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L A STE CHNI E K

Helder en groot zichtveld
voor lassers met optrel

Oplossingen voor optimaliseren
van het productieproces

De panoramaxx lashelm van optrel biedt de lasser
voortdurend helder zicht, zowel tijdens het lassen als
in de neutrale (slijp)stand. Het design aan de binnenzijde van de lashelm zorgt ervoor dat de ogen dichter
bij de ADF-cassette staan, waardoor het zichtveld van
de lasser tot zes keer groter is dan bij een gewone
ADF-cassette. Dit en andere optrel-producten zijn tijdens de TechniShow te zien op de stand van Vlamboog.

Voortman Steel Machinery creëert oplossingen op
maat voor de staalverwerkende industrie op het gebied van automatisering van het productieproces en
het behalen van een maximale output en hoogwaardige kwaliteit. De onderneming dankt zijn continu lerend vermogen mede aan de machines die in werking
zijn bij het zusterbedrijf Voortman Steel Construction.

Hogere lichtdoorlatentheid
Het grote zichtveld van de panoramaxx lashelm komt in
de neutrale (slijp)stand samen met een neutrale DINkleur 2.5. Dit betekent 23% lichtdoorlatendheid, in plaats
van de 5% die gebruikelijk is bij een gangbare DIN 4.0.
Gevolg van de grote lichtdoorlatendheid is een vier maal
helderder zicht op het werkstuk, de apparatuur en de
werkomgeving. De ingebouwde ADF-cassette is een optrel Autopilot cassette. Deze past de DIN-kleur automatisch aan aan de wisselende omstandigheden.

Gelaatsscherm
De optrel clearmaxx is een gelaatsscherm/slijpscherm
met een 180 graden panoramisch zicht op werkstuk en
werkomgeving. Het scherm kent meerdere toepas-

singsgebieden: van slijpwerkzaamheden tot verf- en zandstraalwerkzaamheden. Het wordt toegepast in de
houtbewerkingsindustrie, de landbouw en
de metaalindustrie. Een optioneel, eenvoudig uitwisselbaar DIN5-vizier maakt de clearmaxx ook geschikt voor
plasmasnijden. De clearmaxx komt het best tot zijn recht
in combinatie met de optrel e3000.

Verse en koele lucht
De optrel e3000 is een verseluchtmotor die gecertificeerd is volgens het hoogste beschermingsniveau
(TH3). De e3000-luchtstroom is binnen het clearmaxxscherm instelbaar. Door middel van een draaiknop kan
20% van de luchtaanvoer naar het voorhoofd worden
geleid voor een verkoelende werking. Deze luchtstroom
staat niet direct op de ogen gericht, waardoor irritatie en
uitdroging van de ogen wordt voorkomen.
VLAMBOOG Hal 7 Stand F133

VLH toont greep uit het
lastechnisch assortiment
VLH Welding Group is een lastechnisch toeleverancier
met als verkoopgebied heel Nederland en België. Het
brede assortiment omvat onder andere lasapparatuur
van ESS-Dinse, lastafels van Siegmund, persoonlijke
beschermingsmiddelen en onderhouds- en reinigingsproducten.

Rapid TIG en puls-MIG
Op de beurs demonstreert VLH de TIG-machines van
ESS. (Sinds 1 november 2017 zijn de merken Jäckle en
ESS samengegaan, in nauwe samenwerking met
Dinse.) De machines zijn uitgevoerd met RTT (Rapid TIG
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Technology). “Hiermee wordt de snelheid van MIG bereikt met de nauwkeurigheid van TIG-lassen”, vertelt Dré
Lavrijssen van VLH. De machines zijn tevens uitgevoerd
met een hechtfunctie.
De ESS E4-serie voor puls-MIG-lassen is standaard uitgevoerd met CMA (Cold Metal Arc) en RMT (Rapid MIG
Technology). “Als optie kan een HC MAG-module (Heat
Controlled MAG) gekoppeld worden, waarmee het mogelijk is grote vooropeningen eenvoudig te lassen. De
extreem lage warmte-inbreng en hoge neersmelt op
dunne plaat geven goede laseigenschappen.”

MSI
Eén van de oplossingen van Voortman is ‘Multi System
Integration’ (MSI). Iedere Voortman machine is uitgerust
met VACAM bedieningssoftware. Door koppeling van de
transportsystemen en deze software wordt virtueel gezien één productiesysteem gecreëerd. Handmatig transporteren van materialen door de productielijn is niet
meer nodig. De MSI zorgt er ook voor dat alle buffers
op de meest economische manier worden gebruikt. Indien meerdere machines in de productielijn in staat zijn
de gevraagde bewerking uit te voeren, stuurt de MSI het
materiaal naar de op dat moment meest geschikte en
minst beladen machine. Een ander belangrijk voordeel
is dat de productiegegevens slechts eenmaal geïmporteerd hoeven te worden. De MSI zal deze automatisch
distribueren naar alle machines die deel uitmaken van
de MSI.

Plaatbewerkende machines
Mede door de succesvolle verkoop van de op de vorige
TechniShow gelanceerde V304, heeft Voortman verschillende plaatbewerkende machines aan het productportfolio toegevoegd. Denk hierbij aan de kleinere V302
plaatsnijmachine en de in 2017 gelanceerde V310 plaatboor-snijmachine.
VOORTMAN Hal 8 Stand C101

3-dimensionaal werken met lastafels
In metaalverwerkingsbedrijven zijn las- en opspantafels
onmisbaar. “Tot nu toe werden constructies vlak opgespannen en gelast, waarna het werkstuk uiteindelijk –
meestal omslachtig – in zijn drie dimensies werd samengebracht. Met het 3-dimensionale opspansysteem
van Siegmund kan zelfs de meest gecompliceerde
(las)constructie snel en nauwkeurig opspannen worden.
Door de speciaal ontworpen opspangereedschappen in
combinatie met de lastafels en opspantafels te gebruiken, neemt de productiviteitsverbetering verder toe.” De
lastafels van Siegmund zijn in verschillende maten en
uitvoeringen leverbaar.
Als hulpgereedschap zijn de nieuwe, hydraulische pers,
CCT (Compact Clamping Tool), CBS (compact Bender
Stick) of de X1-tafelbuiger overal inzetbaar.
VLH WELDING GROUP Hal 7 Stand D010
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