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Nieuwe plaatsnijmachine
geeft operator meer vrijheid

april 2021

Valk Welding 60 jaar actief
Dit jaar bestaat de lasrobotintegrator Valk Welding zestig
jaar. Zeker de afgelopen jaren is het snel gegaan met de ont-

Ook schuine kanten
De V303 is de nieuwste plaatsnijmachine van Voortman
Steel Machinery. De machine is ontwikkeld met het doel
snijresultaten te optimaliseren, onderhoud te minimaliseren en de productiviteit op de werkvloer te verbeteren.
De machine geeft zelf aan wanneer interventie van de
operator nodig is.

De nieuwe plaatsnijmachine is ontworpen om elke gewenste
snijbewerking uit te voeren. Met de 'Xtensive Bevel Cuttingtechnologie' is ook het snijden van complexe schuine kanten
volledig geautomatiseerd. Handmatige correctie is overbodig
en er hoeven ook geen pre-samples te worden gesneden. In
combinatie met Voortman's Instant Cut Technology en True
Volt Technology zorgt de V303 voor een hogere productiesnelheid en kwaliteit van de output.

wikkeling van innovaties op het gebied van lasrobotisering.
Het bedrijf heeft dan ook een grote groei doorgemaakt, niet
alleen in het aantal medewerkers, maar ook door de oprichting van nieuwe vestigingen.

Hoe het begon
Met de oprichting van ‘LAS Verkoopmaatschappij’ startte de
vader van de huidige eigenaar Remco H. Valk op 22 maart
1961 een onderneming die in 60 jaar is uitgegroeid tot een
van de grootste lasrobotintegrators in Europa. “Automatisering van lastechniek is altijd een belangrijk onderdeel geweest, naast de verkoop van lasdraad en lasapparatuur”,
vertelt Remco H. Valk. “Dat heeft eind jaren zeventig geleid
tot de levering van de eerste lasrobot.”

Ondanks de beperkingen van de corona-pandemie is de organisatie vorig jaar verder uitgebreid met onder meer de
oprichting van de Zweedse dochteronderneming Valk Welding SE, ingebruikname van een verkoop-, trainings- en assemblagefaciliteit in Tsjechië en Valk Welding Precision
Parts, waar robottoortsen en slangenpakketten volledig in
eigen beheer worden geproduceerd.

Onafhankelijk
Uitbreiding
De groei die volgde was een resultaat van actieve marktontwikkelingen op het gebied van lastechniek, waarbij vanaf
2004 ook vestigingen in Denemarken, Tsjechië, Frankrijk en
Duitsland zijn opgericht. Met 170 medewerkers in vaste
dienst en een vaste groep van ongeveer 25 inleners is de Valk
Welding Groep in Europa uitgegroeid tot een grote speler op
het gebied van lasrobotisering.

Robottoortsen en slangenpakketten vormen een cruciale
component van de Valk Welding lasrobotinstallaties. Deze
zijn in eigen beheer ontwikkeld en worden exclusief voor
deze All-in-One lasrobotsystemen gemaakt. Met de eigen
productiefaciliteit voor deze producten is het bedrijf nu volledig onafhankelijk van derden.

Buﬀerbeheer
De V303 is uitgerust met de in eigen huis ontwikkelde
VACAM control software. Met behulp van de buﬀerfunctie
is het mogelijk om meerdere taken in de buﬀerlijst te plaatsen en deze achter elkaar uit te voeren, zonder tussenkomst
van een operator. Dat betekent minder handmatige interventie en maximale uptime. De beschikbare productiecapaciteit kan volledig worden benut. De operator hoeft niet
continu aanwezig te zijn om de voortgang van het bewerkingsproces te monitoren. Door middel van inzicht in procesdata, efficiëntere taakplanning en meer interactieve
functies laat de V303 automatisch weten wanneer handmatige interventie nodig is. Omdat de operator minder vaak
fysiek aanwezig hoeft te zijn bij de machine, houdt hij meer
tijd over voor andere werkzaamheden, zoals het managen
van de werkvloer.
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