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Bora Verspaning breidt machinepark uit
Met de aanschaf van een Hartford 
MVP-11 freesbank heeft Bora Verspa-
ning het machinepark verdubbeld. 
Na de aanschaf van een vijf-asser in 
2017 kan nu met de uitbreiding van 
deze  drie-asser een breed scala aan 
werkzaamheden worden uitgevoerd.

Bora Verspaning in het Twentse Tilligte 
is vorig jaar opgericht door Raymond 
Borggreve. Dat het bedrijf in een jaar tijd 
zo snel is gegroeid, komt voornamelijk 
door het netwerk dat hij in zijn loopbaan 
van circa dertig jaar heeft opgebouwd. 
Ooit begonnen als leerling op conven-

tionele draai- en freesbanken, heeft hij 
de jaren erna veel ervaring opgedaan bij 
verschillende metaalbewerkingsbedrij-
ven in Twente en is hij nu reeds een jaar 
succesvol voor zichzelf aan de slag.

Nog elke dag plezier
In 2017 koos Borggreve bewust voor 
een nieuwe machine, omdat de bank 
destijds geen gebruikte machine wilde 
financieren en een nieuwe machine 
wel. De keuze viel op de Acura 65 van 
Hedelius, die is ontwikkeld voor preci-
siebewerkingen in combinatie met een 
hoge productiviteit. “Van die keuze heb 

ik nog elke dag plezier”, vertelt Borggre-
ve. “Dat is echt een goede zet geweest. 
Echter, ik moest veel werk afzeggen om-
dat ik teveel werk had voor de vijf-asser. 
Omdat dit werk ook op een drie-asser 
bewerkt kan worden, heb ik een extra 
machine aangeschaft.”

Optimale capaciteit
Die nieuwe machine is een Hartford 
MVP-11 geworden. Dit merk wordt 
evenals Hedelius in Nederland vertegen-
woordigd door Promas. Dit bewerkings-
centrum is uitgerust met een Hartrol 
plus 1 besturing met de programmeer-
taal van Fanuc. Verder heeft de machine 
een werkbereik van 1100x600x630 mm 
en een hoofdaandrijving van 32 kW met 
12.000 rpm. Borggreve zag de machine 
op de TechniShow en raakte overtuigd 
van de mogelijkheden: “Voor mij waren 
service en onderhoud belangrijke as-
pecten. De ervaring bij de aanschaf van 
mijn eerste machine had mij geleerd dat 
Promas dat biedt. Daarnaast voldoet de 

Veelzijdig ruwen
Seco Tools heeft zijn reeks T4-12 spi-
raalvertande frezen uitgebreid met 
vijf nieuwe frezen voor voordelig en 
veelzijdig ruwen en semi-finiseren.

De toevoeging van drie metrische en 
twee Engelse maten maakt Seco’s as-
sortiment tangentiale spiraalvertande 
frezen met verwisselbare kop en een 
lange snijkantlengte één van de meeste 
complete in de branche. De nieuwe fre-
zen met HSK-100A-achterzijden en met 
een lange snijkantlengte zijn speciaal 
ontworpen voor ruimte -en luchtvaart-
industrie om omtrekfreesbewerkingen 
te optimaliseren. Door de verwisselbare 
uiteinden, maken de frezen maatwerk 
mogelijk en kan de eerste rij zittingen 
worden vervangen zonder het hele sys-
teem te vervangen.

De frezen zijn geschikt voor toepas-
singen met kleverige materialen, zoals 
roestvrij staal en hogetemperatuurlege-
ringen. De hoog-positieve, vrijsnijdende 
geometrieën en kwaliteiten verbeteren 
de standtijd. De tangentiaal gemonteer-
de snijplaten met meerdere snijkanten 
maken een efficiënte spaanafvoer mo-
gelijk en zorgen voor stabiliteit.
www.secotools.com

machine aan mijn eisen, de besturing is 
eenvoudig en de machine is stabiel en 
kenmerkt zich door goede kwaliteit. Ik 
kan nu eenvoudig langlopende projec-
ten draaien op de drie-asser en tegelijk 

meer tijd besteden aan de vijf-asser. Ik 
ben meer flexibel en kan nu optimale 
capaciteit bieden.”
www.boraverspaning.nl
www.promascnc.nl

Snel draaien in HRSA materialen
Sandvik Coromant introduceert 
twee nieuwe keramische wisselplaat-
soorten, die geschikt zijn voor het 
uitvoeren van draaibewerkingen met 
hoge snelheid en hoge zekerheid, op 
componenten gemaakt van veeleisen-
de HRSA (hittebestendige superlege-
ring) materialen.

De keramische soorten CC6220 en 
CC6230 zijn ontwikkeld voor het be-

werken van veeleisende materialen, 
waar whiskers keramiek en SiAlON's 
tekortschieten. Hun capaciteit betref-
fende het omgaan met hogere snij-
snelheden draagt volgens Sandvik 
Coromant bij aan de lagere kosten per 
component, terwijl inherente bewer-
kingszekerheid waarborgt dat er geen 
compromissen worden gesloten ten 
aanzien van de kwaliteit.
Naast de productiviteitsverbeterin-

gen van meer dan 50% ten opzichte 
van whiskers keramiek en SiAlON's, 
bieden CC6220 en CC6230 een lan-
gere standtijd in uitdagende HRSA's.  
Men verwacht dat één van de meest 
gangbare toepassingen die hiervan zal 
gaan profiteren het draaien van turbi-
neschijven is. 

www.sandvik.coromant.com/nl 

De komst van de Hartford MVP-11 freesbank heeft Bora Verspaning meer flexibiliteit gegeven. 

De frezen zijn geschikt voor toepassingen met kle-
verige materialen, zoals roestvrij staal en hogetem-
peratuurlegeringen.
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