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”Onze machines zijn te belangrijk voor ons.  
Ze moeten altijd klaar zijn voor gebruik.”

”We hebben met de productie de 
sprong in het diepe gewaagd.  
En het heeft geloond.”

ONTDEK
DE VOORDELEN VAN HET TOTAALPLAATJE

Beste lezer,

Als u een situatie volledig in beeld 

hebt, kunt u betere besluiten 

nemen.

Hetzelfde geldt voor uw 

afdeling plaatbewerking. Als u 

het totaalplaatje ziet, kunt u 

observeren, problemen identificeren 

en correcties of verbeteringen 

doorvoeren.

In Discovery brengen we u verhalen 

van bedrijven in Nederland, 

Frankrijk, Duitsland en Polen 

die dat hebben gedaan. Omdat 

ze het totaalplaatje zagen, 

hebben ze Industry 4.0 omarmd, 

hun werkplaats georganiseerd, 

hun machines en CADMAN-

software gekoppeld om de flow te 

verbeteren. 

Bij LVD laten we u zien wat een 

duidelijk totaalbeeld kan betekenen 

voor uw bedrijf. Verder leest u meer 

over onze robotische oplossingen, 

de nieuwe 60-ton afkantpers en de 

Puma-lasersnijmachine.

We helpen u graag bij het 

interpreteren van het totaalplaatje 

zodat u actie kunt nemen voor 

langdurige resultaten.

Carl Dewulf  

President & managing director

MTL COOL, Canada
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Nieuwe website  
is gelanceerd
Een frisse look, meer video's en eenvoudige navigatie zijn 

belangrijke functies van de nieuwe LVD-website. Ontdek 

meer over de sectoren die we bedienen en succesverhalen 

van klanten over de hele wereld. Kijk en ontdek het verhaal, de 

cultuur en de mensen van LVD, en kom te weten waarom de 

waarden van onze familie een belangrijk onderdeel zijn van 

ons bedrijf. De nieuwe site biedt ook toegang met één klik tot 

on-demand videocontent in ons Kenniscentrum.

 Ga naar www.lvdgroup.com

In memoriam: Robert Dewulf

Robert Baron Dewulf, één van de oprichters van LVD, is op 11 augustus in België overleden. Hij is 93 jaar 

geworden. 

Robert Dewulf was de ”D” in LVD en hij droeg bij aan het succes van het bedrijf dat hij in 1954 mee 

opbouwde naast Jacques Lefebvre en Marc Vanneste. De drie directeurs maakten van LVD een 

toonaangevende, internationale producent van plaatbewerkingsapparatuur. 

De drie heren deelden een gezamenlijke visie en de heer Dewulf droeg bij als bruggenbouwer naar de 

overheid en naar het bedrijfsleven. Dankzij zijn inspanningen verwierf LVD een reputatie als gerespecteerd 

fabrikant en werd het één van de belangrijkste werkgevers in de regio West-Vlaanderen. 

Zijn liefde voor de plaatbewerkingsindustrie en het bedrijf dat hij hielp bouwen, bleef 

tot lang na zijn pensioen bestaan. Tot zijn overlijden was de heer Dewulf oprecht 

geïnteresseerd in technologie en nieuwe producten, het welzijn van de medewerkers van 

het bedrijf en het succes van LVD. 

Robert Dewulf was voorzitter van de Raad van Bestuur van AGORIA en vicepresident  

van het Europese Comité voor de samenwerking van fabrikanten van 

werktuigbouwmachines (European Committee for Cooperation of Machine Tool 

Industries, CECIMO). Hij was ook een filantroop en ondersteunde hulp voor de 

geestelijke gezondheid van kinderen. Zijn innemende, warme persoonlijkheid en zakelijk 

inzicht zullen altijd een voorbeeld voor ons blijven.

NIEUW
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Ontmoet het team

Wie zijn de mensen achter de technologie bij 

LVD? Op de HR-pagina van onze nieuwe website 

vindt u video's van mensen die werken bij LVD in 

België, de VS en Slovakije. Hoor Justine, Mehmet, 

Kyle of Marek spreken over wat ze leuk vinden 

aan hun baan, hun ambities en hoe het is om bij 

LVD te werken. Wat een team! 

Warme reünie

De wereld ging weer open en de vakbeurzen gingen weer van start. 

We waren blij dat we aanwezig konden zijn in Poznan, Parijs, Milan, 

Bilbao en Düsseldorf na zo'n lange tijd.

LVD startte net voor de zomervakantie ook weer met de Smart 

Factory Tech-dagen in het Experience Center in België. We waren 

verheugd om zo veel (potentiële) klanten te zien. Meer dan 80 

mensen uit meer dan 15 landen wereldwijd hadden tijd vrijgemaakt 

in hun drukke werkschema om de weg naar een Slimme Fabriek te 

ontdekken. Bedankt voor uw aanwezigheid!

Een tweedaags programma gaf inzicht in de nieuwste technologieën 

en bood de kans om contacten weer aan te halen, nieuwe mensen te 

ontmoeten en te genieten van de Belgische gastvrijheid.

Zou u deel willen uitmaken van het team? 

We zijn altijd op zoek naar nieuw talent om 

bij ons te komen werken overal ter wereld. 

Ga voor meer informatie naar  

www.lvdgroup.com/nl/jobs
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Ontzorgen van A tot Z

In 2008 start Peter Vermeulen zijn 

zaak thuis op. Het bedrijf ontpopt zich 

tot een veelzijdige toeleverancier en 

verhuist in 2013 naar een industrieterrein 

om verder uit te breiden. Klanten 

kloppen aan voor plaatwerkproducten, 

leidingwerksystemen, draai- en 

freesonderdelen, losse halffabricaten tot 

en met complete samenstellingen.

Innovatie en bijblijven met de nieuwste 

technologische ontwikkelingen staan 

in de groeistrategie centraal. ”We 

willen meer zijn dan een leverancier, 

en we merken dat de klanten dit 

ook willen. Daarom zitten we vaak 

al in een heel vroeg stadium met 

een klant aan tafel voor advies qua 

maakbaarheid, berekening van de kost-

prijsverhouding, een stukje tekenwerk 

MEER DAN EEN 
LEVERANCIER

Bij de Nederlandse toeleverancier Vermeulen Metaal was de digitale transformatie de 
laatste twee jaar in volle gang. Het bedrijf tilde zijn productieproces naar een hoger  
niveau door de verbetering van de operationele doeltreffendheid en kwaliteit. 

Niels Meuwissen (Manager Projecten) en Ruud van den Boom (Manager Operations)
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en ontwerp. Daarna pakken we het hele 

productieproces op en ontzorgen we de 

klant tot en met de oplevering”, steekt 

zaakvoerder Peter Vermeulen van wal. 

Voor hun plaatbewerking kozen ze 

voor een Phoenix fiberlasersnijmachine, 

een Easy-Form kantbank met 220 ton 

drukkracht en de volledige CADMAN® 

software suite. ”De doorslag voor ons om 

voor de LVD-machines te kiezen was het 

hele koopproces. We waren heel goed 

voorbereid op de aankoop en hebben 

alles tot in detail doorgesproken met 

LVD. Dit heeft ons ervan overtuigd dat 

we ook na de koop de juiste begeleiding 

zouden ontvangen. Het vertrouwen is 

groot.”

”We volgden de basiscursus met drie 

personen en door ervaring leer je 

vervolgens continu bij. Intussen leren 

we een nieuwe operator in een week 

de bediening van een kantbank of een 

lasersnijmachine aan en kan hij snel aan 

de slag. Dat de touchscreenbediening 

van de machines heel gebruiksvriendelijk 

is, helpt natuurlijk ook”, zegt Ruud van 

den Boom, manager operations.

De software denkt mee

De software speelde een belangrijke rol 

in de transformatie van het bedrijf. ”Daar 

zit dan ook onze grootste winst”, beaamt 

Vermeulen. ”De werkvoorbereiding is tot 

een minimale tijd verkort en we hebben 

meer controle over de planning. Vroeger 

moesten we alle tekeningen handmatig 

op maakbaarheid controleren. Nu 

kunnen we complete 3D-files inlezen en 

krijgen we binnen enkele seconden een 

calculatie en een goede buigoplossing. 

De software ondersteunt en denkt als 

het ware mee met ons over hoe dat we 

 producten moeten maken.”

”Bij het ontzorgen van klanten van A 

tot Z hoort ook flexibiliteit. We werken 

projectmatig maar krijgen ook vaak 

spoedopdrachten waar we snel op 

moeten reageren. Het systeem geeft ons 

de flexibiliteit om spoedaanvragen snel in 

te plannen”, vult van den Boom aan.  

”We pakken 
het hele 
productieproces op 
en ontzorgen de 
klant tot en met de 
oplevering.”
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Bekijk de 
testimonial van 
Vermeulen 

Klaar voor de toekomst

Vermeulen verving zijn CO2-

lasersnijmachine door een Phoenix 

fiberlaser. ”We snijden hoofdzakelijk 

staal, RVS en aluminium met diktes 

tot 25 mm. Wij kunnen nu 60 tot 70% 

meer producten per uur snijden ten 

opzichte van de oude machine met 

een stroomverbruik van slechts 25 

tot 30% per gesneden stuk. De snelle 

snijcapaciteit betekent ook een daling 

van het snijgasverbruik.” 

Wat zijn de plannen voor de toekomst? 

Peter Vermeulen: ”De volgende stap 

is om CADMAN-JOB te koppelen aan 

het ERP-systeem. Door de prijzen en 

daadwerkelijk gewerkte tijden terug te 

koppelen naar het ERP-systeem kan je 

accurate nacalculaties maken. Dat gaan 

we dan vervolgens automatiseren.”

”De machines hebben ons complete 

productieproces verbeterd, we hebben 

een lagere kostprijs, interessantere 

verkooptarieven en er is nagenoeg 

geen afkeur meer. Doordat we meer 

grip hebben op de planning is onze 

leverbetrouwbaarheid ook enorm 

gestegen. De conclusie van het verhaal 

is dat we door de aanschaf van de LVD-

machines onze kostprijs hebben weten te 

reduceren waardoor we zeker de eerste 

vijf jaar zeer concurrerend mee kunnen 

doen in de markt.” 

Stefanie Vandemoortele - LVD
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EUROFOURS, FRANKRIJK

SNELLER, BETER, 
GOEDKOPER

42 jaar ten dienste van bakkerijen

Het begon allemaal in de schuur naast zijn 

huis in Gommegnies, waar Pierre Lancelot, 

een luchtvaartingenieur, een totaal 

nieuwe elektrische heteluchtoven vanaf 

nul ontwierp voor de bakkerij-industrie. Hij 

paste zijn kennis en vaardigheden in de 

aërolica (de wetenschap en techniek van 

het behandelen en distribueren van lucht) 

toe op het bakken. In 1980 werd Eurofours 

geboren.

Vandaag leiden zijn zonen Stéphane en 

Nicolas Lancelot het bedrijf en is Eurofours 

de benchmark voor geventileerde ovens 

voor bakkerijen en patisserieën. Er werden 

nieuwe fabrieken gebouwd in Gommegnies 

en La Longueville, en drukke productielijnen 

zorgen voor de uitbreiding van het bedrijf. 

Na een reeks van overnames is het 

bedrijf een gevestigde naam geworden 

in de bakkerijsector met ongeveer 150 

werknemers op drie productielocaties.

Een nichemarkt

Eurofours produceert apparatuur voor 

bakkerijen, patisserieën, broodjeszaken 

en snackbars. 90% van het plaatmetaal 

dat ze gebruiken is dun (1,2/1,5 mm). Het 

productgamma omvat heteluchtovens, 

karren- of vloerovens, rijskasten en -kamers 

en vitrines met een gecontroleerde lage 

temperatuur. Eurofours mag bekende 

namen zoals Le Nôtre, Ladurée, Paul, 

Banette, Bridor en Baguépi tot zijn klanten 

rekenen.

Het bedrijf ontwerpt volledige bakkerijen 

en levert alle toonbanken en vitrines die 

ze nodig hebben. Het vermogen om deze 

kant-en-klare oplossingen te leveren is 

één van de sterke punten van het bedrijf. 

Dankzij deze nichemarkt kan Eurofours 

ongeveer 3.000 ovens per jaar bouwen. 

Hierbij wordt 70% van de omzet behaald 

in Frankrijk en 30% uit de export naar 

niet minder dan 100 landen, hoofdzakelijk 

Canada en landen in Azië. 

”Onze sector kent zeer veel concurrentie”, 

aldus Mickael Rousseau, directeur 

productie en methodes, ”maar wij zijn het 

enige bedrijf dat zo'n brede productmix 

aanbiedt. Hierdoor kunnen we uitgebreide 

oplossingen voorstellen en realiseren.”

Eurofours, een Franse fabrikant van ovens voor de bakkerijsector, heeft een aantal 
machines van LVD aangeschaft om de productiviteit te vergroten en de materiaalafval 
te verminderen. 

# 9LEADERS



Complete oplossing

In maart 2020 leverde en installeerde  

LVD een Phoenix FL-3015 6 kW 

lasersnijmachine met Compact 

Tower-automatisering, evenals 

twee afkantpersen: eerst een 

ToolCell 135/40 en later een Easy-

Form 9 80/25. Daarnaast heeft het 

bedrijf de CADMAN®-software van 

LVD aangeschaft. De machines en de 

software werden aan het begin van 

de coronapandemie geïnstalleerd. 

Hierdoor kon het bedrijf in eigen 

tempo vertrouwd raken met de nieuwe 

apparatuur. 

Yoan Khinache, manager 

plaatbewerking en methodes, legt 

uit: ”Met de CADMAN-suite heeft 

LVD een complete oplossing geleverd. 

Dankzij de connectiviteit tussen 

de software, ons ERP-systeem, de 

laser en de afkantpersen is onze 

productiecapaciteit aanzienlijk 

verbeterd.” De Phoenix voldeed aan de 

vereisten van Eurofours qua vermogen 

en snijcapaciteit in verschillende 

materialen en diktes. 

De afkantpersen zijn uitgerust met 

LVD’s adaptieve hoekmeetsysteem  

Easy-Form® Laser, waardoor aanpassing 

mogelijk is aan materiaalvariaties 

zoals plaatdikte, koudversteviging 

en walsrichting. Hierdoor wordt de 

gewenste plooihoek gegarandeerd. 

Voor wat betreft de ToolCell was de 

automatische gereedschapswisselaar 

met een besparing van 30% in tijd, de 

overtuigende factor voor Eurofours.

Goede resultaten

”Het was absoluut tijd om onze 

verouderde machines te vernieuwen. We 

namen contact op met drie bedrijven 

en kozen voor LVD. We wilden meer 

flexibiliteit, meer just-in-time werk 

en tegelijkertijd materiaalverspilling 

tegengaan, gezien de huidige prijs van 

roestvrij staal”, benadrukt Rousseau.

”We hebben een zeer goede relatie 

met LVD”, voegt Khinache toe. ”De 

demonstratie die ze gaven in hun 

Experience Center met onze onderdelen 

was bijzonder indrukwekkend. Het is 

ook een pluspunt dat de LVD-fabriek 

maar op anderhalf uur afstand van onze 

eigen fabriek ligt. Op het gebied van 

plooien werden we overtuigd door de 

tijdbesparingen van de automatische 

gereedschapswisselaar van de ToolCell en 

de mogelijkheden van Easy-Form Laser."

”Het automatisch 
wisselen van 
gereedschappen 
leidde tot een 
tijdsbesparing van 
30%”
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De resultaten spreken voor zich. 

Rousseau: ”Een belangrijk punt is dat 

we het schrootpercentage met 20% 

hebben verminderd, wederom dankzij 

het gebruik van de Easy-Form. Met de 

CADMAN-software kunnen we onze 

voorraad beter beheren doordat we 

sneller kunnen reageren. Dit zorgt op 

zijn beurt voor hogere winstmarges.

”We hebben ook het aantal 

medewerkers in de plaatbewerking 

gehalveerd. Deze mensen werden 

overgeplaatst naar de assemblage. 

”Dankzij de investering konden 

we ook de isolatiepanelen voor 

onze rijsapparatuur fabriceren. De 

aanschafkosten voor deze panelen 

waren hoog. We voeren nu ook alle 

snijopdrachten in hogere diktes, die we 

vroeger uitbesteedden, zelf uit."

Hij sluit af met: ”We hebben een 

geweldige samenwerking met de dienst 

naverkoop, het engineeringteam en 

de sales manager, de heer Gallez. Ze 

houden altijd rekening met wat we 

nodig hebben en kunnen indien nodig 

zeer snel reageren.”

Françoise Soetens – Metallerie

Bekijk de 
testimonial van 

Eurofours 

Profiel

Bedrijf Eurofours SA

Sinds 1980

Sector:
Fabrikant van bakkerijovens, 
rijskasten en -kamers, vitrines 
voor patisserie, chocolade en  
bakkerij

Werkt met:
Roestvrij staal,
aluminium en speciale 
legeringen

Uitgerust met:
Phoenix FL-3015 6 kW  
met Compact Tower 
ToolCell 135/40
Easy-Form-9 80/25

Software:
CADMAN-SDI, CADMAN-B, 
CADMAN-L, CADMAN-JOB  
en Touch-i4

Website:
www.eurofours.com
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NIEUWE DYNA-PRESS 60/20
BEANTWOORDT DE ROEP OM MEER TONNAGE

Meer plooicapaciteit 

De eerste Dyna-Press was een 12-ton 

model bedoeld voor het plooien van 

kleine onderdelen in een compacte 

machine die met een vorklift kon worden 

getransporteerd. Hierna volgden de 24- en 

40-tons Dyna-Press-machines, waardoor een 

ruimere plooicapaciteit werd geleverd. 

In 2018 bracht LVD Dyna-Cell op de markt, 

de eerste 100% door LVD gebouwde 

gerobotiseerde plooicel met een Dyna-

Press 40/15 Pro, waarmee het bereik en de 

vraag naar de Dyna-Press nog werd verder 

werd uitgebreid. Een jaar later was LVD's 

adaptieve hoekmeetsysteem Easy-Form® 

Laser ook verkrijgbaar op de Dyna-Press 

40/15 Pro. Hiermee werd een grotere 

efficiëntie en herhaalnauwkeurigheid 

toegevoegd aan de Dyna-Press-familie.

Compleet aanbod 

LVD’s nieuwste model is de Dyna-Press 

60/20. De machine beschikt over 60 ton 

drukkracht en 2 meter plooilengte en dicht 

de kloof tussen de elektrisch aangedreven 

en hydraulische afkantpersen van LVD, die 

beginnen aan 80 ton.

Alle Dyna-Press-machines bieden universele, 

Wila of Amerikaanse stempels en universele, 

LVD- of Amerikaanse matrijzen. De Pro-

versies bieden pneumatische Wila-klemming 

voor de Europese markt en hydraulische 

klemming voor de Amerikaanse markt. 

De 60/20 Pro biedt ook een optioneel 

bombeersysteem, dat speciaal gemaakt is 

voor de machine. De bombering waarborgt 

een constante plooihoek over de hele 

plooilengte. 

LVD biedt een uitgebreid gamma elektrisch 

aangedreven afkantpersen:

• Standaard: 24/12 and 40/15

• Pro: 40/15 en 60/20 

• Pro EFL: 40/15 en 60/20 

LVD bracht bijna 10 jaar geleden de elektrisch aangedreven 
afkantpers op de markt en de vraag naar de technologie van 
Dyna-Press blijft onverminderd groot. De nieuwe Dyna-Press 
60/20 is een antwoord op de vraag naar meer plooikracht in een 
hoogproductieve, energie-efficiënte machine.

Waarom  
Dyna-Press? 

• Hoge werksnelheden 

De Dyna-Press plooit efficiënt kleine tot 

middelgrote stukken aan snelheden tot 

25 mm per seconde. 

• Functioneel design 

Een gestroomlijnd design voorziet in twee zware 

kogelomloopspindels die de kracht van de servomotoren 

overdragen naar de drukkracht van de ram. Minder 

componenten betekent minder onderhoud.
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• Plooimethodes 

Machine en software zijn geschikt voor de 

gangbare plooimethodes: luchtplooien, 

toedrukken, matrijsplooien en semi-

matrijsplooien. 

• Easy-Form®-laser 

LVD’s adaptieve hoekmeetsysteem Easy-Form® Laser 

garandeert een grotere plooiprecisie. EFL is een optie 

op de Dyna-Press 40/15 Pro en de 60/20 Pro.

# 13PRODUCTFOCUS



Mislukken is geen optie 

Meurer is gespecialiseerd in end-of-line 

verpakkingsmachines voor 

voedingsmiddelen zoals zuivelproducten, 

thee, koffie en wijnflessen. Sinds 2015 

maakt het bedrijf deel uit van het 

Amerikaanse ITW, een internationale 

productiespecialist met 85 divisies en 

een omzet van 12 miljard USD.

De directeur strategische marketing 

van Meurer, Matthias Look legt uit: 

”Onze hele filosofie is gebaseerd op het 

leveren van een oplossing die volledig 

is geïntegreerd en afgestemd op de 

behoeften van de klant. 

”Voor onze klanten is de kritische factor 

de beschikbaarheid van de machine. 

Supermarkten hebben zeer specifieke 

vereisten over het tijdstip waarop 

producten moeten worden geleverd. Als 

het product niet op tijd wordt geleverd, 

zijn er lege schappen in de winkel en de 

leverancier krijgt een boete.

”Mislukken is geen optie, klanten 

moeten kunnen vertrouwen op onze 

leveringsprestaties. En dit slaat dan weer 

terug op onze productie-activiteiten.”

”We maken ongeveer 50- tot 60-duizend 

componenten per jaar met slechts 

8.000 terugkomende stukken. Het 

is dus belangrijk om de juiste mix op 

het productieschema te krijgen om 

de insteltijden zo beperkt mogelijk te 

houden.” 

Hermann Brand, hoofd operations, gaat 

verder: ”Voor ons is de productiviteit 

en flexibiliteit van de machines het 

belangrijkste. We moeten urgente 

opdrachten in de productiestroom 

kunnen integreren.” 

Nieuwste technologie 

Meurer had al twee Easy-Form 

afkantpersen die achteraf werden 

voorzien van de nieuwste sturingen. 

Het adaptieve hoekmeetsysteem 

Easy-Form® Laser speelt een belangrijke 

rol in de productiestrategie van 

Meurer, aldus Hartwig Busch, 

hoofd componentproductie: ”Je 

krijgt onmiddellijk een correct stuk, 

en dat is van vitaal belang om de 

beschikbaarheid en de kwaliteit van 

de stukken die we nodig hebben te 

bereiken.” 

Tegelijkertijd werd er een nieuwe 

Phoenix fiberlaser geïnstalleerd. ”We 

houden de productflow constant in de 

gaten. We zagen dat we meer konden 

doen, maar onze oude 4 KW CO2-laser 

vormde een knelpunt. Aan de ene kant 

was hij niet langer energie-efficiënt, 

en aan de andere kant werden onze 

productiemogelijkheden beperkt door 

het laservermogen.”

Brand voegt toe: ”De voordelen van de 

fiberlaser zijn duidelijk. Op basis van 

onze tests zou ik zeggen dat hij ongeveer 

drie en een half keer sneller is, en dat hij 

zeer goed snijdt.” 

 

 

MEURER GAAT VOORUIT 
MET DIGITALE WORKFLOW

Machinefabrikant voor de voedingsindustrie Meurer Verpackungssysteme GmbH 
implementeert LVD’s CADMAN®-softwaresuite om een naadloze, end-to-end digitale 
workflow te bereiken, van 3D-model tot afgewerkte plaatcomponent.
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Procesintegratie doorheen de hele 

productieketen 

Brand vervolgt: ”We hebben een grote 

engineeringafdeling en hoewel we onze 

machines standaardiseren zijn er altijd 

nieuwe componenten.” 

De volledige LVD-softwareproces-

integratie werd geïntroduceerd. ”In het 

verleden hadden we een 2D-systeem. 

De contouren werden overgenomen 

van individuele tekeningen, voorbereid 

voor de laser en genest op de plaat. Nu 

worden de 3D-onderdelen naadloos 

overgebracht van engineering naar een 

server. De LVD-software importeert de 

gegevens, genereert automatisch de 

snij- en plooiprogramma's en verzendt 

deze naar de machines.”

De software omvat de nieuwste 

CADMAN-B-plooisoftware, CADMAN-L- 

lasersnijsoftware, CADMAN-SDI voor 

het slim importeren van tekeningen en 

CADMAN-JOB.

CADMAN-JOB beheert de interacties 

tussen de engineeringafdeling, het 

ERP-systeem, CAM en de werkplaats 

om de productieresources en -tijd te 

optimaliseren. 

Hij voegt toe: ”CADMAN-JOB toont ons 

in realtime de status van individuele 

componenten, zodat we weten welk 

onderdeel zich op welke machine 

bevindt, wat voltooid is en wat klaar 

is voor verzending. We krijgen dus 

100% inzicht in de hele operatie en een 

continue gegevensstroom van A tot Z.” 

Met Touch-i4 kan de teamleider de 

stukken op de werkvloer sorteren en 

controleren. Hij kan bijhouden welke 

stukken van welke plaat bij welke 

assemblage horen, zelfs als ze zijn 

doorgezet naar secundaire bewerkingen, 

zoals ontbramen en tappen.

Langdurige samenwerking 

Dit is de nieuwste fase in een langdurige 

relatie met LVD.

In 2011 werden de eerste LVD-machines 

geleverd aan Meurer. Tot dat moment 

besteedde het bedrijf de plaatbewerking 

uit. LVD trainde ongeveer 20 mensen 

van engineering en productie in het  

ontwerpen, programmeren en  

lasersnijden en plooien van 

plaatonderdelen.

De volgende stap werd gezet in 2016 

toen Busch verantwoordelijk werd voor 

de componentproductie. ”We voerden 

een zorgvuldige audit uit van het hele 

productieproces zodat we het konden 

reorganiseren en optimaliseren.

”Voor de overstap van 2D naar 3D 

moesten we plaatonderdelen zo kunnen 

ontwerpen dat ze maakbaar waren. 

Onze technici werkten samen met 

LVD aan de continue verfijning van de 

stukken, zodat we ze perfect konden 

nesten en produceren.”

”In 10 jaar tijd heeft de productie-

omgeving bij Meurer een enorme 

ontwikkeling doorgemaakt. Maar dat 

is niet in één dag gebeurd, we zijn altijd 

stap voor stap vooruitgegaan.”
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Familiehistorie, veranderende sector

Het Canadese familiebedrijf MTL Cool 

werd opgericht in 1997 en is specialist in 

gekoelde vitrines voor verkooppunten.

De oprichter Mark Bedard repareerde 

samen met zijn vader huishoudelijke en 

commerciële airco's in het centrum van 

Montreal. Het bedrijf kreeg de vraag 

om een gekoelde vitrine te ontwerpen 

die geschikt was voor verschillende 

producten. Dit speciale verzoek was het 

begin van MTL Cool. Tot hun klanten 

behoren sindsdien merken als General 

Mills, Danone en Kraft Heinz.

Het bedrijf opende in 2017 een 

vestiging van 4650 vierkante meter 

in Chambly en heeft nu een tweede 

assemblagefabriek in Plattsburgh, N.Y. 

Mark's zoon Thomas is sindsdien ook 

lid van het management, de vierde 

generatie van de familie in de koeling 

business.

"De producten zijn al veranderd sinds de 

oprichting van MTL Cool”, aldus Thomas 

Bedard, vicepresident productie. ”We 

hebben een tijdje industriële koelers en 

warmtepompen geproduceerd. In 2014 

zijn we veel materiaal gaan importeren 

om koelapparatuur voor verkooppunten 

te bouwen. Aangezien de leveringsketen 

onbetrouwbaar kan zijn, besloten we de 

meeste materialen zelf te produceren.”

MTL Cool heeft de operationele 

activiteiten altijd zo gestroomlijnd 

mogelijk gehouden. ”We hebben met 

de productie de sprong in het diepe 

gewaagd”, gaf Bedard aan. ”En het 

heeft geloond. We importeren nu 

minder dan 10% van het materiaal dat 

we gebruiken in de productie.”

Gestroomlijnde fabricage

MTL Cool werkt in koudgewalst staal, 

gegalvaniseerd staal en aluminium; 

de dikste plaat is 3,2 mm. Vanwege de 

verschillende secundaire functies die 

vereist zijn in koeleenheden was een 

ponsmachine een vanzelfsprekende 

keuze.

Het bedrijf investeerde in een LVD 

Strippit PX-1530 ponsmachine, waarmee 

het kan ponsen, vormen, tappen en 

onderdelen plooien tot 75 mm hoogte. 

In de gereedschapswisselaar kunnen alle 

gereedschappen 360 graden roteren 

MTL COOL - CANADA

HET HOOFD KOEL 
HOUDEN ONDER 
PRODUCTIEDRUK

Het vereenvoudigen van productieprocessen is essentieel voor een snellere productie. Als 
we te maken hebben met verschillende stukken en maatwerk producten, is het van cruciaal 
belang om flexibel te blijven. Toen de fabrikant van commerciële koelapparatuur MTL Cool 
besliste om zelf metalen onderdelen te gaan maken, was dit hun bedoeling. 
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en hij kan tot wel 200 gereedschappen 

bevatten. De ponsmachine is uitgerust 

met een toren waardoor ”lights-out” 

operatie mogelijk is. 

Om ervoor te zorgen dat de afkantpers 

snel ingesteld is bij wijzigingen in orders, 

koos MTL Cool voor een ToolCell 135/30 

die zelf zijn gereedschappen wisselt. 

Deze is uitgerust met LVD’s Easy-Form® 

Laser, waarbij de plooihoek in realtime 

wordt gecontroleerd voor instant 

feedback aan de controller.

Overdag wordt de metaalbewerkings-

afdeling door drie teamleden gerund. 

Alle programmering voor beide 

machines gebeurt offline op kantoor 

met LVD's CADMAN-software. 's Nachts 

houden twee personen beide machines 

draaiend. Dit is de enige afdeling die 

werkt in twee ploegen.

Daarnaast heeft het bedrijf zijn  

eigen poedercoating- en 

schuiminjectiemachines voor de 

bouw van de panelen voor zijn 

koelapparatuur. 

Andere prioriteiten

Sinds het bedrijf voor het eerst 

investeerde in apparatuur zijn de zaken 

zo goed gaan lopen dat een andere 

aanpak in de productie zich opdrong.

”In het ideale geval zouden we meer 

apparatuur kopen, maar daarvoor we 

hebben niet voldoende plaats”, aldus 

Bedard. ”In plaats daarvan besteden 

we de grote volumes goedkope 

componenten uit en produceren 

de complexe, cruciale stukken en 

prototypes in huis.”

Dankzij de flexibiliteit van de 

geautomatiseerde machines verloopt 

het draaien van een grote productmix 

en lage volumes relatief vlot. ”Vroeger 

maakten onderaannemers onze 

prototypes”, legt Bedard uit. ”Als we nu 

onderdelen in een bepaalde dikte op 

een bepaalde dag gaan snijden, voegen 

we de prototypes toe aan de nesting. 

Het is een groot voordeel om zo flexibel 

te kunnen zijn, want de prototyping van 

nieuwe producten neemt veel tijd in 

beslag.” Hierdoor kan het bedrijf verder 

groeien.

”Sinds MTL Cool onze eigen producten 

die in Canada en de VS zijn gemaakt 

op de markt en in de handel bracht, zijn 

we sterk gegroeid”, meldt Bedard. ”We 

zetten belangrijke stappen met grote 

retailers in de levensmiddelensector en 

we willen noodzakelijke, innovatieve 

en hoogwaardige producten op de 

markt blijven brengen. We willen onze 

productie-eenheden nog meer gaan 

inzetten en maken al plannen voor de 

volgende strategische stap.”

Canadian Fabricating & Welding - april 2022 
www.canadianfabweld.com 

Point-of-purchase gekoelde schappen
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GLOBAL REACH
België 

'Creative with aluminium' is het motto van Ursus bv. Het bedrijf 

biedt diensten en merken en ontwerpt en fabriceert nicheproducten 

voor de markt van de gevelbekleding (inclusief deuren en ramen). De 

focus ligt hierbij op innovatie en een unieke marktbenadering. Een 

Phoenix FL-4020 6 kW laser gekoppeld met twee PPEB afkantpersen 

en CADMAN®-software zorgen voor een efficiënte 

productie van de precisie aluminium componenten.

Oostenrijk 

M-Tron specialiseert zich in maatwerk liften en liftsystemen en is een full-

service leverancier, van design tot planning en productie van individuele 

liftcomponenten, behuizingen, deurframes en binnenbekleding. 

Dankzij een nieuwe productiehal is de productiecapaciteit 

verdriedubbeld en kan het bedrijf ook in de toekomst aan de 

behoeften van de markt voldoen. Een Phoenix FL-4020 met MOVit 

Load-Assist automatisering verbeterde het plaatsnijproces. 

Ierland 

Graepel Perforators & Weavers Ltd produceert 

veel producten voor industriesectoren 

variërend van architectuur en de bouw tot 

voedselverwerking en de winning van delfstoffen. 

Het bedrijf levert een uitgebreide lijn van 

hoogwaardige producten met behulp van 

geavanceerde, flexibele productie-apparatuur, 

waaronder een Easy-Form 220-ton afkantpers 

met 9 assen.
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Noorwegen

IMS Technologies AS is toonaangevend fabrikant 

van waterdichte deuren voor schepen en de offshore-

industrie. IMS ontwikkeld zijn baanbrekende producten 

en oplossingen door nauw samen te werken met 

scheepseigenaren, scheepswerven en operatoren. Een 

nieuwe Phoenix FL-6020 10 kW laser 

levert de krachtige, snijcapaciteit 

met een groot bed voor de 

productie van grote en kleine 

componenten. 

Tsjechische Republiek 

Pegas-Gonda s.r.o. is een tweede generatie familiebedrijf 

dat algemene, tweekoloms en gecombineerde 

bandzaagmachines produceert, evenals bandzaagbladen 

voor metaalsnijden. Het bedrijf groeit snel en stelt zich al 

doel om meer dan 1500 machines per jaar te produceren. 

Om van een efficiënt design naar een perfect geplooide 

component te komen heeft Pegas-Gonda 

geïnvesteerd in een Easy-Form 220-ton 

afkantpers met LVD’s adaptieve 

hoekmeetsysteem Easy-Form® Laser 

en CADMAN-B-software.

Slovakije 

NMH is een maatwerkfabrikant van industriële 

oplossingen voor design, engineering en producten 

die variëren van enkele units tot complete kant-en-

klare installaties. Het bedrijf onderscheidt zich door 

een Taurus 10 kW lasersnijmachine. Hiermee kan 

NMH plaatformaten snijden van wel 22000 

x 3.300 mm aan hoge snijsnelheden in 

dunne en dikke materialen. Dankzij de 

Taurus kan NMH meer en verschillend 

werk aannemen en zo een voorsprong op 

de concurrentie nemen.

Indonesië 

P.T. Abacus Kencana Industries fabriceert industriële reksystemen en 

is eveneens één van de grootste onderaannemers voor plaatbewerking 

in Indonesië. Het bedrijf heeft een exponentiële groei doorgemaakt. 

Geavanceerde productieapparatuur, waaronder LVD- systemen voor 

hogesnelheid lasersnijden, ponsen en automatisering spelen een 

essentiële rol in de efficiëntie van de fabricage. Een nieuwe Dyna-Cell 

robotische plooicel is de nieuwste investering van het bedrijf. 

Nieuw-Zeeland 

Macintosh Farm Machinery 

bouwt al meer dan 70 jaar 

boerderij- en landbouwmachines 

voor Nieuw-Zeeland en Australië. 

Hun apparatuur staat bekend om zijn innovatieve 

technologie, robuuste constructie en duurzaamheid. 

Met behulp van een Easy-Form afkantpers met 9 

assen waarborgen ze de nauwkeurigheid van hun 

plooi-operaties en produceren ze de grote, complexe 

onderdelen van de geavanceerde landbouwmachines.
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Aan de zuidwestelijke grens van Slovakije, dicht bij Hongarije, bevindt zich de 
grote productievestiging LVD S3, waar afkantpersen, lasersnijmachines en 
afkantpersgereedschappen van de band rollen. Figuurlijk dan. Dit is ook de plek 
waar Daniel Fedak, een jonge fieldservicemedewerker, aan zijn toekomst bouwt en 
vanwaar hij zijn reizen door heel Europa en daarbuiten begint, om afkantpersen aan 
het werk te zetten.

DANIEL FEDAK

LVD-KLANTEN HELPEN 
WERELDWIJD
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In field service is geen dag hetzelfde 

”Werken in field service is mijn 

droomjob. Ik heb er hard voor gewerkt 

en ik maak nu vier jaar deel uit van 

het World Serviceteam. Ik was net 

geen 20 toen ik startte bij LVD S3. Ik 

combineerde assemblagewerk met 

één dag school per week in Košice. Drie 

jaar later had ik mijn diploma en kon 

ik eindelijk aan de slag als field service 

engineer. Mijn broer Michal volgt in 

mijn voetstappen en combineert nu 

al twee jaar zijn werk bij LVD S3 met 

school.”

”Ik doe al het werk met betrekking tot 

de afkantpers van de klant, van de 

installatie, het onderhoud en reparaties 

tot het vervangen van wisselstukken 

en het trainen van de operators op 

locatie. Ik kom op veel verschillende 

plekken, ontmoet nieuwe mensen, 

en iedere dag is anders. Soms loop ik 

tegen een technisch probleem aan 

waardoor ik me even achter de oren 

moet krabben. Maar ik vind altijd de 

oplossing, soms met hulp op afstand 

van het serviceteam in België. Zodra de 

machine draait en de klant tevreden is, 

geeft me dat veel voldoening.”

Uitdagende machines 

”Grote machines zijn arbeidsintensief 

vanwege hun gewicht. Neem een 12 

meter lange afkantpers met 2000 

ton drukkracht. De stalen onderdelen 

wegen enkele honderden tonnen en 

moeten exact in elkaar passen. De 

afkantpers moet perfect zijn uitgelijnd. 

Een grote afkantpers staat er meestal 

in drie weken, maar als de machine 

zeer groot en meer complex is, kan het 

soms oplopen tot drie maanden. Het 

is altijd een geweldig gevoel als zo'n 

groot project succesvol is afgerond”, 

vertelt Daniel.

Daniel helpt ook bij het installeren 

en demonteren van machines op 

vakbeurzen. Hij deed dit in Thailand, 

India en de Verenigde Staten. Hij werkt 

goed samen met zijn collega's en heeft 

een grote technische kennis, waaronder 

ervaring met gerobotiseerde 

plooicellen.

Sleutelen aan voertuigen  

”Ik breng mijn vrije tijd door met mijn 

vriendin, familie, vrienden, en - niet 

te vergeten - mijn honden. Voor mij 

voelt thuis zijn alsof ik op vakantie 

ben. Het is hier ook heel erg mooi. 

Het Tatragebergte, één van de 

belangrijkste toeristische attracties 

in deze streek, is maar een uur rijden 

hier vandaan. Je kunt er stevige 

wandelingen maken.”

”Zelfs thuis laat de techniek me niet 

los. Ik sleutel graag aan motoren en 

auto's. Vroeger racete ik met mijn 

motor op circuit en op de weg, voor de 

kick.”

”Ik spreek ook Hongaars, de taal van 

mijn vader. Het is de taal waarmee 

ik opgroeide in een regio die vroeger 

deel uitmaakte van Hongarije, net als 

het gebied van LVD S3. Wist je dat het 

Hongaars zijn wortels heeft in de Fins-

Oegrische talen? Het is verwant aan 

het Fins, niet het Slovaaks. Interessant, 

toch?”

”Ik heb het gevoel 
dat ik deel uitmaak 
van de LVD-familie 
en ik ben trots op 
wat ik heb bereikt.”
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Robot teachen niet langer nodig 

Om het gebruik van robots in de 

productie te laten toenemen, is het 

belangrijk dat het teachen van de robot 

niet langer nodig is. Vroeger kon alleen 

een uiterst vaardige robotprogrammeur 

met gerobotiseerde cellen overweg. 

Daarbij hoorde ook het aanleren van de 

bewegingen om het stuk te hanteren 

en dit zonder botsingen. Het was een 

duur en tijdrovend proces dat nog 

werd bemoeilijkt door een tekort aan 

gespecialiseerde programmeurs. 

LVD Robotic Solutions (LRS) is een 

belangrijke softwareontwikkelingspartner. 

De slimme programmeeroplossing 

van LRS maakt komaf met het robot 

teachen. Standaard robotplooicellen, 

zoals Dyna-Cell en Ulti-Form, gebruiken 

CADMAN-SIM-programmeersoftware 

voor het automatisch genereren van het 

optimale plooiprogramma, botsingvrije 

robottraject en grijperposities. Hierdoor 

is het mogelijk om van „art to part” te 

gaan in slechts 20 minuten zonder robot 

teachen waardoor kleine tot middelgrote 

series voordelig gemaakt kunnen worden.

Evenwichtige prijs 

Een andere factor die de implementatie 

van een robotische oplossing beïnvloedt 

is de totale kost van de cel. In het 

verleden wilden fabrikanten graag alle 

soorten stukken automatiseren. Het 

resultaat was ”overautomatisering” en 

een ingewikkeld en duur systeem dat 

alleen kon worden gerechtvaardigd voor 

grote volumes. Tegenwoordig vraagt de 

markt om robotsystemen die snel kunnen 

schakelen tussen kleine tot middelgrote 

series aan een prijs die een optimale 

productiekost per stuk garandeert. 

LVD ROBOTIC SOLUTIONS
SNEL TE PROGRAMMEREN EN EENVOUDIG IN GEBRUIK

Standaardoplossingen

LVD brengt robotica binnen 
handbereik voor een groot 
aantal fabrikanten en biedt 
systemen die het teachen 
van de robot elimineren, 
met een evenwichtige prijs-
functionaliteit, waardoor 
robotisering een haalbare 
keuze is.
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Maatwerkoplossingen (afbeelding Creative Production)

LVD richt zich waar mogelijk op 

standaardisatie. Als dat niet mogelijk 

is, wordt elk element van de oplossing 

zorgvuldig bestudeerd om de kosten-

batenverhouding te analyseren en 

overautomatisering te voorkomen. 

Gebruiksgemak 

Alle LVD-producten zijn ontworpen voor 

gebruiksgemak en dit is ook essentieel 

voor de gerobotiseerde cellen. Aangezien 

fabrikaten wereldwijd met een tekort 

aan opgeleide arbeidskrachten te maken 

hebben, is gebruiksvriendelijke productie-

apparatuur crucialer dan ooit. 

Plooicellen zoals Ulti-Form en Dyna-

Cell gebruiken één touchscreensturing 

met pictogrammen om alle operaties 

van de cel te coördineren. Hierdoor 

wordt de interactie van de operator 

geminimaliseerd en vereenvoudigd.

Meer dan plaatbewerking  

LVD Robotic Solutions werd opgericht 

na overname van de Solutions Unit van 

KUKA Benelux. De robotspecialisten 

bij LRS hebben jarenlange ervaring 

in heel uiteenlopende toepassingen, 

waaronder de gerobotiseerde productie 

van niet-plaatbewerking en oplossingen 

voor coating, press-linking, hantering 

en montage. In samenwerking met LRS 

opent LVD de deuren naar een breder 

aanbod van gerobotiseerde oplossingen 

en nieuwe kansen voor klanten van LVD.  

Vragen over robotica-oplossingen? 

Neem contact op met LVD via  

marketing@lvdgroup.com. 

”Met de toevoeging van robottoepassingen aan 
zijn portfolio is LVD een complete leverancier 
van automatiseringsoplossingen geworden.”
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NM

In 2021 , in volle werelwijde pandemie 

waarbij vakbeurzen en grote events 

massaal werden afgelast en virtuele 

events en webinars zowat explodeerden, 

sloeg LVD North America een 

onverwachte weg in. Op tour gaan met 

een mobiele showroom van 14 meter lang. 

Het concept was eenvoudig: breng de 

plaatbewerkingsoplossingen van LVD 

bij de bedrijven zelf op een persoonlijke, 

aangename en directe manier, én in 

een veilige omgeving. Sinds de kick-off 

in oktober 2021 heeft de Innovatietour 

ongeveer 40.000 kilometer afgelegd.

Technologie aan boord 

De showroom is uitgerust met een 

Dyna-Press Pro 40/15 afkantpers met 

het adaptieve hoekmeetsysteem 

Easy-Form® Laser, aangestuurd door 

de CADMAN-B plooisoftware van LVD. 

Andere LVD-producten worden getoond 

via presentaties en video.

Easy-Form Laser (EFL), LVD’s unieke  

adaptieve plooitechnologie, levert 

in realtime feedback aan de 

machinesturing, die de feedback 

verwerkt en onmiddellijk de 

stempelpositie aanpast voor een 

nauwkeurige plooi. LVD was de eerste 

in de branche die adaptief plooien 

aanbood. In 1993 bracht het een 

mechanisch systeem voor hoekmeting 

en correctie op de markt. 

INNOVATIETOUR: WE 
KOMEN NAAR U TOE

Op weg naar 
plaatbewerkingsbedrijven 
in heel Noord-Amerika met 
LVD-oplossingen.

Bekijk het schema van 

de Noord-Amerikaanse 

Innovatietour of plan een 

bezoek aan uw bedrijf via: 

www.lvdgroup-innov8. 

com/innovation-tour/ 

  Haltes van de Innovatietour sinds oktober 2021
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Tourdeelnemers kunnen zien hoe 

nauwkeurig Easy-Form® Laser is tijdens 

verschillende plooidemonstraties. 

Contacten leggen 

De mobiele showroom biedt een unieke 

omgeving om mensen persoonlijk te 

leren kennen.

”Je kan op een comfortable, informele 

en gemakkelijke manier kennismaken 

met onderaannemers en OEM's”, aldus 

Chuck Fick, associate productmanager 

afkantpersen. ”We leren meer over 

de uitdagingen waar bedrijven mee 

te maken hebben en we hebben 

diepgaande gesprekken over hoe de 

juiste technologie een positieve impact 

op hun bedrijf kan hebben.”

Omdat de Innovatietour bij de bedrijven 

zelf komt, trekt de mobiele showroom 

zeer verschillende deelnemers. Het is niet 

alleen het senior of middenmanagement 

dat een vakbeurs zou bezoeken, maar 

het zijn werknemers van verschillende 

afdelingen van een bedrijf met elk hun 

eigen invalshoek. 

”In één bezoek kunnen we overleggen 

met de bedrijfseigenaar, het 

senior management, ingenieurs, 

programmeurs, machine-operators en 

onderhoudspersoneel. Ze kijken naar 

de mogelijkheden en welke invloed de 

technologie heeft op de workload en de 

workflow. Sommige mensen staan open 

voor veranderingen, anderen moeten 

het eerst met eigen ogen zien”, meldt 

Sylvain Lefebvre, president van LVD 

North America. ”De dialoog is open en 

eerlijk en we krijgen een duidelijk beeld 

van wat ze willen en nodig hebben. Het 

is buitengewoon en zo anders dan een 

vakbeurs waar slechts een select groepje 

aanwezig is, er veel afleiding is en de tijd 

beperkt is.”

Handig en gemakkelijk  

De mobiele showroom is meestal 

opgezet in maximaal 45 minuten. Het 

bedrijf dat de Tour ontvangt, hoeft 

niet te reizen, er zijn geen onkosten 

of lange tijd weg van het werk. Het 

is een praktische manier om nieuwe 

technologie te zien.

De events zijn kleinschalig en aangepast. 

Gezondheids- en veiligheidsregels 

worden met veel zorg in acht genomen. 

De showroom is voorzien van een 

geavanceerd luchtzuiveringssysteem.

Bij de meeste events zijn lunch en 

drankjes beschikbaar. Promotieartikelen 

van LVD en de kans om een reis te 

winnen naar LVD's Experience Center in 

België maken deel uit van iedere stop, 

evenals speciale aanbiedingen voor LVD-

producten.

Missie geslaagd 

Door het succes van de Innovatietour 

wordt nu gekeken naar een uitbreiding 

van het programma naar technische 

scholen en als eventuele aanvulling op 

opendeurdagen van bedrijven.

”Op pad gaan is een geweldige manier 

gebleken om contact te maken met 

bestaande klanten en prospecten in het 

hele land. Het programma is flexibel; 

het ligt niet strikt vast waar we stoppen, 

hoe lang we stoppen en of we nog een 

keer terugkomen. De Tour gaat verder in 

2023," aldus John Wolf, sales manager 

van LVD North America.
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TA-NO - POLEN

ALTIJD VOORUIT

Breed voertuiggamma 

TA-NO heeft als fabrikant en 

toeleverancier altijd technologie en 

innovatie omarmd voor hoogwaardige 

plaatproducten. Het bedrijf investeerde 

in verschillende LVD- afkantpersen en 

een PhoenixFL-4020 lasersnijmachine, 

allemaal aangestuurd door de 

CADMAN®-softwaresuite.

Het familiebedrijf is er trots op dat het 

één van de oudste in de aanhangerbouw 

is. De vraag naar trailers is groot in 

Polen, omdat de infrastructuur zich 

voornamelijk richt op vervoer over land, 

zeker voor grote of zware vrachten. 

Het waterniveau van de verschillende 

kanalen die het Zuiden en het Noorden 

met elkaar verbinden ligt te laag voor 

het vervoer van zware ladingen, en ook 

spoorwegtransport biedt niet de juiste 

oplossing.

TA-NO produceert lichte, eenassige 

aanhangers voor recreatiedoeleinden 

tot drie-assige aanhangers voor zware 

goederen met een capaciteit van 60 

kubieke meter. Nutsvoertuigen omvatten 

autotransporters, ook dubbeldeks, 

boxen, containers en voertuigen op 

maat. Het bedrijf exporteert 70% van 

zijn producten; hoofdzakelijk naar de 

Europese Unie, maar ook naar Nieuw-

Zeeland en de Verenigde Staten. De 

fabriek beslaat 6000 vierkante meter 

aan productie- en kantoorruimte en telt 

meer dan 120 werknemers.

De enig juiste oplossing 

De samenwerking met LVD is meer 

dan 10 jaar geleden begonnen met 

de aanschaf van een PPEC 220/42 

afkantpers. Na een paar jaar leidde de 

groeiende vraag en de positieve ervaring 

TA-NO ertoe om nog een bestelling te 

Sinds 1989, het jaar waarin de Berlijnse Muur viel, en ook het jaar waarin Solidarność 
de eerste vrije verkiezingen won, heeft Polen een enorme economische ontwikkeling 
doorgemaakt. In slechts één generatie transformeerde het land van een gesloten 
Oost-Europese economie tot een land boordevol ondernemerspotentieel. TA-NO, een 
vooraanstaand fabrikant van trailers en carrosserieën voor nutsvoertuigen, is één van deze 
succesvolle bedrijven. Het bedrijf is al 25 jaar actief.
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plaatsen bij LVD voor een Easy-Form 

afkantpers en later nog een 6 kW 

Phoenix fiberlaser snijmachine. 

”Toen TA-NO bezig was met verdere 

investeringsplannen, bedachten we dat 

het een ideale klant was voor de LVD 

CADMAN-softwaresuite”, aldus Maciej 

Dąbrowa, nationale sales manager van 

LVD-Polska.

”Vanaf het moment dat LVD de Industrie 

4.0-compatibele software demonstreerde, 

waren we ervan overtuigd dat dit de 

enig juiste oplossing was voor TA-NO”, 

meldt Jakub Nockoski, sales manager bij 

TA-NO. ”Dankzij deze oplossing konden 

we de productietijd, machine-efficiëntie, 

operatorefficiëntie exact analyseren en 

het afvalbeheer sturen.”

CADMAN-integratie 

De groeiende rol van digitalisering 

dwingt fabrikanten er bijna toe om 

de principes van de slimme fabriek 

toe te passen. "Vandaag domineren 

korte series en snelle levertijden. Om 

dan concurrerend te zijn in de markt, 

is de implementatie van een dergelijke 

oplossing een must", legt Dąbrowa uit. 

”De CADMAN-softwaresuite sluit perfect 

aan bij wat we nodig hebben, met als 

groot voordeel dat het de integratie van 

machines van derden mogelijk maakt 

waardoor een gemeenschappelijke 

omgeving ontstaat.” 

Dankzij de centrale database kan er 

een verbinding worden gemaakt met 

apparaten, machines en processen, 

monitoring en remote support. De 

productietijd verkort, de efficiëntie en de 

flexibiliteit nemen toe en de verspilling 

van materiaal is beperkt. Bovendien 

kunnen we hierdoor snel reageren op 

constant veranderende gegevens, betere 

prijsoffertes maken, en de werkomgeving 

voor werknemers verbeteren. 

Bovendien wordt de Touch-i4 industriële 

tablet al vele jaren gebruikt door TA-NO. 

Hiermee kan de gebruiker realtime 

gegevens controleren vanaf iedere 

locatie in de fabriek, waardoor het 

complete productieproces kan worden 

gemanaged.

Vertrouwen met Easy-Form 

LVD-software is niet de enige oplossing 

waarmee TA-NO in staat is de hoogste 

standaarden te handhaven. Het bedrijf 

besloot een Easy-Form afkantpers te 

kopen omwille van Easy-Form®Laser. 

”Dit realtime adaptieve 

hoekmeetsysteem heeft onze productie 

gerevolutioneerd op het vlak van tijd 

en kwantiteit. We konden plooifouten 

reduceren onder het veronderstelde 

minimum, en het productieproces 

met 20 tot 30% versnellen. Operators 

hebben meer zelfvertrouwen door 

het gebruik van de technologie”, geeft 

Nockoski aan.

Gezamenlijke doelen 

De moderne technologie speelt 

een enorme rol in dit verhaal, maar 

gelijkgestemde zakenpartners zijn net zo 

belangrijk. 

”Gaandeweg bleek LVD niet alleen onze 

leverancier en installateur te zijn, maar 

ook onze partner en adviseur. Hierdoor 

weten we zeker dat we de juiste weg zijn 

ingeslagen en we zijn van plan om op 

dezelfde voet verder te gaan”, benadrukt 

Jakub Nockoski. 

Bekijk de 
testimonial van  
TA-NO 
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PUMA 
TOTAALOPLOSSING VOOR  
KOSTENEFFECTIEF LASERSNIJDEN

”De Puma is ontworpen met 
het oog op een lagere 'total 
cost of ownership' en het 
werk gedaan krijgen.”
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Lagere 'total cost of ownership' 

De Puma is gebouwd door LVD’s 

wereldwijde productienetwerk en maakt 

gebruik van bewezen productiemethoden 

in een minder duur ontwerp. De 

machine bestaat uit kosteneffectieve 

onderdelen, geselecteerd op kwaliteit en 

betrouwbaarheid, zoals de Maxphotonics 

fiberlaserbron en een Tongfei chiller. 

Lagere kosten voor ankoop, gebruik en 

wisselstukken zullen uiteindelijk de kosten 

per stuk omlaag brengen. 

Allround prestaties 

Puma biedt allround prestaties op 

een betaalbaar prijsniveau, en snijdt een 

breed scala aan materiaaltypes en -diktes 

met een hoge herhaalnauwkeurigheid. 

De machinenauwkeurigheid wordt 

gewaarborgd door de frameconstructie van 

gelast staal, een kenmerk van alle LVD-

plaatlasers. Het biedt maximale stabiliteit 

en brengt vervorming veroorzaakt door 

hoge versnelling terug tot een minimum.

Wendbaarheid om elke opdracht 

aan te pakken 

Ontworpen met het oog op kosten-

efficiëntie doet Puma zeker geen 

toegevingen op het vlak van flexibiliteit 

en biedt u de gemoedsrust dat uw snij-

operaties soepel zullen verlopen. De 

machine beschikt over opties voor nog 

meer mogelijkheden. 

• De optionele automatische 

nozzlewisselaar verhoogt de 

productiviteit door het snel uitvoeren 

van nozzlewissels, -controle en 

-reiniging. 

• De CADMAN-L software benut 

het volledige potentieel van de 

machine, waaronder geoptimaliseerd 

plaatgebruik en botsingspreventie.

Klaar voor automatisering

De Puma is compatibel met alle 

MOVit laserautomatiseringen van LVD, 

waaronder:

• LA - Load Assist

• FA-L – Flexibele automatisering

• CT-L - Compacte toren

• TAS - Torenautomatiseringssysteem

• WAS - Magazijnautomatiseringssysteem

Specificaties

• 19” LVD Touch-L touchscreensturing 

met gebruik van pictogrammen

• plaatformaat van 3050 x 1525 mm

• laservermogen van 3, 6 en 12 kW

Neem voor meer informatie contact 

op met uw plaatselijke LVD-

verkoopvertegenwoordiger.  

Ga naar lvdgroup.com

De Puma, LVD’s nieuwste lasersnijmachine, levert 
bewezen lasersnijtechnologie in een economisch 
ontwerp. De machine heeft als doel de klus te klaren 
tegen lagere kosten per stuk.

Waarom 
Puma? 

• Lagere 'total cost of ownership'
• Allround prestaties 
• Wendbaarheid om elke 

opdracht aan te pakken
• Klaar voor automatisering
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VIGAN
VIGAN, een bedrijf uit België, is een leidende fabrikant van pneumatische 

losinstallaties, voor het lossen van schepen in havens overal ter wereld. 

Pneumatische losinstallaties zuigen producten met behulp van vacuüm uit het 

luik van het schip om trucks te vullen of via een transportband naar opslagsilo's te 

brengen.

VIGAN handelt het hele proces af, van concept en techniek tot productie en pre-

assemblage van de losinstallaties op locatie. Elke machine is perfect afgestemd op 

de vereisten van de klant.

Onlangs investeerde VIGAN in een Phoenix FL-6020 lasersnijmachine om grotere 

stukken te snijden, laswerk te elimineren en meer capaciteit te hebben voor de 

toekomst. Het bedrijf installeerde ook twee Easy-Form 320/40 afkantpersen, die 

gesynchroniseerd in tandem plooien tot 8 meter. Met de complete CADMAN®-

softwaresuite heeft het bedrijf de volledige productie onder controle.

VIGAN maakt deel uit van de Van De Wiele-groep.
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Shaping flows.

Meer informatie op www.lvdgroup.com

Een productieproces beheren gaat niet vanzelf, dat weten we!

Gelukkig is er CADMAN, het softwarepakket van LVD waarmee u uw 
productflows kunt organiseren. De centrale databank verbindt het 
frontoffice met de werkplaats.

Wenst u de kosten per stuk te verlagen, uw productiestappen 
naadloos op elkaar aan te sluiten en tegelijkertijd uw productiviteit te 
verhogen?

Wij leveren software op maat van uw uiteenlopende toepassingen.

Shape your flows with LVD. 

2022 BELGIUM'S BEST MANAGED COMPANY 
An initiative of 


