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Begin september heeft SMI uit Dokkum 

als eerste in Nederland een Hedelius T7 

in gebruik genomen. De T7 werd een 

week voordat hij op de EMO in 

Hannover aan het grote publiek werd 

gepresenteerd, door Promas uit 

Maasbree geleverd en in bedrijf 

genomen. Met de vijfassige T7 breidt 

SMI zijn uitgebreide machinepark 

verder uit en gaat de T7 een deel van 

de bewerkingstaken van de oudere 

vierassige Hedelius CB70 overnemen.

Door de gestegen vraag naar gespecialiseerde 

producten was de capaciteit van de Hedelius 

CB70 bij SMI voor het grotere werk niet meer 

toereikend. Dit heeft SMI doen besluiten om 

het machinepark uit te breiden met een nieuw 

en innovatief bewerkingscentrum. SMI is een 

bedrijf dat een brede range van producten fa-

briceert met de nadruk op de vervaardiging van 

mechanische delen, componenten en machines. 

De goede ervaring met Hedelius en Promas was 

voor SMI aanleiding om de Hedelius T7 aan te 

schaffen. De bewerkingsruimte in de T7 is zo 

gedimensioneerd dat een NC-tafel met span-

brug en hydraulisch tegenlager geplaatst kan 

worden. Deze NC-tafel met spanbrug en tegen-

lager wordt veel gebruikt als A-as op de CB70 

maar kan nu ook in de nieuwe T7 als A-as ge-

bruikt worden. Voor een optimale synergie tus-

sen de twee machines is de T7 net als de CB70 

uitgevoerd met een besturing van Heidenhain 

en een SK40 gereedschapsopname. De T7 be-

schikt verder over een traploos zwenkbare 

hoofdspil en een geïntegreerde NC-draaitafel 

met een diameter van 750 mm als C-as en is 

daardoor veelzijdig in gebruik. B. Spijksma, me-

dedirecteur van SMI: “We maken met onze vijf-

assige machines al een groot palet aan produc-

ten. Deze machine is een prima aanvulling van 

ons machinepark.” SMI had al ervaring met het 

extern programmeren van haar bewerkings-

centrums. Hierdoor kon de T7 snel in de produc-

tiecapaciteit worden geïmplementeerd. Tevens 

kan dankzij de externe programmering en si-

mulatie de complexiteit van de producten toe-

nemen, wordt programmeertijd bespaard en 

de efficiency van het machinepark vergroot. 

Naast de uitgebreide basisuitvoering is de T7 

van een aantal uitbreidingsopties voorzien, 

zoals de latere installatie van een nulpuntspan-

systeem. Ook is de machine uit te breiden met 

het compacte Hedelius Stand By magazijn. Hier-

mee wordt het gereedschapsmagazijn met 

standaard 33 gereedschappen uitgebreid met 

nogmaals 190 gereedschapposities. De T7 draait 

inmiddels volledig mee in de productie, be-

mand en onbemand, met meer dan volledige 

dagdiensten. Door de combinatie van verspa-

ning, constructie en plaatwerk kan SMI een 

grote range aan producten in eigen beheer fa-

briceren. SMI bedient op deze wijze onder meer 

defensie, de yacht-, de offshore- en de alge-

mene industrie. De allround Hedelius T7 heeft 

bij SMI dus een prima plek gevonden om zich te 

bewijzen.

Vijfasser in Dokkum

Kleine rondslijper 
Op de EMO 2013 introduceerde Studer de kleine 

S11 rondslijpmachine. Deze machine is de klein-

ste in het assortiment van Studer en is geschikt 

voor werkstukken met een lengte tot 200 mm.

Volgens Studer is dit de eerste rondslijpmachine 

die met deze afmetingen te verkrijgen is. On-

danks zijn kleine afmetingen blijft de machine 

niet achter als het op productiviteit aankomt. 

Zo is de S11 15 procent productiever dan zijn 

grote broer, de Studer S36. Ook op het gebied 

van stabiliteit, precisie en toegankelijkheid doet 

de kleine S11 niet onder voor de grotere varian-

ten. Werkstukken met een lengte tot 200 mm, 

een diameter van maximaal 50 mm en een ge-

wicht tot 3 kg kunnen op de 18 m2 kleine rond-

slijpmachine bewerkt worden. Studer wordt in 

Nederland vertegenwoordigd door De Ridder 

uit Best.

Grote multitasker  
Op de EMO 2013 in Hannover (D) toonde 

Mazak het grote Integrex e-800H II bewerkings-

centrum voor de productie van grote en zware 

producten. De Integrex heeft een swingdiame-

ter van 1.300 mm en kan werkstukken tot 15

Gekoelde lastoorts
De PP-TX van TBi is een verder ontwikkelde 

Push-Pull handlastoorts die flexibiliteit met 

hoge inschakelduur combineert. De Push-Pull 

serie bestaat uit één gasgekoelde en twee wa-

tergekoelde modellen. De Push-Pull TX 511CC 

heeft een dubbel gekoelde zwaar inzetbare 

lastoorts en door de extra koeling van het gas-

mondstuk kan de gebruiker zelfs bij hoge in-

schakelduur en pulserend lassen

comfortabel werken. De Push-Pull heeft een 

robuuste bouw, een hoge temperatuurbesten-

De e-800H II is uitgerust met de laatste Mazatrol 

Matrix-2 besturing. Deze besturing heeft een aantal 

handige functies zoals: ISS safety shield, ITS thermal 

shield en IMS maintenance support (foto: Mazak)
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Op de EMO 2013 in Hannover trok de Hedelius T7 

veel bekijks (foto: Reinold Tomberg)

De vijfassige Hedelius T7 geleverd door Promas uit Maasbree met een in het machinebed geïntegreerde C-as met een diameter 

van 750 mm. Dit in combinatie met de traploos zwenkbare hoofdspil maken de T7 veelzijdig (foto: Promas)
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