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Make or buy?
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Uitbesteden of investeren in een grotere machine en het freeswerk in eigen huis houden?
Dat was voor Marvu in Sint-Oedenrode twee jaar geleden de vraag. Marc Vulders, directeureigenaar, heeft uiteindelijk besloten om in nieuwe freestechnologie te investeren. Vooral om de

de modules die we voor OEM’ers maken wor-
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den zelfs wereldwijd verkocht,” zegt Vulders.
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Seriewerk kent Marvu niet. Bijna elke order be-
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tekent weer opnieuw engineeren, alhoewel
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men op dit punt wel probeert te standaardise-
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ren en automatiseren.

E

doorlooptijd kort te houden. De aankoop van de Hedelius T6 heeft goed uitgepakt.
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Flexibiliteit
Voordat in de fabriek de machines en transport-
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systemen gebouwd kunnen worden, moeten

H

Marvu Food Processing Equipment bestaat op

eerst het plaatwerk én het frees- en draaiwerk

w

Serie Investeren

de kop af 25 jaar. In die jaren is de onderneming

klaar zijn. Plaatwerk – lasersnijden en zetten –

h

Dit is het derde artikel in een reeks over investeringen

van Marc Vulders uitgegroeid tot een speciaal-

besteedt Marvu uit. Frezen en draaien doet het

w

naar de aanloop van de TechniShow 2018. De machi-

machinebouwer voor met name brood- en ban-

zelf. Vulders: “Enkele jaren geleden stonden we

v

nebeurs vindt plaats van 20 tot en met 23 maart in de

ketbakkerijen, slachterijen, AGF-bedrijven en

voor de keuze: houden we het verspanen in
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Jaarbeurs Utrecht. Gelijktijdig is de toeleveringsbeurs

andere partijen in de voedingsindustrie. Naast

huis of brengen we dit werk buiten de deur? De
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ESEF. Hierop presenteert de top van de Nederlandse

de transportsystemen voor de interne logistiek

drieassige machine waarop we toen freesden,

f

toeleveringsindustrie zich. Samen bieden de beurzen

bouwt Marvu ook doseermachines, sealunits en

was qua afmetingen niet toereikend.” Boven-
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antwoord op de vraag ‘make or buy?’.

nog meer specials. De machines uit Sint-Oeden-

dien wilden de engineers naar vijfvlaks bewer-
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rode kom je overal in West-Europa tegen. “En

ken, een technologie die het bedrijf toen niet in
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huis had. Uiteindelijk is besloten zelf te investe-
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ren in een nieuwe freesmachine, vanwege de
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flexibiliteit en de kortere doorlooptijd. Zoals in
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praktisch alle sectoren staan doorlooptijden
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onder druk. “In november bestelt de oliebol-
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lenbakker pas de transportlijnen voor de olie-
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bollenoven,” zegt hij. Marvu wil kort op de bal
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kunnen spelen. Wat het lasersnijwerk betreft is

h

dat geen probleem met uitbesteding. Plaat-

f

werk kent een levertijd van doorgaans één

k

werkweek. “En als het moet, kan het binnen

e

twee dagen.” De ervaring die Vulders met de

n

levering van draai- en freesdelen heeft, is an-

H

ders. “Dat duurt altijd twee, drie weken.”

Klik met leverancier
Voor de metaalondernemer uit Brabant geldt
als belangrijk criterium bij een investering dat
er een klik is met de leverancier. “Het onderbuikgevoel moet kloppen,” zegt hij. Promas, de
dealer van Hedelius, kwam op dat moment
voor het onderhoud al over de vloer. “We wilden meer onderhoud bij hen neerleggen en zo
zijn we in gesprek geraakt over de Hedeliusmachine.” Vulders heeft nog wel enkele andere
aanbiedingen vergeleken, maar het onderbuikMarc Vulders bij de Hedelius T6, de machine waarvoor de deal met Promas op de vorige TechniShow formeel is beklonken. “Maar

gevoel én het bezoek aan de fabriek van Hede-

dat was ook gebeurd als de beurs een week later of niet was geweest.”

lius hebben de doorslag gegeven. “We zochten
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een zo universeel mogelijke machine, met de
mogelijkheid vijf vlakken te bewerken. Wat de
afmetingen betreft, is zo’n machine altijd te
klein, want zodra deze er staat, ga je de grenzen opzoeken. Tijdens het bezoek aan de fabriek proefde ik het familiekarakter van Hedelius. Dat was voor mij belangrijk. En ik zag hun
manier van werken.” Op de TechniShow 2016 is
de deal met Promas beklonken. In de zomer
van 2016 heeft Marvu de Hedelius T6 met een
bewerkingsruimte (X/Y/Z) van 2300 mm - 600
mm - 800 mm en een rondtafel van Ø800/Ø1000
met 190 gereedschappen in gebruik genomen.
Er wordt vooral rvs op verspaand, naast af en
toe kunststof.

Minder vaak omspannen
Heeft de machine gebracht wat ervan verwacht werd? Ja, klinkt het volmondig. Stukken

Dankzij het vijfvlaks bewerken kan Marvu niet alleen complexere vormen frezen, maar wordt vooral werk

hoeven minder vaak te worden omgespannen,

bespaard doordat men stukken minder vaak hoeft om te spannen. Als korte doorlooptijden gewenst zijn, is

wat doorlooptijd en kosten scheelt. Dankzij de

dat een belangrijk pluspunt.

vierde en vijfde as kan Marvu eveneens andere
geometrieën frezen, vergeleken met op de vorige drieasser. “We kunnen alle vormen
frezen,” zegt Vulders. Het zijn echter vooral de
doorlooptijd en de lagere kosten vanwege
minder omspannen die het zwaarst wegen. De
komst van de eerste vijfassige machine betekende voor de frezers van Marvu wel dat ze
hun werkwijze moesten aanpassen. Waar
vroeger bijna alles aan de machine werd geprogrammeerd, werken ze nu met VectorCAM. “Het heeft enkele maanden geduurd
dat onder de knie te krijgen. Wat de jongens
nu programmeren, gaat niet meer met de
hand. De freeswijze is totaal anders. Vroeger
freesden we met grote aanzetten, nu met
kleine maar wel met veel hogere toerentallen
en voedingen. Die strategie was voor ons wel
nieuw.” Aanvankelijk had Vulders het idee de
Hedelius T6 ook te gaan inzetten voor toeleve-

Marvu bouwt machines en modules voor de voedingsindustrie, zoals brood- en banketbakkerijen. Door te
investeren in eigen freescapaciteit, blijft men flexibel qua doorlooptijd van projecten (foto’s: Marvu).

Investeren in 2019
Wordt er dit jaar op de TechniShow

ring van componenten. Dat is nog niet ge-

jobber en ons. Wij calculeren voor zo’n ma-

weer een klap gegeven op een investe-

beurd. Tot nog toe is er voldoende werk uit

chine anders.” Tot nog toe draait de Hedelius

ring? Marc Vulders: “We bezoeken de

eigen orders. “Dat is het verschil tussen een

T6 enkel in de dagdienst.
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TechniShow wel en we gaan er ook praten, maar de investeringen zijn pas voor
2019.” Eerst wordt in juni het 25-jarig
bestaan gevierd. Hij vindt beursbezoe-

De aankoop

ken wel zinvol. “Ik doe altijd inspiratie

Koper:

Marvu Food Processing Equipment, Sint-Oedenrode, www.marvu.nl

op. Je ziet weer andere dingen en dat

Leverancier:

Promas, Maasbree, www.promascnc.nl

zet je aan het denken. Of je ideeën wor-

Software:

VectorCAM

den bevestigd.”

Gekocht:

Hedelius T6 vijfassige freesmachine
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