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SANY, China
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WELKOM

Beste lezer,

In de levenscyclus van een bedrijf 

is vaak verandering nodig om 

vooruitgang te realiseren. 

In dit nummer van Discovery ligt de 

focus op het belang van verandering.

De investering in twee Dyna-Cell 

gerobotiseerde afkantpersen heeft 

de plooicapaciteit van Teparay 

Precision Sheet Metal revolutionair 

veranderd en houdt het bedrijf op 

lange termijn stevig in het zadel. 

Groven+ slaagde erin de 

productiviteit te verdrievoudigen 

door de introductie van een 

volautomatische Strippit PX-

ponsmachine. Esser breidt met de 

nieuwe Taurus XXL lasersnijmachine 

haar productiecapaciteit uit en biedt 

nu ook het afschuinen van platen 

aan. 

Onze nieuwe TL 8525-buislaser heeft 

krachtige, ingebouwde functies voor 

het efficiënter snijden van profielen. 

Als familiebedrijf heeft LVD zijn eigen 

verandering aangestuurd en blijft 

wendbaar, ook nu de derde generatie 

een actieve rol opneemt.

Op de vooruitgang die voortvloeit uit 

verandering. 

Carl Dewulf  

Voorzitter & Algemeen Directeur

”Vroeger ontwierpen en sneden we eerst een stuk 
om dan vast te stellen dat het niet gemaakt kon 
worden. Nu niet meer.”

”De afkantpersen van 2000  en 3000 ton werken  
24/7 en hebben de productiviteit met 20% 
verhoogd.”

ONTDEK
VOORUITGANG DOOR VERANDERING
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 Virtuele Technologiesessies
De maakindustrie als geheel heeft bewezen behoorlijk veerkrachtig te zijn in uitdagende 

economische omstandigheden. LVD paste zich snel aan en omarmde onder andere een meer 

digitale manier van werken. Verkoop- en serviceteams zijn erin geslaagd onze klanten te blijven 

ondersteunen. 

In juni 2020, na de annulering van EuroBLECH en andere beurzen wereldwijd, hebben we de 

microsite www.lvdgroup-insights.com en het INSIGHTS 2021-programma gelanceerd om via 

webinars en Virtuele Technologiesessies over Ulti-Form, Taurus, MOVit-automatisering, pons-

lasercombinatie, enz. geavanceerde technologie dichter bij onze klanten te brengen. 

Evenementen juni 2020 - juni 2021

13 onderwerpen

101 evenementen

3 verschillende talen

bonjour
hola hello

5580 inschrijvingen

deelnemers uit  

36 landen

50% gemiddeld percentage registratie>deelnemers

2790 deelnemers
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LVD lanceert Resource Center
Het Resource Center is een online portaal dat plaatbewerkingsbedrijven 24/7 

toegang biedt tot informatie over nieuwe apparatuur, trends in de sector, 

ideeën en strategieën om hun bedrijf vooruit te helpen. 

Op de site geven experts van LVD de bezoekers 

meer info over de huidige stand van de 

metaalbewerking en leren ze hen hoe ze bepaalde 

zaken best aanpakken en efficiënter kunnen 

werken in een veranderende markt.

LVD Noord-Amerika gaat op weg  
Het INNOV8 programma is ontworpen om innovatie naar Amerikaanse 

plaatbewerkingsbedrijven te brengen via evenementen, virtuele technologiesessies 

en de LVD Innovations Tour. Deze roadshow ging in oktober van start in Buffalo, 

NY - de thuisbasis van LVD Noord-Amerika - en reist van de ene staat naar de 

andere en brengt LVD-technologie tot aan de deur. De op maat gemaakte LVD-

truck herbergt een Dyna-Press 40/15 Pro elektrische afkantpers met het adaptief 

plooisysteem Easy-Form® Laser en de geïntegreerde CADMAN® software suite. 

Meer info op  

www.lvdgroup-innov8.com

Bezoek het Resource Center op
www.lvdgroup-insights.com/en/resource-center
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Gezien de focus van hun langetermijnstrategie ligt op automatisering en meerwaarde 
creëren, investeerde de in het VK gevestigde productontwikkelingsspecialist Teparay 
Precision Sheet Metal (TPSM) in twee LVD Dyna-Cell gerobotiseerde plooisystemen.

REVOLUTIONAIRE 
UITBREIDING 
PLOOICAPACITEIT

De eerste machine werd in de 

lente van vorig jaar geïnstalleerd 

en de tweede kort daarna. Volgens 

algemeen directeur Ray Belcher 

wil TPSM problemen van klanten 

oplossen, gaande van een idee 

omzetten in een ontwerp tot de 

prototyping en de productie. 

”We vinden het leuk om al vanaf de 

conceptfase met iemand samen 

te werken in plaats van iets over te 

nemen dat al volledig is ontwikkeld. 

Doordat wij producten ontwerpen 

en ontwikkelen die geschikt zijn voor 

onze machines, kunnen we zeer 

concurrerend zijn voor onze klanten.”

Hij vindt het belangrijk te kijken wat 

op lange termijn moet gebeuren 

om de komende 15-20 jaar 

relevant en duurzaam te blijven. 

”De arbeidskosten stijgen, de 

materiaalkosten stijgen, dus keken 

we op welke manier we de fabriek 

verder konden automatiseren om 

onze positie te handhaven in een 

veeleisendere omgeving.”

Bij plooien is automatisering 

cruciaal vanwege de schaarste 

aan geschoolde medewerkers die 

afkantpersen kunnen instellen en 

bedienen. ”Door het langdurige tekort 

aan vakmensen zochten we manieren 

om de machines automatisch in te 

stellen en te bedienen”, vertelt hij.

Uiteindelijk koos hij de LVD Dyna-Cell  

als de beste oplossing. Bepalend 

bij de aankoopbeslissing waren 

de beperkte vloeroppervlakte, 

het programmeergemak, het 

bijzonder efficiënt produceren van 

kleine stukken en de adaptieve 

plooitechnologie Easy-Form® Laser.

Belcher zegt: ”Wat ik absoluut 

geweldig vind aan de Dyna-Cell 

is het Easy-Form® Laser adaptief 

plooisysteem. Ik weet niet hoe je een 

geautomatiseerde machine zonder 

die functie kan bedienen. Wanneer 

je stukken snijdt met de laser, wil 

je de plaat zo optimaal mogelijk 

benutten, dus zal je stukken plooien 

die zowel met de nerf mee als tegen 

de nerf in gesneden zijn. Soms moet 

je platen gebruiken van twee loten 

met totaal verschillende mechanische 

eigenschappen.”

”Door het langdurige tekort aan 
vakmensen zochten we manieren om  
de machines automatisch in te 
stellen en te bedienen.”

Ray Belcher
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”Iedereen die ooit geprobeerd heeft 

deze zonder Easy-Form te plooien, 

weet dat de hoek totaal anders kan 

zijn”, aldus Ray. ”We hebben bewezen 

dat de Easy-Form dit risico wegneemt. 

De plooihoek zal steeds hetzelfde zijn.”

Dankzij de twee Dyna-Cells 

kon TPSM de workload anders 

verdelen - de kleine componenten 

zijn weggenomen van de grote 

afkantpersen en de panel benders 

om capaciteit vrij te maken en de 

workflow te optimaliseren.

”We zijn voortdurend op zoek naar 

productiviteit en efficiëntie. Met 

onze panel benders en stand-

alone afkantpersen hadden we een 

beperkte plooicapaciteit maar de 

Dyna-Cells hebben deze absoluut 

gerevolutioneerd.”

Hij vertelt dat grote afkantpersen 

vaak onderbenut worden bij het 

produceren van kleine onderdelen. 

”We hebben de kleine stukken zoveel 

mogelijk verplaatst naar de  

Dyna-Cells om de bekwame 

operatoren vrij te maken. Zodra ze de 

Dyna-Cell hebben ingesteld, kunnen 

ze op een andere machine grote 

stukken gaan plooien.”

De flexibiliteit van de Dyna-Cells 

heeft zich duidelijk bewezen 

naarmate TPSM er meer mee 

werkte. Vroeger was de minimale 

batchgrootte 500, nu maar 100 

stuks meer. In totaal worden zo'n 

70 verschillende componenten op 

de Dyna-Cells verwerkt en duurt 

het omschakelen naar een ander 

onderdeel slechts enkele minuten.

Programmeergemak

Volgens Belcher is de intelligente 

programmeersoftware – CADMAN-B 

voor de afkantpers en CADMAN-SIM  

voor de robot – eenvoudig in gebruik 

en duurt het programmeren van 

een typisch onderdeel slechts 10 

à 20 minuten. ”Je uploadt het 

3D-model en de software maakt het 

plooiprogramma aan, controleert 

m.b.v. een 'stoplichtsysteem' of het 

door de robot kan worden geplooid, 

en maakt het robotprogramma 

vervolgens automatisch aan. Het is 

een zeer snel en efficiënt proces.

”De robotsoftware is heel intelligent 

en weet wat wel en niet kan. Je hoeft 

geen robotprogrammatie te leren; 

het zit allemaal in de software. Als 

het programma gemaakt is, stuur je 

het door naar de machine en klaar is 

Kees.”

 De ontwerpers van TPSM verleggen 

continu de grenzen van wat de 

machine kan. Zoals complexe nestings 

maken en wachtlabels toevoegen om 

meerdere stukken tegelijk te kunnen 

vormen. ”We hebben stukken waarvan 

we 20 tegelijk heel snel plooien. Zo 

kan bv. een beugel met vier plooien 

in slechts tien seconden gemaakt 

worden.”

Nadat de eerste Dyna-Cell in gebruik 

was genomen, werd snel beslist een 

tweede machine aan te kopen. ”De 

eerste machine werkte heel goed voor 

ons en sloot aan bij ons streven naar 

automatisering. We wisten dat er 

steeds meer producten zouden komen 

die we daarmee wilden verwerken. 

”Er gaat intussen al heel wat meer 

werkvolume naar de twee Dyna-Cells 

maar er is vrijwel altijd capaciteit 

beschikbaar voor nieuwe opdrachten 

waarbij we veel waarde kunnen 

toevoegen op de kleine stukken.”

SNAPSHOT

Bekijk  
de testimonial van 
Teparay
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ESSER METALLBAU - GERMANY 

COMPETITIEVER MET 
GROOTFORMAAT LASERS

Peter Trimborn (productiemanager) en Ludwig Esser (eigenaar) 
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Profiel
Bedrijf Esser Metallbau GmbH

Sinds 1886

Industrie:
Onderaannemer voor laser- en 
waterstraalsnijden, plooien, 
profileren en de fabricage 
van gelaste constructies voor 
machine- en installatiebouw, 
bulk- en componentverwerking, 
landbouwmachines, bedrijfs-
voertuigen en milieutechnologie

Werkt met:
alle standaard, hoogsterkte en 
slijtvaste staalsoorten, RVS, 
aluminium en speciale legeringen

LVD-installaties:

10 kW Taurus 24 fiberlaser

10 kW Phoenix FL-6020 fiberlaser

PPEB 500/61 afkantpers

PPEB 320/61 afkantpers

PPEC 80/25 afkantpers

MVS 62/10 schaar

Software:

CADMAN-SDI, CADMAN-B,  

CADMAN-L, CADMAN-JOB

De veelzijdige Phoenix FL-6020 

met laad-/ontlaadsysteem kan een 

breed scala aan materialen, stukken 

en batchgroottes verwerken: grote 

series volautomatisch, kleine series 

en eenmalige producten kunnen 

handmatig geladen en gelost 

worden.

De revolutionaire Taurus fiberlaser 

is ideaal voor het snijden van extra 

grote stukken. De machine kan door 

haar modulaire opbouw aangepast 

worden aan de eisen van de klant 

en is geschikt voor onderdelen tot 

3,2 m breed en 30 mm dik. Het 

machinebed is 10 meter lang en 

kan in stappen van 4 m worden 

verlengd tot maximaal 42 m. De 

Taurus is voorzien van de modernste 

snijkoptechnologie.

Grootformaat mogelijkheden

Ludwig Esser Metallbau, opgericht 

in 1886, wordt vandaag nog steeds 

gerund door dezelfde familie en 

was oorspronkelijk actief in de bouw 

en controle van weegbruggen voor 

karren en wagons. Het bedrijf richtte 

zich later op metaalbewerking voor 

de bouwsector en verhuisde in 1971 

binnen Euskirchen. Op dat moment 

werden twee LVD-afkantpersen 

geïnstalleerd.

De mogelijkheden zijn sindsdien 

voortdurend uitgebreid, waardoor 

nu platen tot 12 m lang en 3 m 

breed verwerkt kunnen worden. 

Typische toepassingen van deze 

grote formaten zijn onder meer 

transportsystemen voor de papier- 

en cementindustrie en zware 

zagerijapparatuur.

Tegenwoordig is het bedrijf 

onderaannemer voor laser- en 

waterstraalsnijden, plooien, profileren 

en de fabricage van gelaste 

constructies. Het werkt met alle 

standaard, hoogsterkte en slijtvaste 

staalsoorten, RVS, aluminium en 

speciale legeringen. 

Hun klanten zijn actief in machine-  

en installatiebouw, bulk- en 

componentverwerking, landbouw-

machines, bedrijfsvoertuigen en 

milieutechnologie en bevinden zich 

in Duitsland, in de Benelux, Frankrijk, 

Polen en Tsjechië.

Naast de LVD-machines, heeft het 

bedrijf ook waterstraalsnijmachines 

tot 3x10 m, afkantpersen tot 12 m 

werklengte en 2.000 ton perskracht, 

alsook MIG-, MAG- en TIG-

lasfaciliteiten. 

Investeren om concurrentievermogen 

te versterken

De nieuwe LVD-machines zijn 

volgens Managing Director 

Ludwig Esser aangekocht om de 

concurrentiepositie te versterken 

door een hogere productiviteit en 

nieuwe mogelijkheden.

50 jaar nadat het zijn eerste LVD-machines 
kocht, heeft Ludwig Esser Metallbau GmbH in 
twee hoogtechnologische fiberlasersnijmachines 
geïnvesteerd om de productiviteit, capaciteit en het 
concurrentievermogen te verhogen.
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”De fiberlasersnijmachines snijden 

aanzienlijk sneller dan onze vroegere 

CO2 lasers en zijn dus een stuk 

productiever. We snijden gewoon 

meer materiaal in dezelfde tijd”, zegt 

hij, en voegt eraan toe dat de twee 

systemen aan verschillende eisen 

voldoen.

”De Phoenix heeft een 

plaatcapaciteit van 2 x 6 m en we 

snijden veel materiaal binnen deze 

afmetingen. We besloten dat deze 

zeer productieve machine op zijn 

minst gedeeltelijk geautomatiseerd 

moest worden en kozen voor een 

automatisch laad-/ontlaadsysteem. 

Dit stelt ons in staat om desgewenst 

's nachts onbemand te draaien, 

maar geeft ons ook de flexibiliteit 

om losse platen voor kleine series en 

eenstuks manueel te laden.

Grote platen en afschuinen

”De Taurus is een heel ander 

concept. Anders dan de Phoenix, 

heeft hij geen wisseltafel maar één 

groot bed waarop we twee platen 

van 12 x 3 m kunnen leggen. Terwijl 

we aan de ene kant van de machine 

snijden, kunnen we aan de andere 

kant ontladen. 

”Het was belangrijk dat we met 

deze machine dezelfde formaten 

kunnen verwerken als we doen 

met onze afkantpersen. Ook 

de afschuinfunctie biedt extra 

mogelijkheden.”

”De grote stukken die we op de 

Taurus snijden, worden vaak gebruikt 

bij gelaste constructies, dus scheelt 

het een tweede bewerking als we de 

lasrandvoorbereiding rechtstreeks op 

de laser kunnen uitvoeren.”

”Met de 3D-snijkop kunnen we 

contouren snijden onder hoek tot 

45°. Dit kan bijvoorbeeld worden 

gebruikt om schuine gaten in 

de plaat te snijden voor pijp- en 

buisaansluitingen. Voor een klant in 

de bulkverwerkingsindustrie maken 

we grote schachten die bestaan uit 

twee helften waarvan de lengtenaad 

afgeschuint worden zodat ze perfect 

in elkaar passen.

De CO2 voetafdruk verkleinen

Euskirchen, waar Ludwig Esser 

Metallbau is gevestigd, was het 

centrum van de recente rampzalige 

overstromingen in Duitsland. Hierdoor 

werd een van de andere redenen 

waarom de firma kiest voor fiberlaser 

onder de aandacht gebracht.

”Een van onze redenen om over te 

stappen op fiberlasers was namelijk 

om het stroomverbruik en daarmee 

de CO2-uitstoot te verminderen. Sinds 

de aankoop is dit nóg belangrijker 

geworden”, aldus de heer Esser.

”De effecten van klimaatverandering 

- overstromingen, bosbranden, 

stormen - zijn de afgelopen maanden 

zichtbaarder geworden, en bevestigen 

dat de beslissing om deze stap te 

zetten op het juiste moment viel.”

PPEB 500-ton afkantpers van 6 meter
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Single source partner

Doorslaggevend was de mogelijkheid 

om alles af te nemen van een 

single source – één leverancier, 

één type programmeersoftware 

en één aanspreekpunt voor 

service en onderhoud. Een 

volledige ERP- en CADMAN-JOB-

integratie staat gepland om de 

totale productiestroom verder te 

optimaliseren. 

Het bedrijf kocht zijn eerste LVD-

machine 50 jaar geleden en 

hernieuwde zijn relatie in 2018 

met de aankoop van een 6 meter 

lange afkantpers. Die investering 

leverde zulke positieve ervaringen 

op over de mensen, het proces en de 

technologie, dat de heer Esser voor 

de nieuwe lasers opnieuw koos voor 

LVD.

In goede handen bij LVD

Hij besluit: ”Als onderaannemer 

zonder eigen product is het voor ons 

belangrijk om een goede reputatie 

te hebben op vlak van kwaliteit en 

tijdige levering. Om dat te bereiken, 

moeten we zeker zijn van hoge 

beschikbaarheid van onze machines, 

en snelle hulp en service indien nodig.

”We moeten flexibel kunnen inspelen 

op de eisen van onze klanten – die 

dagelijks veranderen. Hiervoor 

rekenen we op de steun van onze 

leveranciers en moeten we bij hen 

kunnen aankloppen voor advies over 

nieuwe componenten, materialen en 

technologieën.

”Bij LVD hebben we het gevoel dat we 

in goede handen zijn.”

”Waarde kunnen 
toevoegen 
door gebruik te 
maken van de 
afschuinfunctie 
van de machine 
was ook 
belangrijk.”

Grootformaat lasersnijmachines Taurus en Phoenix
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Robuust ontwerp

TL 8525 heeft een gesloten, gelast 

stalen frame en portaal. Het 

ontwerp doet geen toegevingen 

qua stevigheid en duurzaamheid en 

minimaliseert de kans op vervorming 

door hoge acceleratie om zo de 

snijnauwkeurigheid te waarborgen. 

De voorgemonteerde klauwplaat en 

vaste steun bevorderen het snel en 

eenvoudig installeren en opstarten 

van de machine. De TL 8525 heeft een 

kleine voetafdruk en laadt/lost aan 

één kant waardoor hij ook in een kleine 

ruimte of tegen een wand past.

Veelzijdige verwerking

De machine verwerkt buislengtes van 

8500 mm en een maximale stuklengte 

van 3000 mm. Hij kan ronde of 

vierkante buizen met een diameter tot 

250 mm vastklemmen en snijden. Een 

aanzienlijke 400 mm Z-as maakt het 

snijden van grotere profielen mogelijk. 

Met een 2kW IPG-vezellaserbron 

kan de TL 8525 diverse ferro- en 

non-ferromaterialen snijden. Een 4 kW 

laserbron is optioneel.

Geavanceerde snijkop 

Het verbinden van hoeken op buizen 

wordt met een standaard bevelsnijkop 

die tot 45° kan kantelen een stuk 

minder complex. Afschuinen kan 

gebruikt worden voor het snel en 

efficiënt creëren van geometrische 

vormen en voor laskantvoorbereiding 

in dikwandige buizen. 

Een ruim snijkopbereik op de X-as van 

1190 mm maakt het mogelijk ook het 

deel achter de vaste steun te snijden 

en zo minder materiaal te verspillen.

Flexibele frontlader

Een frontlader met 6 posities maakt 

snelle en gemakkelijke verplaatsing 

naar de volgende buismaat mogelijk 

en verwerkt zowel kleine series als 

langlopende productie efficiënt. In 

tegenstelling tot een bundellader, die 

per pakket laadt, kan de voorlader 

ook tijdens het snijden nieuwe buizen 

laden.

Sterk geautomatiseerd

TL 8525 heeft ook een automatisch 

compensatiesysteem om 

materiaalvervorming, buigingen 

of uitstulpingen over de volledige 

buislengte op te vangen. Andere 

belangrijke kenmerken zijn 

servogestuurde tafel met een 

kantelfunctie voor een vlotte 

stukafvoer. Een 3 meter lange 

De flexibiliteit van buislasersnijden opent een wereld van 
toepassingsmogelijkheden. Met de nieuwe TL 8525  
brengt LVD een veelzijdige buislaser op de markt 
die ronde, vierkante, rechthoekige en onregelmatig 
gevormde buizen perfect verwerkt.

PRODUCTFOCUS

TL 8525 BUISLASER
GEMAAKT OM TE PRESTEREN
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transportband heeft compartimenten 

om de onderdelen netjes te scheiden 

en bij te houden wanneer ze over de 

transportband bewegen.

De machine beschikt over 

automatische buisinvoer en centrering, 

en instelling en aanpassing van zowel 

de klauwplaat als de vaste steun. 

Een krachtig rookafzuigsysteem in 

de klauwplaat voert automatisch 

ongeveer 4000 m³ rook per uur uit het 

snijgebied af.

Eenvoudig programmeren

Door het toevoegen van de 

CADMAN-T software van LVD wordt 

offline programmeren eenvoudig. De 

software optimaliseert het nesten 

van onderdelen, zet snijlijnen voor 

eenvoudige schrootverwijdering en 

visualiseert het stuk en het snijproces 

in 3D. Ontwerp een nieuw stuk, voeg 

verbindingen, inkepingen, V-secties, 

tabs en sleuven toe of kopieer 

elementen en bewerkingen naar een 

geïmporteerd bestand.

PRODUCTFOCUS

Waarom TL 8525? 
• Hoge machinedynamiek dankzij mechanisch ontwerp 

• Geavanceerd verwerken van ronde, vierkante, rechthoekige buizen, L- en U-profielen

• Precies afschuinen in verschillende soorten buizen

• Minimale insteltijd met 6-standen voorlader 

• Krachtige CADMAN-T software beschikbaar om snijtechniek optimaal te benutten
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STIJLVOL STADSMEUBILAIR

Tijdens zijn 64-jarige bestaan heeft E.P. Draffin Manufacturing altijd dynamisch 
ingespeeld op de marktvraag. Het in Australië gevestigde bedrijf produceerde 
ruitenwissers, elektrische waterpompen, kranen en biertappen. Wat hun klanten ook 
nodig hadden, Draffin leverde de oplossing.

SNAPSHOT

Een nieuwe weg

Tegenwoordig ontwerpt en bouwt 

Draffin commercieel stadsmeubilair 

voor overheidsinstanties en bedrijven 

in heel Australië en Azië. Het 

familiebedrijf geleid door de broers 

Ben en Ian Draffin (derde generatie) 

en medeaandeelhouders Kevin en 

Rhonda Neligan, is gespecialiseerd in 

eigen ontwerpen. In een concurrerende 

industrie waar producten meestal 

standaard zijn, vallen de ontwerpen van 

Draffin op - zoals de buitenafvalbak 

van weervast staal ontworpen voor 

een nationaal park. Eenvoudig, stevig, 

goedkoop en vrij van onderhoud. Na 

verloop van tijd ontwikkelt het product 

een patina om op te gaan in zijn 

omgeving. Het natuurlijke roestproces 

verlengt de levensduur.

Draffin is ook een van de weinige 

bedrijven in de sector dat het volledige 

productieproces in eigen beheer uitvoert

LVD-machines spelen hierbij een 

belangrijke rol: Een Phoenix 3015 6 kW  

lasersnijmachine en twee Easy-Form 

afkantpersen geïntegreerd met LVD's 

CADMAN®-softwaresuite. 

Waarde toevoegen

Toen Ben Draffin zes jaar geleden 

terugkeerde om het bedrijf mee te 

leiden, was zijn eerste opdracht het 

vervangen van een 20 jaar oude 

afkantpers. ”We hebben naar alle 

spelers uit de sector gekeken”, herinnert 

Ben Draffin zich. ”Wat ons voor 

LVD deed kiezen, was het adaptief 

plooisysteem Easy-Form® Laser en de 

CADMAN-B-software. We beseften wat 

de toegevoegde waarde was.”

Draffin investeerde in een 135 ton, 

3-meter Easy-Form machine, gekocht 

bij LVD-agent GWB Machine Tools. 

”Vanuit mijn achtergrond in machinale 

bewerkingen wist ik veel over offline 

programmeren”, zegt Draffin. ”We zagen 

meteen de voordelen daarvan in.”

Dit succes leidde tot de aanschaf 

van een tweede Easy-Form-machine, 

eentje van 3 meter lang en 170 ton. 

Draffin gebruikt de Easy-Form Laser 

(EFL)-technologie bij de meeste 

plooiopdrachten. Het realtime 

hoekmeetsysteem past de positie van 

de ram tijdens het plooiproces aan om 

telkens een correcte plooi te realiseren. 

Handmatig proefplooien en corrigeren 

zijn niet nodig, er is minder restafval en 

minder tussenkomst van de operator. 
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”Het moeilijkste was om onze ervaren 

operatoren ervan te overtuigen om de 

machine de klus te laten klaren”, vertelt 

Draffin. ”Met EFL zijn onze nieuwe 

operatoren net zo goed als iemand met 

20 jaar ervaring.” 

CADMAN-B berekent automatisch de 

plooiverliezen en bepaalt de optimale 

plooivolgorde en aanslagposities. 

De module visualiseert het volledige 

plooiproces met botsingdetectie van 

begin tot einde, aanslagbepalingen en 

gereedschapsconfiguraties.

”Als we niet zeker weten of iets gemaakt 

kan worden, laten we het controleren 

door de software”, aldus Draffin. 

”Vroeger ontwierpen we een onderdeel 

en ontdekten pas na het snijden dat het 

niet kon worden geplooid. Nu niet meer.”

Flexibiliteit bouwen

Vroeger gebruikte Draffin een 1,2 kW  

CO2-laser om te snijden en een 

ponsmachine om gaten te ponsen. Om 

de productie efficiënter te maken, wilde 

men de ponsmachine vervangen. Uit 

een overleg met GWB sales engineer 

James Gaal, bleek een laser de betere 

keuze te zijn; met slechts één bewerking 

bood deze meer mogelijkheden. 

”De CO2-laser kon maximaal 5 mm 

roestvrij staal snijden en we sneden 

veel van 8 mm en 10 mm, waardoor we 

ook veel lasersnijwerk uitbesteedden,” 

herinnert Draffin zich. ”We overschreden 

de capaciteit van die machine 

ruimschoots, ongeveer 18 uur per 

dag.” Een tijdstudie van een Phoenix 

fiberlaser toonde aan dat deze het werk 

van de CO2-laser in slechts vier uur kon 

uitvoeren.

De afkantpersen, laser en software 

zorgen voor een enorme flexibiliteit. 

”De doorlooptijden zijn nu zo snel, 

het is krankzinnig”, aldus Draffin. ”De 

gecombineerde snij- en ponstijd van 

een afvalbak van 2,5 mm roestvrij staal 

voorzien van gaten van 19 mm, daalde 

van ongeveer 18 minuten naar zo'n drie 

minuten, zonder dubbele behandeling - 

plaat erop, plaat eraf.”

Of het nu gaat om de productie 

van 2 of 200 stuks, Draffin kan het 

eindproduct op maat aanpassen, 

van zitbanken en plantenbakken 

tot drinkfonteinen en fietsenrekken. 

”We beschikken nu over meer 

ontwerpcapaciteit”, voegt hij eraan toe. 

”We kunnen klanten nieuwe ontwerpen 

voorleggen en ze enthousiasmeren. 

Andere leveranciers bieden doorgaans 

maar één product aan.”

Geïntegreerde aanpak

Met de implementatie van CADMAN-

JOB, een 'Manufacturing Execution 

System’ (MES) dat het ERP-systeem, 

de CAM en de werkplaats van Draffin 

met elkaar verbindt, is het bedrijf meer 

digitaal aangestuurd. 

Werkstukken worden vanuit Inventor 

3D naar CADMAN-SDI geïmporteerd. Er 

wordt een xml-bestand geïmporteerd 

in CADMAN-JOB, dat de laser en de 

afkantpers programmeert en inplant. 

Met de Touch-i4 tablet van LVD kan 

Draffin voor elk stuk een label afdrukken 

met instructies voor de operator bij de 

volgende stap.

Verder groeien

Eind 2020 verhuisde het bedrijf naar 

een nieuwe, uiterst moderne locatie. 

”Het bedrijf groeit gestaag en we 

zien een enorme toename van de 

productiviteit en efficiëntie”, meldt 

Draffin. 

De technologie weegt uiteraard 

door maar ook gelijkgestemde 

zakenpartners. ”Het is belangrijk om 

een relatie op te bouwen met de 

mensen van wie je koopt en hun visies 

te leren kennen”, zegt hij. ”LVD en GWB 

zijn zoals wij - kwaliteit, goede mensen, 

enthousiast over wat ze doen.”

”De gecombineerde 
snij- en ponstijd 
van een afvalbak 
daalde van 18 
naar drie minuten, 
zonder dubbele 
behandeling.”
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Grote complexe projecten

Groven+ is specialist in gevelbouw voor 

de professionele markt: ramen, koepels 

en gevelbekleding. Door de omvang 

en vooral de complexiteit van deze 

projecten komt er veel bij kijken. Een 

gemiddeld project beslaat circa  

4.000 m² aan gevelbekleding, met 

uitschieters tot 35.000 m². Een 

innovatief project waar Groven+ 

bijzonder trots op is, is het Havenhuis in 

Antwerpen, ontworpen door de bekende 

architecte Zaha Hadid.

”Dit zijn projecten met een grote 

architecturale vrijheid, gekenmerkt door 

afwijkende maten, vormen en kleuren. 

Daar willen we ook in de toekomst volop 

op inzetten”, zegt Jeroen Van De Putte, 

productieverantwoordelijke van de 

plaatafdeling.

Op basis van de plannen van de 

architect – vaak niet eens in 3D – maken 

de ingenieurs concepten, berekenen ze 

de stabiliteit, thermiek en akoestiek en 

voeren ze haalbaarheidsstudies uit. De 

projectleiding volgt het project verder 

op. Groven+ produceert zelf de profielen 

en gevelelementen en staat in voor 

plaatsing en werfopvolging.

 

Geautomatiseerd ponssysteem

”Vroeger bracht de productie van 

componenten vele handelingen met 

zich mee. De platen werden met een 

guillotineschaar op maat gesneden en 

vervolgens plaat voor plaat geponst 

en geplooid. Het was een tijdrovend 

en arbeidsintensief proces”, vertelt Van 

De Putte. Dankzij de installatie van de 

LVD Strippit PX 1530 ponsmachine met 

extra gereedschapsmagazijn (ETM) en 

Flexibele Automatisering (FA-P) vorig jaar, 

zijn de manuele handelingen tot drie 

keer verminderd. De ponsmachine is ook 

gekoppeld aan een magazijn met vijf 

torens, met 20 palletposities per toren. 

Het complete systeem draait op de 

CADMAN® software.

Groven+ transformeert zijn productieproces met het oog op meer efficiëntie. Dankzij de 
expertise en begeleiding van LVD ontdekt het bedrijf de vele voordelen van Industrie 4.0. 

LEADERS

Havenhuis Antwerpen - Architect Zaha Hadid

GROVEN+  
BELGIË 

VAN HANDMATIG  
NAAR VOLLEDIG 
GEAUTOMATISEERD
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Efficiënte doorstroming

Naarmate de automatisering 

toeneemt, stijgt ook de hoeveelheid 

werkvoorbereiding. Het begint met het 

importeren van het CAD-bestand in 

CADMAN-SDI. Daar zijn de bestanden 

toegankelijk voor CADMAN-B en -P, 

LVD’s offline plooi- en ponssoftware om, 

in het geval van ponsen, optimalisatie 

van de sequenties, nestings en 

gereedschapsselectie mogelijk te maken. 

Vervolgens gaan de bestanden naar 

de machine. Wanneer de operator aan 

een job begint, gaat een signaal naar 

het magazijn om een pallet met platen 

op te halen. FA-P laadt de platen en 

plaatst de geponste stukken direct op 

de juiste pallet zodra de klus is geklaard. 

Daarna gaan de stukken naar de twee 

afkantpersen of terug naar het magazijn.

De Strippit PX ponsmachne met 

enkelvoudige kop heeft 20 indexeerbare 

gereedschapstations. Hoewel multi-

tools Groven+ al een breed scala aan 

mogelijkheden bood, kozen ze ook voor 

een ETM, goed voor 40 extra stations. 

Stefaan Martens, Sales Manager bij LVD: 

”Voor aanvang van een job, optimaliseert 

ETM de gereedschapsselectie zodat de 

PX over alle benodigde gereedschappen 

beschikt. Gereedschappen die de 

machine niet nodig heeft, worden 

vrijgegeven om bijvoorbeeld op scherpte 

te controleren.” 

Massaproductie hoeft niet 

Van massaproductie is bij Groven+ 

geen sprake. De stukken veranderen 

veranderen met elk nieuw project. Is 

het dan niet vreemd dat Groven+ kiest 

voor verregaande automatisering? 

Niet volgens Van de Putte: ”Door de 

schaal van de projecten zijn de nestings 

voldoende groot. Eén nesting kan 

worden gebruikt voor 100 platen. Het 

is altijd een combinatie van eenmalige 

stukken en onderdelen waarvan grote 

aantallen nodig zijn. Dit maakt ons 

systeem financieel rendabel.” Martens 

vult aan: ”Automatisering is al lang niet 

meer exclusief geënt op massaproductie. 

De software is zo ontworpen dat 

automatisering zich ook leent voor 

kleinere batches. Denk ook aan de 

kosten van manuele handling. Die 

kunnen behoorlijk oplopen.”

Productiviteit verdrievoudigd

Het systeem is nu een jaar in gebruik, 

dus is het tijd voor de eerste evaluatie. 

Van De Putte: ”Het in gebruik nemen 

van dit type systeem brengt een steile 

leercurve met zich mee. In het begin 

verwerkten we maandelijks 200 tot 

300 platen, maar nu zitten we dichter 

bij de 1000. Die hoeveelheid kan zeker 

nog opgevoerd worden, want voorlopig 

draaien we 's nachts niet hoewel dat op 

termijn wel de bedoeling is.” 

Pierre Comhaire, Product Manager 

Ponsmachines bij LVD, zegt: ”Dit 

systeem biedt veel functionaliteit, je kan 

er mee ponsen, vormen en tappen. Stap 

voor stap leren ze alle mogelijkheden 

kennen, kunnen ze hun magazijn of 

sorteereenheid in de toekomst eventueel 

opschalen of via CADMAN-JOB hun 

KPI's analyseren om processen verder 

te optimaliseren. LVD-systemen zijn 

modulair en kunnen op het ritme van de 

klant meegroeien.” 

Kevin Vercauteren – Metallerie 

LEADERS

Bekijk  
de Groven+  
testimonial

Complexe gevelbouw Jeroen Van De Putte (Groven+)
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VS

Het bouwen van halffabricaten 

voor OEM's in de brandweer-/

hulpdienstvoertuigenmarkt, het 

commerciële vrachtvervoer en 

scheepswerven vereist een extra grote 

productiecapaciteit. OFAB Inc. gaat de 

uitdaging aan met de XXL Taurus 10 kW 

laser. De 12-meter machine verwerkt 

moeiteloos zeer grote platen, terwijl 

de CADMAN-L software toelaat om de 

geavanceerde snijtechnologieën ten volle 

te benutten voor optimale nestings en 

plaatgebruik.

Mexico

”Oplossingen uit staal” 

creëren is de missie van 

Aceros Mexico. Het bedrijf gebruikt 

een Lynx FL 3015 4 kW en PPED 80/25 

afkantpers om een breed scala aan 

hoogwaardige artikelen te fabriceren voor 

de landbouw, bouw, telecommunicatie en 

mijnbouw.

Italië

Fratelli Mazzocchia is één van de grootste aanbieders 

van materieel voor afvalinzameling in Europa, inclusief 

perscontainers met achter- en zijlader, ontworpen voor hoge 

functionaliteit en een geringe milieubelasting. De firma 

investeerde in een Phoenix FL 6020 6 kW laser voor het snijden 

van grote platen.

GLOBAL REACH
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Verenigde Arabische Emiraten

Metal Kraft bouwt displays en winkelmeubilair voor 

de bouwsector en detailhandel. Om de exclusieve 

ontwerpen in een grote verscheidenheid aan materialen 

zo efficiënt mogelijk te produceren, vertrouwt het bedrijf 

voor het snijden, ponsen en plooien op de precisie en 

herhaalnauwkeurigheid van LVD-apparatuur, waaronder 

een Lynx fiberlaser, Strippit P ponsmachine, PPED 

afkantpers en CS schaar.

Polen

Het merk TA-NO, gekend van 

zijn hoogwaardige trailers en 

carrosserieën voor nutsvoertuigen 

is een van de oudste in de sector. 

Geavanceerde productieapparatuur en 

een geïntegreerd, digitaal productieproces 

liggen aan de basis van de hoge graad van kwaliteit 

en innovatie: drie precisieafkantpersen, waaronder 

een Easy-Form 220/42 en een Phoenix 4020 6 kW  

laser, alles aangestuurd door de CADMAN®-software 

met realtime data via de Touch i4 tablet.

India

Als India's top meubelmerk 

voor thuis en op kantoor, heeft 

Godrej Interio meer dan 600 geregistreerde 

ontwerpen en 12 patenten voor innovatief 

meubeldesign. Bij het streven naar duurzaamheid 

en met expertisecentra in ontwerp en productie, 

draagt de precisie van de PPEB 80/25 afkantpers 

bij tot de missie van het bedrijf: ”Het leven 

verrijken door transformaties van woon- en 

werkruimtes.”

België

Dewilde Engineering is een ervaren 

robotintegrator en machinebouwer 

voor de voedingssector, van robots 

voor het groeperen van noedels tot een 

automatisch inlegsysteem voor nootjes in pralines. 

Om een veelzijdig aanbod aan hoogwaardige 

producten te kunnen leveren, is hun nieuwe 

metaalbewerkingsafdeling uitgerust met een Lynx 

3015 4 kW laser en een 4 meter lange Easy-Form 

 220/40 afkantpers. 

Frankrijk

De geventileerde ovens van Eurofours - 

convectie-, rack- en dekovens - bedienen de 

brood - en banketbakkerijsector wereldwijd. 

Ze staan bekend om hun kwaliteit en 

hoge efficiëntie, en gebruiken de nieuwste 

productieapparatuur, 

waaronder een ToolCell 

afkantpers en 

Phoenix FL, voor de 

productie van hun 

toonaangevende 

commerciële ovens.



20 #

EIGEN PAD KIEZEN

Michèle, Sylvain en Sébastien 

liepen al als kind door de fabriek 

en hoorden hun vaders over de 

verschillende machines praten. Ze 

bezochten beurzen, liepen stage bij 

LVD Company of in het buitenland. 

Nog een gemene deler: Ze besloten 

alle drie om eerst ergens anders 

ervaring op te doen vooraleer in het 

familiebedrijf te stappen.

Sébastien werkte in de verkoop en 

export bij een internationaal logistiek 

bedrijf en bij een energieleverancier. 

Bij LVD werkte hij eerst op de 

customer service van LVD Benelux 

en momenteel is hij verantwoordelijk 

voor lasertechnologie en 

softwaredemonstraties in het LVD 

Experience Center in België. Zijn 

ervaring gaf hem inzicht in het 

belang van klantenondersteuning 

LVD VERWELKOMT  
ZIJN DERDE GENERATIE
Sinds zijn oprichting in de jaren vijftig door de families Lefebvre, Van Neste en Dewulf, 
is LVD gestaag gegroeid. Inmiddels maakte ook de derde generatie haar opwachting 
en baant een weg naar de toekomst: Sylvain Lefebvre, Sébastien Van Neste en Michèle 
Dewulf.

INSIGHTS
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en applicaties, en motiveert hem om 

sterke relaties op te bouwen met 

zowel klanten als collega's.

Sylvain, die sinds 1998 in de VS woont, 

studeerde International Business 

Management aan de University of 

North Carolina Wilmington. Hij volgde 

een van zijn passies en ging aan 

de slag bij een importeur van high-

end Italiaanse sportartikelen waar 

hij ervaring opdeed in de verkoop, 

marketing en service. Bij LVD begon 

hij op de marketingafdeling voor 

Noord-Amerika en richtte vervolgens 

LVD Mexico op. Onlangs werd Sylvain 

benoemd tot president van LVD 

Noord-Amerika.

 

Michèle werkte, na haar studie 

Handelsingenieur aan de KU 

Leuven in België, voor de Boston 

Consulting Group in Brussel, Sydney 

en Kopenhagen en hielp diverse 

strategieën te ontwikkelen voor 

multinationale ondernemingen. Haar 

skills in strategie, sales en marketing 

zet ze in om de Duitse markt verder 

te ontwikkelen als Managing Director 

van LVD GmbH.

Wat was je motivatie om voor het 

familiebedrijf te werken? 

Sébastien: Productie heeft me altijd 

geboeid en ik wilde de wereld van 

de machines beter leren kennen. 

Aanvankelijk was ik niet zeker of ik 

wel in het bedrijf van mijn vader zou 

werken maar nu zie ik dingen anders: 

Ik werk hier echt graag.

Michèle: Een internationale beurs in 

Shangai tijdens mijn Erasmus periode 

in Singapore maakte mij nieuwsgierig. 

De innovatieve technologie van LVD 

inspireerde me. Na vier jaar bij BCG 

was ik klaar voor een nieuwe stap en 

die was toevallig bij LVD. Ik zou ook 

naar de functie hebben gesolliciteerd 

indien niet bij het familiebedrijf.

Sylvain: In mijn geval was het meer 

een late roeping. Ik zette de stap net 

voor ik 30 werd. Wat me motiveerde 

waren de verhalen die mijn vader me 

over het bedrijf vertelde. Ik besefte 

dat dit mijn roeping was.

Wat was je grootste uitdaging tot 

nu toe?

Sylvain: Je wilt niet verknoeien wat 

eerdere generaties hebben bereikt. 

Uitdaging één bestond erin mezelf 

te bewijzen. Achteraf gezien viel dat 

eigenlijk wel mee en dat heb ik aan 

mijn vader te danken. Hij heeft me 

één ding geleerd: wees altijd jezelf. 

Sébastien: De ervaring in zowel 

customer service als in applicaties 

heeft mij geleerd dat alles draait om 

waarde toevoegen aan de bedrijven 

van onze klanten. Customer service-

interventies kunnen soms stressvol 

zijn. Door onze technologieën te 

demonstreren heb ik geleerd hoe we 

als bedrijf met onze klanten kunnen 

meegroeien.

Michèle: Sinds kort ben ik directeur 

van ons Duits filiaal. We kenden door 

corona een bijzonder jaar; de verkoop 

stokte en de motivatie van het team 

daalde. In stressvolle tijden moet je 

kalm blijven, op strategie focussen en 

in je mensen investeren. De coaching 

van de groepsdirecteuren heeft me 

enorm geholpen.

Over de toekomst is de volgende 

generatie LVD-ers unaniem: 

alles draait om anticiperen 

op marktveranderingen en 

technologieën. Luisteren naar klanten 

INSIGHTS

In 1992, de begindagen van de tweede generatie: Carl Dewulf, Francis Van Neste, Jean-Pierre Lefebvre



22 # INSIGHTS

en medewerkers leidt tot nog meer 

creativiteit. Vandaag staat LVD aan 

de top en de uitdaging is om daar te 

blijven.

GEDEELDE WAARDEN EN VISIE

De volgende generatie is er van 

overtuigd dat vele troeven het bedrijf 

succesvol maken: wendbaarheid, 

snelle besluitvorming, stabiliteit 

en continuïteit, de 'stay together'-

mentaliteit tussen de families en de 

betrokkenheid bij de klant.

Er is unanimiteit dat een 

familiebedrijf garant staat voor 

een langetermijnstrategie. De drie 

families hebben die visie altijd 

hoog in het vaandel gedragen. 

Eerdere investeringen hebben hun 

meerwaarde en rendabiliteit bewezen. 

Klanten kennen LVD als een stabiele 

partner die continuïteit biedt. 

”Het bedrijf is als het ware een deel 

van onszelf geworden, we denken er 

vrijwel continu aan, net als de eerdere 

generaties. Als lid van de familie ga je 

er voluit voor”, aldus Sylvain.

Gaan familiebedrijven anders met 

hun medewerkers om dan andere 

bedrijven? 

Sylvain: Ja, absoluut. Je medewerkers 

als individuen behandelen is 

belangrijk. Het is ook de reden 

waarom onze klanten ervoor kiezen 

om met LVD samen te werken. Ik 

Wie is wie 
Sylvain 

Lefebvre (36) is de zoon 
van Jean-Pierre Lefebvre 
(voorzitter van de raad van 
bestuur van LVD). Hij is 
president van LVD Noord-
Amerika en algemeen 
directeur van LVD Mexico. 
Hij staat ook in voor het 
agentschap van LVD in 
Canada.

Sébastien 

Van Neste (31) is de zoon 
van Francis Van Neste 
(algemeen directeur van LVD 
Benelux). Hij is application 
engineer bij LVD's Experience 
Center in Gullegem, België 
met de bedoeling door te 
groeien naar de internationale 
verkoop met specialisatie 
laser.

Michèle 

Dewulf (29) is de dochter 
van Carl Dewulf (CEO van 
LVD Group) en algemeen 
directeur van LVD GmbH. 
Daarnaast onderzoekt ze 
manieren om onze verkoop-, 
service- en marketingteams 
wereldwijd ‘slimmer’ te laten 
werken m.b.v. digitale data. 
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ervaar in Mexico dat klanten het erg 

op prijs stellen om contact te hebben 

met een familielid. Hoe je het ook 

bekijkt, elke business is gebaseerd op 

goede relaties. 

Michèle: Ik zou dat zeker willen 

beamen, maar als een bedrijf 

groeit, wordt het doorgeven van 

familiewaarden naar al onze 

dochterondernemingen een uitdaging 

die veel inspanning en geduld vergt. 

Sébastien: Het allerbelangrijkste is 

om steeds voor een positieve sfeer 

te zorgen, voor zowel medewerkers 

als klanten. Ik wil niet alleen gezien 

worden als ”de zoon van...”, ik zie liever 

dat onze waarden weerspiegeld 

worden in wat we allemaal doen. 

Zijn de huidige uitdagingen 

fundamenteel anders dan die van 

vorige generaties?

Michèle: Ongetwijfeld. Mijn 

grootvader [Robert Dewulf, red.] 

vindt het huidige businessmodel heel 

complex. Dat komt omdat markten, 

technologieën, processen, snelheid, 

enz. zich hebben ontwikkeld en 

een complexer antwoord vereisen 

op de uitdagingen waar ook onze 

grootouders mee geconfronteerd 

werden.

Sébastien: Software, automatisering, 

Industrie 4.0 en ”Big Data” hebben 

alles veranderd. Kleine series korte 

doorlooptijden en toenemende 

complexiteit van de stukken zijn 

veelvoorkomende uitdagingen. 

Bezoekers aan het Experience 

Center vragen ”hoe snel kun je een 

digitale tekening in een echt stuk 

omzetten, en zal het in één keer goed 

zijn? Als je me dat laat zien, ben ik 

geïnteresseerd.” 

Sylvain: ”Het klopt dat bijna alles 

anders is. Maar we hebben de manier 

waarop we zaken benaderen, waarbij 

we open staan voor verandering, 

ook altijd met onze klanten gedeeld. 

Door de jaren heen hebben we heel 

wat technologieën en manieren 

ontwikkeld om klanten te helpen hun 

productiviteit te verhogen.

INNOVATIE IS ESSENTIEEL

Hoe vind je de optimale manier om 

te innoveren en betere producten te 

verkopen?

Michèle: Innovatie vereist meerdere 

factoren. Een kwalitatieve innovatie 

begint veelal met goed luisteren naar 

de klant. Vervolgens moet je vooral 

durven investeren in onderzoek en 

vooruitlopen op de concurrentie.

Sylvain: De meest innovatieve ideeën 

komen meestal van klanten. En soms 

beantwoord je behoeften waarvan de 

klant niet wist dat hij ze had. 

Sébastien: Dat een proces nu op een 

bepaalde manier wordt uitgevoerd, 

wil nog niet zeggen dat er geen 

betere manier is. We kijken naar de 

zwakke schakels en de mogelijke 

fouten en hoe we het proces kunnen 

verbeteren.

Wat zijn uw belangrijkste prioriteiten 

als lid van een nieuwe generatie?

Michèle: We willen het volle potentieel 

van het familiebedrijf benutten. Wij 

banen de weg naar de toekomst 

door balans te vinden tussen groei, 

innovatie en ons wereldwijde team 

motiveren.

Sébastien: Onze generatie moet haar 

eigen stijl en impact ontwikkelen, 

zich aanpassen aan een veranderend 

bedrijfsklimaat, waarmee we zeker te 

maken zullen krijgen, en tegelijkertijd 

trouw blijven aan de familiewaarden.

Sylvain: Ik ben het met Michèle en 

Sébastien eens. Ik vind het belangrijk 

dat we sterke banden smeden tussen 

alle familieleden die in het bedrijf 

werken. Dit waarborgt dat we het 

bedrijf leiden op een duurzame 

manier.
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SANY FLOREERT

Eerste klasse

De naam SANY komt van het 

Chinese Sānyī, wat letterlijk ”drie 

enen” betekent en verwijst naar de 

drie doelen die het bedrijf zichzelf 

stelt: een eersteklas bedrijf, werkgever 

en weldoener zijn. Dit laatste via de 

SANY Foundation, die zich inzet voor 

de gemeenschap via verschillende 

non-profit sociale welzijnscampagnes.

In 2021 plaatste de Forbes 

Global 2000 SANY als de eerste 

onder fabrikanten van zwaar 

materieel in China en de tweede 

in de wereldranglijst. SANY 

Heavy Industry heeft wereldwijd 

25 productielocaties en 90.000 

medewerkers. Van Rusland tot Chili 

kom je op bouwwerven de bekende 

betonmachines, graafmachines en 

kranen tegen met het herkenbare 

rode SANY-logo.

Productiviteitsverhoging van 20%

Eind 2020 startte in de nieuwe 

productiehal van SANY in Changsha 

de installatie van drie full-optie 

LVD-afkantpersen, waaronder twee 

2000-ton 14-meter machines en 

één 3000-ton 14-meter machine, 

voor het plooien van telescopische 

kraanarmen. 

”Met meer dan 40 afkantpersen en 

twee PPEB-H's van 2000 en 3000 ton 

in huis, hebben we jarenlange ervaring 

met LVD- en LVD-HD-producten. 

De nieuwe machines zijn uitgerust 

met de nieuwste plooitechnologie en 

-software en werken de klok rond”, 

aldus de heer Chen Wei, Technological 

Superintendent van SANY's 

Automobile Hoisting Machinery-

divisie. ”De platen tot 14 meter lang 

en 14 mm dik worden eerst met een 

bovenloopkraan op de voorsteunen 

geplaatst en vervolgens door de 

duwers automatisch ingevoerd 

en op de CNC-gestuurde matrijs 

gepositioneerd.

De afgelopen 20 jaar is de vraag naar bouwmachines in China onafgebroken 
toegenomen door de snelgroeiende economie, ondanks de pandemie, en de enorme 
hausse in de bouw. SANY Heavy Industry Co., Ltd., bouwmachineconstructeur en 
deel van de SANY-groep in China, heeft zijn productiecapaciteit opgeschaald door 
toevoeging van drie grote LVD-afkantpersen.
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Dankzij de verstelbare matrijs kan 

SANY met verschillende diktes 

en plooiradii werken. De inductief 

geharde, progressieve stone-radius 

aan beide zijden van de V-opening 

vermindert de wrijving tussen 

het materiaal en de matrijs en is 

bijzonder geschikt voor het plooien 

van materialen met een hoge 

treksterkte”, bevestigt Wei.

”Alle machines hebben een slimme 

bombeertafel die uitgerust is met 

afzonderlijk gestuurde contactspieën 

die eventuele materiaalvariaties over 

de lengte van het stuk compenseren 

en op die manier nauwkeurige 

plooiresultaten garanderen”, vervolgt 

hij. ”Al deze factoren plus het feit 

dat de machines maximaal worden 

gebruikt, hebben de productiviteit 

met 20% verhoogd.”

Geproduceerd in partnership

”Voor de stabiliteit van de machines, 

die elk tussen 450 en 650 ton wegen, 

waren funderingswerken aan de orde. 

Vooraf werden 5 meter diepe putten 

gemaakt waarin de verschillende 

onderdelen, onder toezicht van 

LVD-HD, één voor één werden 

geplaatst. 

”Het complete project, van productie 

en transport van de onderdelen 

tot installatie en opstart, nam 

slechts één jaar in beslag. Sinds 

april zijn de afkantpersen volledig 

operationeel”, aldus Wei. ”De 

machines zijn vervaardigd door 

LVD Company en de Chinese joint 

venture LVD-HD. LVD Company 

maakte de precisie-onderdelen, 

waaronder de cilinders, verstelbare 

V-matrijs, bombeertafel en complete 

schakelkast, in Slowakije en België. 

De integratie van deze componenten 

werd door vaklui van LVD ter plaatse 

opgevolgd. LVD-HD stond in voor de 

frameconstructie, de montage van 

de machines en de inbedrijfstelling. 

Het bedrijf leidde de operatoren op 

en zal verder service verlenen zoals 

bij alle andere LVD machines. We zijn 

al jaren tevreden met deze goede 

samenwerking en hebben nog volop 

plannen voor de toekomst!”

Hoofdkenmerken van de PPEB-H
• Drie PPEB-H 14 meter, twee van 2000 ton en een van 3000 ton

• Slimme bombeertafel garandeert nauwkeurigheid

• Verstelbare CNC-matrijs voor verschillende diktes en plooiradii

• Intrekbare, geleide duwers voor snelle positionering van zware platen

• Plaatvolgers voor- en achteraan ondersteunen de platen

• Touch-B-sturing voor gebruiksvriendelijke machinebediening 
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Uiteenlopende producten

Breman Machinery is actief in vele 

industrieën, zoals offshore, olie en gas, 

luxe jachtbouw, defensie en medisch. 

Het bedrijfsterrein ligt aan de rivier 

het Zwarte Water, waardoor de zware 

constructies die hier gemaakt zijn 

gemakkelijk over het water vervoerd 

kunnen worden.

Een rondleiding met CEO Henk Breman 

door de immense productiehallen 

voert je langs de meest uiteenlopende 

producten: enorme hei-onderdelen, 

noodbruggen om oeververbindingen 

overal in Europa te repareren, 

roersystemen voor XXL- zeiljachten 

en systemen om schepen uit het 

water te tillen. Maar ook frames voor 

Breman Machinery maakt graag met minutieuze 
precisie uitdagende totaalproducten of kritieke stalen 
onderdelen daarvan; van extreem gewicht en enorme 
afmeting. Slagvaardigheid is een kenmerk van de 
Nederlandse toeleverancier en dat blijkt ook uit de 
recente oprichting van het bedrijf Breman Bending. 

”Onze markt is 
gericht op  
eenmalige 
producten, 
met beperkte 
toleranties en 
vaak moeilijke 
materialen, 
die een hoog 
niveau van 
vakmanschap 
vereisen.”

Niek en Henk Breman

BREMAN MACHINERY - NEDERLAND 

SLAGVAARDIG 
ONDERNEMEN
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MRI-scanners en droogtrommels die het 

gras drogen voor racekamelen in Saoedi-

Arabië. 

Denken in kansen

Met een schat aan ervaring, kennis en 

vakmanschap kan Breman Machinery 

een grote diversiteit aan opdrachten 

aan. ”We maken het liefst aparte 

producten, die ons uitdagen. Onze markt 

is gericht op enkelstuks met strakke 

toleranties en vaak moeilijk materiaal, 

waarin een hoog aandeel vakmanschap 

zit.” Ook in de energietransitie haalt 

Breman Machinery omzet. Zo leverden 

ze onlangs een constructie van 1500 ton  

voor offshore windenergie. ”De 

energietransitie is best belangrijk 

voor ons bedrijf”, zegt Henk Breman. 

”Hieruit ontstaat een nieuwe industrie, 

die bij ons van harte welkom is.” Met 

deze opmerking geeft de CEO aan dat 

zijn bedrijf al generaties lang denkt in 

kansen. 

Nieuwe fabriek

Om dit type product te maken zijn 

goede gereedschappen nodig. Breman 

Machinery beschikt dan ook over een 

uitgebreid machinepark voor machinale 

bewerkingen en afdelingen voor o.a. 

lassen, monteren en conserveren.

Onlangs zijn de belangrijke 

productiemethoden walsen, plooien en 

lasersnijden, verplaatst naar een apart 

bedrijfspand, Breman Bending, dat 

speciaal voor dit doel is gebouwd en 

deel uitmaakt van de grotere Breman-

organisatie. Henk Bremans zoon Niek 

krijgt hier de kans zijn talenten te 

ontplooien en ervaring op te doen met 

de verantwoordelijkheden die bij het 

ondernemerschap horen. ”Maak er wat 

moois van” is de simpele boodschap die 

hij van zijn vader kreeg.

Met de nieuwe fabriek wilde Breman 

de bestaande machines een andere 

Van links naar rechts: Roelof Mulder, Robin Heinzmann (LVD), Wout Hammer, Henk Breman, Niels Fuite

Plooien op de ToolCell
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plek geven om logistiek een stap 

vooruit te zetten. Maar de zware LVD-

machines achter in de productiehal 

voor middelgrote machinale bewerking 

waren best oud. Uiteindelijk werd beslist 

om ook de plaatbewerking volledig 

te moderniseren en nieuwe machines 

in de nieuwe fabriek te installeren. 

Allereerst twee PPEB-H-afkantpersen 

met vermogens van 1600 en 800 ton 

en een derde, een afkantpers van 3000 

ton die dankzij een grondige retrofit 

door LVD weer de digitale toekomst 

in kan. Een ToolCell met automatische 

gereedschapswisselaar maakt de 

plooiafdeling compleet. Verder biedt 

de fabriek plaats aan een Taurus XXL 

lasersnijmachine met een snijtafel van 

18 meter en 10 kW vermogen en een 

Tower Automation System (TAS) voor de 

efficiënte opslag van 6x2 m platen.

Vertrouwen in LVD

Al deze machines komen van LVD, 

waar Henk Breman als kleine jongen 

samen met zijn vader al kwam. ”We 

hebben vertrouwen in LVD. Met de 

vorige generatie machines hebben we 

nooit problemen gehad. Ze hebben een 

bewezen trackrecord. Waarom dan naar 

een ander gaan? We zijn trouw aan onze 

leveranciers, net zoals we verwachten 

dat onze klanten terugkomen als wij 

kwaliteit leveren. We vertrouwen erop 

dat LVD kwalitatieve machines levert 

die we kunnen gebruiken zoals we voor 

ogen hebben en die succesvol een groot 

aantal jaren zullen draaien.”

Digitalisering is uitdaging

Henk en Niek Breman vinden dat het 

aan hen en hun medewerkers is om 

uit de machines te halen wat erin zit. 

Digitalisering speelt daarin een grote rol 

en LVD leverde de softwareoplossingen. 

Zowel vader als zoon zien het als een 

uitdaging om op een goede wijze 

met de digitale mogelijkheden om te 

gaan. Binnen het bedrijf zijn daarom 

verschillende teams met dit thema 

aan de slag. ”Voor ons zijn software 

en computers vooral een hulpmiddel. 

Wat telt is het vakmanschap van onze 

medewerkers, hun fingerspitzengefühl 

aan de machines.”

Sterk statement

Net als Breman Machinery wil Breman 

Bending zich richten op bijzondere, 

uitdagende producten. Op heel dik 

plooiwerk dat anderen niet kunnen, 

maar ook op de productie van heel 

precieze, dunnere onderdelen uit alle 

mogelijke materialen, zoals Hardox®, 

koper, duplex en super duplex.

Niek Breman heeft er zin in en met 

hem de medewerkers van Breman 

Bending. ”Nieuwe machines en een 

mooie nieuwe hal. Dat is geweldig om 

mee te werken. Deze nieuwe fabriek 

zal de efficiëntie van de hele Breman-

organisatie verhogen. We hebben alles 

onder één dak en kunnen nu ook met 

het snijden en zetten snel schakelen. 

Dat maakt ons enorm slagvaardig. Ook 

voor de uitstraling van het bedrijf is dit 

een belangrijke ontwikkeling. Het is een 

sterk statement naar onze medewerkers, 

klanten en leveranciers; een signaal dat 

we vooruit willen.”

Eric Weustink

Snijkop om harde zeebodem in stukken te boren en te snijdenVader-zoon bootproject



# 29

 

# 29PRODUCTFOCUS

KRACHTIGE FUNCTIES
MET CADMAN® 8.7

Vreemde operaties

De nieuwste versie van CADMAN kan 

vreemde operaties in de procesflow 

integreren, zoals afschuinen en verven. 

Dankzij deze update kan CADMAN een 

opdracht beheren monitoren en registreren, 

van basismateriaal tot eindproduct. Ze zijn 

te zien in het CADMAN-JOB overzicht. 

Real-time interface

CADMAN 8.7 koppelt ERP aan de 

plaatwerkactiviteiten op de werkvloer. Het 

ERP-systeem stuurt de bestellingen door 

naar CADMAN-JOB voor verwerking. Op zijn 

beurt geeft CADMAN-JOB ERP een realtime 

status van de bestelling door. 

Voor bedrijven van elke omvang

CADMAN-JOB kan het plaatbewerkings-

proces beheren zonder dat een ERP-

systeem nodig is. Dit betekent dat zelfs 

kleine en middelgrote bedrijven die geen 

ERP hebben, profijt kunnen hebben 

van CADMAN. Werkopdrachten kunnen 

worden aangemaakt in CADMAN-SDI en 

doorgestuurd naar CADMAN-JOB. 

VERBETERDE DRAWING IMPORTER

CADMAN-SDI herkent nu vreemde operaties 

in de 3D-geometrie automatisch. Hierdoor 

krijgen de operatoren snel instructies over 

de 3D-geometrie. Bewerkingen die niet 

detecteerbaar zijn in de geometrie, zoals 

verven, kunnen aan CADMAN-JOB worden 

toegevoegd. De module controleert ook 

de maakbaarheid, kijkt welke machines en 

gereedschappen beschikbaar zijn, checkt 

de geometrie van het stuk en waarschuwt 

voor mogelijke problemen. Wanneer gaten 

te dicht bij de plooilijn zitten met risico op 

vervorming na het plooien, kan CADMAN-

SDI automatisch een vrijsnede aan het 

DXF-bestand toevoegen. 

Geoptimaliseerde procesflow

CADMAN-JOB maakt een uitvoeringsplan 

op basis van de noodzakelijke operaties en 

mogelijke restricties. Sommige operaties, 

zoals lasersnijden moeten bijvoorbeeld 

eerst gebeuren, terwijl andere bewerkingen 

zowel voor als na het plooien mogelijk 

zijn. Het is mogelijk om bewerkingen toe 

te voegen tijdens de productie, zoals een 

slijpbewerking. 

Betere CAM-oplossingen

CADMAN-P en -L bieden nu een ”drag-

and-drop” -optie voor het importeren 

van bestanden. CADMAN-L kan interne 

contouren weghalen door middel van 

een spiraalsnede, om botsingen te 

voorkomen. De nieuwe optie ”expand parts” 

maximaliseert materiaalgebruik. Als de 

plaat niet volledig is gebruikt, kan CADMAN 

onderdelen automatisch over de volledige 

plaat spreiden, waardoor er meer stabiliteit 

is tijdens het snijden. 

Neem contact op met LVD-softwaresupport 

via softwaresupport.benelux@lvdgroup.com

CADMAN software versie 8.7 voegt belangrijke nieuwe functies en updates toe. Hier is 
een lijst met de belangrijkste verbeteringen. 
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OC VERHULST
Het verbeteren van de binnenluchtkwaliteit is de missie van 

OC Verhulst. Het Nederlandse bedrijf ontwikkelt en produceert 

hoogwaardige luchtbehandelingssystemen in alle maten en vormen 

voor zowel nieuwbouw als renovatie. 

Heel wat bestellingen worden op maat gemaakt volgens 

projectspecificaties, gewenste capaciteit en andere criteria. Er zijn 

standaardmodules voor kleinere toepassingen, mobiele stations op 

festivals of agrarische ontvochtiging. 

Alle plaatwerkcomponenten voor de luchtbehandelingssystemen 

worden in eigen huis gemaakt. Het bedrijf produceert gemiddeld 

18.000 verschillende producten per maand. Wekelijks worden 

ongeveer 1.400 platen in diverse diktes, materialen en afmetingen 

verwerkt. 

OC Verhulst maakt hierbij gebruik van een Phoenix FL-3015 

lasersnijmachine en de CADMAN® suite, inclusief een Touch-i4 tablet, 

allemaal gekoppeld aan een ERP- en magazijnsysteem. 

OC Verhulst is onderdeel van Orange Climate in Nederland.

www.orangeclimate.com 

SNAPSHOT
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LASER PUNCH BEND INTEGRATE

ULTI-FORM 
Het ultieme gerobotiseerde plooisysteem 

BRING
BARE METAL

TO LIFE

Een gerobotiseerd plooisysteem met afkantpers 

voor automatische gereedschapswissel: Ulti-

Form tilt geautomatiseerd plooien naar een nieuw 

productiviteitsniveau met hoge doorvoer van grote, 

complexe onderdelen. Ultrasnelle geautomatiseerde 

programmeertechnologie die de ”art to part” tijd verkort.

• Verwerkt werkstukken van 50 x 100 mm tot 1200 x 800 mm

• Geen robot leren - alle programmering gebeurt offline

• Easy-Form® Lasersysteem zorgt voor hoeknauwkeurigheid

• Innovatieve aanpasbare grijper werkt met diverse onderdelen 

We help you bring bare metal to life: lvdgroup.com.
2021 BELGIUM'S BEST MANAGED COMPANY 

An initiative of 


