspaningsNieuws besteedt 
daarbij aandacht aan nieuws van en voor machine- en gereedschapleve-
ranciers, toeleveranciers, OEM-ers, ingenieurs, technisch adviesbureaus 
en onderwijs- en onderzoeksinstellingen. De lezerskring wordt gevormd 
door eigenaren, directeuren of leidinggevende functionarissen van be-
drijven en organisaties die in de verspaning actief zijn. 

Afhankelijk van evenementen en diverse vakbeurzen zal de minimale 
oplage per editie 7.000 gedrukte exemplaren bedragen, aangevuld met 
een digitale oplage. 
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1/1 A4  € 1.495,00  € 1.395,00  € 1.295,00
1/2 A4  €    895,00  €    795,00 €    695,00
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Coverfoto  €    795,00 €    795,00  €    795,00
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Bladspiegel:   
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Zetspiegel:   
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Certified PDF, fonts bijvoegen
 
Persberichten - Tekst:  
in Word bestand
Afbeeldingen:   
origineel los bijvoegen
minimaal 300 dpi

Verschijningsfrequentie: 
4 x op jaarbasis

Advertentieformaat: 
1/1 pagina A4 218 mm BR x 305 mm H 
 inclusief 3mm afloop rondom
1/1 pagina A4 185 mm BR x 265 mm H zonder afloop
1/2 pagina A4 185 mm BR x 130 mm H
1/4 pagina A4   90 mm BR x 130 mm H
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Editie Verschijning: Deadline: 

  1 Maart           Metaaldagen 23-03-2023
 
  2  Juni              Automatisering/Software      01-06-2023
 
  3  September   EMO Hannover 24-08-2023
     
  4  November   EMO Hannover Review 23-11-2023
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RVS Clean opent cleanroom voor grote delen
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Vitaal in metaal

Extra aandacht voor houding en tillen in de productiehal van MCM. (Foto: Piet Ruis)
MCM in Marknesse heeft één week per jaar extra focus op vitaliteit. De hele week staat dan in het teken van gezondheid.

Alle medewerkers worden dan  uit-genodigd voor een preventieve ge-zondheidscheck. Op de afdelingen krijgen ze advies over houding en de juiste manier om te tillen. Daarnaast is er aandacht voor gezond eten en bewegen. 

MCM levert metalen onderdelen aan machinebouwers en verzorgt plaat-werk, constructie en verspaning. “We investeren graag in de vitaliteit van onze medewerkers”, aldus operatio-neel directeur Hessel Reitsma. “Dat doen we bijvoorbeeld door cursussen, maar ook door medewerkers de gele-genheid te geven om op een andere afdeling mee te werken. Als ieder het prettig heeft op het werk, komt dat ook de organisatie ten goede.” 

Metaal-opleidingen mbo worden aantrekkelijker
De kwalificatiestructuur van het mbo voor de metaal- en technologi-sche sector is vernieuwd. Hierdoor worden de opleidingen binnen het mbo voor studenten een stuk aan-trekkelijker, wat hard nodig is om het hoofd te bieden aan het enorme arbeidstekort in de maakindustrie.

In plaats van versnippering in ruim 30 mbo-opleidingen zullen er vanaf 1 augustus 2023 drie hoofdrichtingen zijn: productietechniek, mechatronica en engineering, met daaronder in totaal negen kwalificaties. Hierdoor hebben scholen en bedrijven meer ruimte om samen te werken en mee te bewegen met technologische ont-wikkelingen. “Met deze nieuwe hel-dere indeling kunnen onderwijsinstel-lingen straks meer nieuwe studenten trekken en bieden ze vakken die beter inhoudelijk aansluiten op de techno-logische ontwikkelingen in de MKB-maakbedrijven. De verandering biedt ruimere kaders om aantrekkelijk en toekomstgericht onderwijs te ontwik-kelen. MKB-maakbedrijven, die zitten te springen om goed gekwalificeerd technisch personeel, hebben hier veel baat bij’, zegt Anne Marie Heij, be-leidssecretaris onderwijs van Konink-lijke Metaalunie. 

De kwalificaties voor opleidingen voor de maakindustrie waren toe aan 

vervanging. Vier jaar geleden begon-nen Metaalunie en FME aan het tra-ject van herziening. Diverse andere organisaties sloten daarbij aan. “We zijn begonnen met een inventarisatie van wensen van alle partijen en toen zijn we gaan inzoomen op wat onze bedrijven nodig hebben aan vaar-digheden bij hun vakmensen”, aldus Heij. “Wat bleek: er was te veel ver-snippering naar specifieke beroepen en de kwalificaties sloten niet meer goed aan op de ontwikkelingen in de bedrijven en op de arbeidsmarkt. Onze bedrijven gaven aan dat er meer ruimte nodig was om beroepen met elkaar en met de praktijk in bedrijven te verbinden, nieuwe opleidingsmo-dules te ontwikkelen en innovaties in bedrijven in opleidingen op te nemen.” De roc’s zagen bovendien de afgelopen jaren een terugloop in leerlingaantallen door het ‘smal’ op-leiden en het lukte niet goed om op-leidingen voor nieuwe doelgroepen aantrekkelijk neer te zetten. 
Nu de Stichting Beroepsonderwijs Be-drijfsleven (SBB) goedkeuring heeft verleend aan deze grote aanpassing van de mbo-kwalificatiestructuur ge-richt op de maakindustrie, wordt een nieuwe fase gestart. “Deze herziening geeft ruimte om als onderwijs en be-drijfsleven samen te bouwen aan aan-trekkelijke opleidingen in de maakin-

dustrie voor iedereen, en hoogwaardig vakmanschap”, aldus Heij.Voor iedereen die aan de slag gaat met deze herziening wordt op 30 no-

vember een conferentie georganiseerd over de nieuwe dossiers en de kansen voor aantrekkelijke vormen van leren en ontwikkelen voor de maakindustrie. 
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Efficiency in verspaning kan nog fors omhoog

Verspanende bedrijven zijn meer spindeluren gaan maken, maar gezien de snelle ontwikkeling van 
automatiseringssystemen en de laagdrempeligheid daarvan, had de stijging groter kunnen zijn.

Verspanende bedrijven kunnen met 
de huidige automatiseringstechnolo-
gie hun efficiency de komende jaren 
nog fors verbeteren. Dit blijkt uit de 
Benchmark Verspanen 2022, die tijdens 
de Avond van de Maakindustrie is ge-
presenteerd. 

De benchmark is een gezamenlijk on-
derzoek van OOM, Koninklijke Metaal-
unie en het vakblad Made-in-Europe. 
149 verspanende bedrijven hebben een 
uitgebreide vragenlijst ingevuld en daar-
naast zijn de conclusies gebaseerd op 
een aantal diepte-interviews. 

Meer spindeluren
De vorige Benchmark Verspanen is ge-
houden in 2017. Vergeleken met toen 
zijn bedrijven meer spindeluren gaan 
maken. Maar als je de toename afzet 
tegen de snelle ontwikkeling van auto-
matiseringssystemen en vooral de laag-
drempeligheid daarvan, had je wellicht 
een grotere stijging mogen verwach-
ten, constateert de benchmark. Nog 
altijd werkt meer dan een kwart van 
de bedrijven die zich richten op kleine 
en middelgrote series helemaal niet 
onbemand. Opvallend is dat het aantal 
machines dat door een robot wordt be-
laden relatief laag blijft. Slechts één op 
de drie bedrijven met de focus op grote 
series heeft robotbelading. Bij middel-
grote en kleine series wordt 18 procent 
van de machines met een robot bela-

den. De verspanende bedrijven slagen 
er dus in met andere automatiserings-
oplossingen zoals stafaanvoer en wisse-
laars meer onbemande uren te maken. 

Nog volop groeikansen
Toch ligt juist in de huidige automati-
seringstechnologie veel potentieel voor 
efficiencyverbetering. Want ook voor de 
productie van enkelstuks – zeker als 
het om repeat-orders gaat - wordt het 
steeds eenvoudiger om deze onbe-
mand te kunnen produceren. Daarnaast 
kunnen de bedrijven nog een efficien-
cyslag maken in de processen voor en 
na de verspanende bewerking. “Hoewel 
de Nederlandse bedrijven qua automa-
tisering absoluut koploper zijn in West-
Europa, zijn er nog volop groeikansen. Is 
voor bedrijven het financiële rendement 
niet doorslaggevend om meer onbe-
mande uren te maken, dan zal wellicht 
het gebrek aan vakmensen de bedrijven 
aanzetten om meer te automatiseren”, 
constateert de benchmark.

Investeringsredenen
De Benchmark Verspanen 2022 be-
handelt een groot aantal aspecten van 
de verspaning. Zo is net als in 2017 de 
vraag gesteld waarom de bedrijven in-
vesteren. Als belangrijkste reden wordt 
nog steeds genoemd het vergroten van 
de capaciteit, maar dat gebeurt wel 
minder dan  5 jaar geleden. 
Lees verder op pagina 9

‘Innovatie moet sneller’
Het versnellen van innovatie moet 
de volle aandacht van de maakin-
dustrie hebben. Dat zei de CEO van 
ASML, Peter Wennink, vorige week 
bij de opening van TechniShow en 
ESEF Maakindustrie in de jaar-
beurs in Utrecht. 

Door toenemende systeemintegra-
tie, waarbij machines onderdeel zijn 
van een groter complex systeem, is 
samenwerking in de keten bij in-
novatie van groot belang. Innovatie 
betreft niet alleen de machines zelf, 

maar ook service en onderhoud. Bij 
ASML kijken ingenieurs via hololen-
zen met een klant aan de andere 
kant van de wereld mee om storin-
gen te verhelpen. Een samenwer-
kend, internationaal kennisnetwerk 
is de basis om relevant te blijven 
voor afnemers. Wennink gaf bij de 
opening ook aan dat innovatie niet 
kan zonder risico en dat de over-
heid in dat risico zou moeten de-
len. De sector kan die hulp goed 
gebruiken. 
Lees verder op pagina 9
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Efficiency in verspaning kan nog fors omhoog

Verspanende bedrijven zijn meer spindeluren gaan maken, maar gezien de snelle ontwikkeling van 
automatiseringssystemen en de laagdrempeligheid daarvan, had de stijging groter kunnen zijn.

Verspanende bedrijven kunnen met 
de huidige automatiseringstechnolo-
gie hun efficiency de komende jaren 
nog fors verbeteren. Dit blijkt uit de 
Benchmark Verspanen 2022, die tijdens 
de Avond van de Maakindustrie is ge-
presenteerd. 

De benchmark is een gezamenlijk on-
derzoek van OOM, Koninklijke Metaal-
unie en het vakblad Made-in-Europe. 
149 verspanende bedrijven hebben een 
uitgebreide vragenlijst ingevuld en daar-
naast zijn de conclusies gebaseerd op 
een aantal diepte-interviews. 

Meer spindeluren
De vorige Benchmark Verspanen is ge-
houden in 2017. Vergeleken met toen 
zijn bedrijven meer spindeluren gaan 
maken. Maar als je de toename afzet 
tegen de snelle ontwikkeling van auto-
matiseringssystemen en vooral de laag-
drempeligheid daarvan, had je wellicht 
een grotere stijging mogen verwach-
ten, constateert de benchmark. Nog 
altijd werkt meer dan een kwart van 
de bedrijven die zich richten op kleine 
en middelgrote series helemaal niet 
onbemand. Opvallend is dat het aantal 
machines dat door een robot wordt be-
laden relatief laag blijft. Slechts één op 
de drie bedrijven met de focus op grote 
series heeft robotbelading. Bij middel-
grote en kleine series wordt 18 procent 
van de machines met een robot bela-

den. De verspanende bedrijven slagen 
er dus in met andere automatiserings-
oplossingen zoals stafaanvoer en wisse-
laars meer onbemande uren te maken. 

Nog volop groeikansen
Toch ligt juist in de huidige automati-
seringstechnologie veel potentieel voor 
efficiencyverbetering. Want ook voor de 
productie van enkelstuks – zeker als 
het om repeat-orders gaat - wordt het 
steeds eenvoudiger om deze onbe-
mand te kunnen produceren. Daarnaast 
kunnen de bedrijven nog een efficien-
cyslag maken in de processen voor en 
na de verspanende bewerking. “Hoewel 
de Nederlandse bedrijven qua automa-
tisering absoluut koploper zijn in West-
Europa, zijn er nog volop groeikansen. Is 
voor bedrijven het financiële rendement 
niet doorslaggevend om meer onbe-
mande uren te maken, dan zal wellicht 
het gebrek aan vakmensen de bedrijven 
aanzetten om meer te automatiseren”, 
constateert de benchmark.

Investeringsredenen
De Benchmark Verspanen 2022 be-
handelt een groot aantal aspecten van 
de verspaning. Zo is net als in 2017 de 
vraag gesteld waarom de bedrijven in-
vesteren. Als belangrijkste reden wordt 
nog steeds genoemd het vergroten van 
de capaciteit, maar dat gebeurt wel 
minder dan  5 jaar geleden. 
Lees verder op pagina 9

‘Innovatie moet sneller’
Het versnellen van innovatie moet 
de volle aandacht van de maakin-
dustrie hebben. Dat zei de CEO van 
ASML, Peter Wennink, vorige week 
bij de opening van TechniShow en 
ESEF Maakindustrie in de jaar-
beurs in Utrecht. 

Door toenemende systeemintegra-
tie, waarbij machines onderdeel zijn 
van een groter complex systeem, is 
samenwerking in de keten bij in-
novatie van groot belang. Innovatie 
betreft niet alleen de machines zelf, 

maar ook service en onderhoud. Bij 
ASML kijken ingenieurs via hololen-
zen met een klant aan de andere 
kant van de wereld mee om storin-
gen te verhelpen. Een samenwer-
kend, internationaal kennisnetwerk 
is de basis om relevant te blijven 
voor afnemers. Wennink gaf bij de 
opening ook aan dat innovatie niet 
kan zonder risico en dat de over-
heid in dat risico zou moeten de-
len. De sector kan die hulp goed 
gebruiken. 
Lees verder op pagina 9
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De Euroblech is terug - Trumpf introduceert Pay-Per-Part – LBM brengt Warcom op de Benelux markt - 
EasyShotBlast straalt autonoom - Tien keer Tuwi op de Euroblech - Nieuwe plaatlaser BLM – Hevami scoort met 
maatwerk - Bystronic software bestuurt hele plaatwerkfabriek - Tummers zet manuele ontbraammachine in - 
Zinser staat voor absolute kwaliteit - Bescherming tegen hackers - Plaatwerkkennis met een druk op de knop - 
Vertrouwen kweken in ‘groen’ staal
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Grootverspaners pakken grote uitdagingen gezamenlijk aan - EMO Milano 2021 tovert beurshallen om tot 
digitale fabrieken - Kleine wisselende series laten zich prima onbemand draaien - Verspaner moet meer richting 
procesdenken - GF Machining Solutions legt focus op medische technologie - Sluiter Machining investeert 
in DMG Mori op basis van data -  Zes brillen ondersteunen Hetraco in overtreff ende trap - Bredel brengt 
fl exibiliteit in geautomatiseerd draaifrezen.
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machinepark - Motorex en Chiron ontwikkelen geautomatiseerd emulsiebeheersysteem - Productief frezen én 
slijpen in hybride freesmachine - Ziersch bereidt slijpmachines voor op veranderende markt - Dekens maakt 
plaats voor groot horizontaal bewerkingscentrum – En meer …
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