NIEUWSBRIEF
Langdraaien tot Ø36mm
In deze nieuwsbrief:
Manurhin 732 EVO
• Langdraaien tot Ø36mm
De Manurhin 732 EVO is speciaal aangeschaft om
producten tot een diameter van 36 mm en 400mm
lang in 1 slag te kunnen bewerken. Hierdoor kan
Ducornex haar klanten beter bedienen in het grotere
langdraaiwerk. De machine is voorzien van een
hogedruk pomp, zodat kleinere diepe gaten
makkelijk geboord kunnen worden. De vermogens
van de spillen zijn hoog wat de stabiliteit van het
proces ten goede komt.

Doordat de machine met 3 gereedschappen tegelijk
kan verspanen wordt de cyclustijd aanzienlijk
verkort.

• Programmeren
Vereenvoudigd
• Gladde zuigerstangen!
• Multitasken

Enkele feiten:





• Continu verbeteren

Spillen met een hoog vermogen
Aangedreven gereedschappen
Hogedruk pomp
Snel wissel systeem voor gereedschappen

• Afsluiting

Programmeren Vereenvoudigd

'Verspanen is kunst!’

Esprit CAD/CAM
Complexe producten geautomatiseerd
programmeren. Ducornex heeft geïnvesteerd in een
CAD/CAM Systeem genaamd Esprit. Met dit pakket
wordt het programmeren van een machine
vereenvoudigd door de visuele ondersteuning die dit
pakket bied. Esprit simuleert de gemaakte
programma’s in een virtuele kopie van de machine
zodat we het programma al kunnen testen terwijl de
machine nog aan het produceren is. Door het

inladen van CAD tekeningen wordt de kans op
programmafouten verkleint.

Enkele feiten:





Programma’s simuleren
5 assig simultaan bewerken
CAD tekeningen importeren
Stuktijd berekenen

Gladde zuigerstangen!
Baublies Gladrolmachine
Assen met een hoge gladde buitendiameter lastig? Wij hebben er de
oplossing voor! In enkele seconden walst de rolmachine van Baublies de
oppervlakte ruwheid tot onder 1µm Rz. Dit apparaat is uitstekend
geschikt voor het finishen van zuigerstangen of andere producten
waarbij de buitendiameter een hoge oppervlakte kwaliteit moet hebben.
Enkele feiten:

Lage ruwheid waarden (Rz <1µm)

Geschikt voor het bewerken van grote series

Diameter bereik Ø2-Ø35mm
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NIEUWSBRIEF
Multitasken

In deze nieuwsbrief:
DMG MORI CTX BETA 1250 TC 4A
• Langdraaien tot Ø36mm

Complexe delen waar veel draai en frees
bewerkingen op zitten vervaardigen we op de CTX
Beta 1250 TC 4a. Deze machine heeft een
stafdoorlaat van 100mm en beschikt over een
Robot-cel om grotere diameters (100mm +) te
kunnen handelen.
Tevens heeft deze machine een groot gereedschap
magazijn wat ons in staat stelt een productierun van
een terugkerend product snel om te stellen.

In samenwerking met Esprit CAD/CAM kunnen wij
deze machine snel programmeren.

• Gladde zuigerstangen!
• Multitasken

Enkele feiten:





• Programmeren
Vereenvoudigd

• Continu verbeteren

120 gereedschap plaatsen
2e gereedschap drager
Staflader t/m ø100mm
Robot belader vanaf ø100mm

• Afsluiting

'Verspanen is kunst!’

Continu verbeteren
ISO 9001:2008  ISO 9001-2015
We hebben dit jaar succesvol de omzetting van ons kwaliteitsmanagementsysteem gerealiseerd.
We zijn van de ISO 9001:2008 norm naar de ISO 9001:2015 norm gegaan.
De nieuwe HLS (High Level Structure) van het handboek en nieuwe invulling van deze norm gaat meer uit van
risicogericht ondernemen en een hogere mate van betrokkenheid. Waarbij natuurlijk continue verbetering een
belangrijk onderdeel blijft. Mocht er interesse bestaan voor een kopie van ons nieuwe certificaat is dit aan te vragen
via onze kwaliteitsdienst: r.dircken@ducornex.nl
Enkele feiten:




HLS voor een gestroomlijnd handboek
Continu aandacht voor kwaliteitsverbeteringen
(Statistische) meetrapporten nodig? Vraag naar de mogelijkheden!
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NIEUWSBRIEF
Afsluiting
Om onze klanten op de hoogte te houden van de ontwikkelingen binnen Ducornex hebben we de
nieuwsbrief in het leven geroepen. Mocht je iets opvallen in de nieuwsbrief, of is er iets waar je vragen
over hebt? Neem gerust contact op met ons.
Wij zijn voornemens om dit halfjaarlijks/per kwartaal te gaan doen, afhankelijk van het (nuttige) nieuws
wat voor handen is.
De nieuwsbrief zal ook te lezen zijn via:
Onze website: www.ducornex.nl
Facebook: Ducornex CNC Machining

In deze nieuwsbrief:
• Langdraaien tot Ø36mm
• Programmeren
Vereenvoudigd
• Gladde zuigerstangen!
• Multitasken
• Continu verbeteren
• Afsluiting

'Verspanen is kunst!’
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