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productnieuws
Eerste Ares Seiki S500 voor Driessen Speciaalwerk
Bij Driessen Speciaalwerk in Venray
werd in juni dit jaar het eerste Ares Seiki
S500 CNC boor- en tapbewerkingscentrum in Nederland geplaatst. Vooral de
snelle spantijd, de ergonomie en de
prijs-kwaliteitverhouding waren voor
Driessen doorslaggevend.

Tijdens het bezoek van de redactie is de
S500 met seriewerk frezen bezig. Meteen
vallen een aantal voordelen op: de operator
kan zeer snel, dankzij een nulpunt-spansysteem, producten weghalen en inspannen. Dankzij de palletwisseltafel draait de
machine ondertussen gewoon door. “De
hoogte van de pallettafel is dusdanig ergonomisch dat de operator niet ver in de
machine hoeft te reiken”, legt Ben Driessen,
directeur en meewerkend voorman van
Driessen Speciaalwerk, uit. “De deuren gaan
ver open, hetgeen de machine ook geschikt
maakt voor automatische belading door
middel van een robot.”
De S500 heeft een werkbereik van 500 mm
(X), 400 mm (Y) en 350 mm (Z). De ijlgang
in X en Y is 36 m/min en in Z-richting
30 m/min. De opspantafel biedt plaats aan
twee pallets van elk 600 mm bij 400 mm.
Binnen 4,5 s worden de pallets gewisseld.
De maximale belasting van de complete
tafel bedraagt 250 kg.
Snelle spil
De Ares Seiki S500 heeft standaard een
direct aangedreven spil van 10.000 min-1,
maar Driessen heeft voor de optionele
15.000 min-1 spil gekozen. “Dat heeft zijn
voordelen bij licht freeswerk in aluminium”,
legt Richard Hermans van importeur Promas
CNC uit Maasbree uit. “Want naast boren en
tappen kan er met deze machine prima
gefreesd worden in aluminium. De BT30gereedschapshouder heeft door zijn
afmetingen wel beperkingen, maar voor de

Driessen Speciaalwerk
Het in Venray gevestigde bedrijf Driessen
Speciaalwerk bewerkt veel aluminium extrusieprofielen. Naast de CNC gestuurde Ares Seiki
beschikt het bedrijf over een conventionele 3assige freesmachine, enkele persen en diverse
boortafels. Met in totaal zeven personen wordt

Een goede ergonomie was een beslissende factor bij de aanschaf

Ben Driessen werkt vooral voor de aluminium
extrusie-industrie

werkzaamheden bij Driessen is deze prima
geschikt.”
Het ATC-gereedschapswisselsysteem biedt
plaats aan 20 gereedschappen en zorgt
voor een snel en nauwkeurig wisselen van
het gereedschap binnen 2,3 s. Verder is de
S500 bij Driessen voorzien van een Fanuc
0iMC CNC-besturing met eigen dialoogsoftware.
De nieuwe CNC-machine maakt de productie bij Driessen veel efficiënter. Bovendien
komt er met deze machine meer ruimte om
andere markten in te gaan en de productie
uit te breiden.
Ook was de prijs-kwaliteitverhouding erg
belangrijk. De S500 kost rond de 80.000
euro en dat is een stuk minder dan menigeen vergelijkbare machine van Duits fabricaat.
Degelijk
De S500 heeft een zwaar gietwerkframe,
hetgeen zorgt voor de nodige stabiliteit.
De spanen worden midden onder de
machine opgevangen en vandaaruit naar
de achterzijde van de machine getransporteerd. Verder is de machine zowel aan de
voorzijde als aan de zijkant goed bereikbaar. Tijdens het bewerken blijft het werkstuk goed te zien. Driessen: “Daarbij is deze
machine vrij stil en heeft een prima spanenafvoer. Je hebt er eigenlijk geen omkijken
naar.”

de totale productie verzorgd.

Paul Quaedvlieg

De Ares Seiki S500 is zowel aan de voorzijde als aan de zijkant goed bereikbaar
(foto’s: Paul Quaedvlieg)
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