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BESTE LEZER

GIETSTUKKEN BEWERKEN

VOOR OPTIMALE PRECISIE

Hoewel het jaar nog maar half voorbij
is, kunnen we stellen dat 2017 weer
een succesjaar in wording is.
Ons orderboek was goed gevuld en
ook de komende maanden beloven erg
druk te worden.
Reden te meer om, indien mogelijk,
productiecapaciteit tijdig te reserveren. Zo kunnen de levertermijnen
optimaal gewaarborgd worden.
Als welkome aanvulling op ons machinepark investeerden we onlangs in
een nieuwe ‘state of the art’ CNCdraaibank, de DMG NLX 2500. Een
machine boordevol nieuwe technologie waaronder aangedreven gereedschappen en een overnamespindel
voor nog nauwkeurigere bewerkingen.
Aluminium is er in vele soorten en
nog meer toepassingen. In deze
nieuwsbrief geven we een beknopt
schematisch overzicht van de meest
courante materialen.
Dit en nog veel meer verder in deze
uitgave.
De vakantie staat voor de deur. Om de
batterijen op te laden is Frepa gesloten van week 29 t.e.m. 31.

Gietstukken dienen in een groot aantal machines als een stabiele ruggengraat.
Een gietstuk is zelden een eindprodukt. In
veel gevallen dienen nog diverse nabewerkingen plaats te vinden.
Soms is een maatnauwkeurigheid vereist met
een kleinere maattolerantie dan met het giet-

proces kan worden verkregen. In dat geval is
een nabewerking cruciaal.
Frepa is volledig toegerust om gietstukken
snel en vakkundig ontkernen, zagen, slijpen,
stralen en herstellen van gietfouten.
Bovendien kan dit voor stukken met bijna
elke afmeting, volume en complexiteit.

Ik wens u veel leesgenot, en alvast een
deugddoende zomervakantie toe !
Eddy Hendriks
Afgevaardigd
bestuurder
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FREPA INVESTEERT IN

DRAAIBANK DMG MORI NLX2500/700
De NLX 2500, een hoognauwkeurige
draaimachine met een hoge stijfheid, is
in staat om heel flexibel verschillende
werkstukken te bewerken. De machine
behoort bij de top van de draaibanken.
De machine is uitgerust met een BMT (Builtin-motor), die krachtige draaicapaciteiten en
uitstekende freesprestaties levert, alsmede
een stijf bed.

Met Celos en Mapps V, kunnen operators
op deze machine verschillende onderdelen
– van eenvoudige tot complex gevormde
componenten – in een heel eenvoudige
operatie bewerken.
De machine biedt een nauwkeurige controle
op thermische vervormingen.

De NLX2500 beschikt over aangedreven
gereedschappen, waardoor onderdelen in
één opspanning afgewerkt kunnen worden.
Dankzij diverse energiebesparende technologieën kan het energieverbuik tot 45%
teruggedrongen worden.
De maximale draaidiameter bedraagt 460
mm. Stukken met een maximale lengte tot
728 mm kunnen bewerkt worden.
Bijzonder aan deze machine is de overnamespindel, waarbij complexe werkstukken zonder manuele interventie in
1 keer geproduceerd kunnen worden.
Dit zorgt voor een snellere doorlooptijd,
nauwkeurigere positiionering van gaten en
een preciezere bewerking.

FREPA IN ACTIE

UW PLANNEN
EN BESTANDEN
IN GOEDE HANDEN!
Aan de hand van uw PDF-tekeningen of step
files kunnen onze medewerkers perfect aan
de slag om hun CNC-programmatie te doen
en zo hun machine aan te sturen.
Hoewel Frepa niet over een programmeerafdeling beschikt, wordt iedereen op regelmatige basis bijgeschoold om een naadloze
communicatie tussen uw plannen en hun
machine te waarborgen.
Wilt u weten of uw bestanden door ons
verwerkt kunnen worden? Contacteer ons
voor meer info!
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WELK SOORT ALUMIUM GEBRUIKEN?
Er bestaan onnoembaar veel soorten aluminium, elk met hun eigen specificaties en toepassingen. We zetten de meest gangbare soorten even op een rij.

alu 7075

JA

zeer zware mechanische belasting

NEEN

Is er kans op vervorming of moet er veel verspaand worden?

JA

NEEN

giet alu 5083

gewalste plaat 6082 of
5083 (zie eigenschappen)

is er vlakheid/evenwijdigheid vereist?

Materiaal

JA

NEEN

gefreesde plaat 5083

gezaagde kwaliteit 5083

Werkstofnr.

Treksterkte (MPa)

Anodiseerbaarheid

Opmerkingen

6082

wals

3.2315

295

goed

5083

wals

3.3547

275-300

goed

5083

giet gezaagd

3.3547

250-275

goed

bij nabehandeling kans op vlekken

5083

giet gefreesd

3.3547

250-275

goed

*

7xxx

giet gefreesd

-

165

kans op kleurverschil

3.4365

360

goed

7075

geelachtig na anodiseren (zie foto)

* Oppervlakteruwheid < Ra 0,6
Vlakheid ≤ 16 mm dikte, max. 0,38 mm/meter
		
> 16 mm dikte, max. 0,25 mm/meter
Materiaal 7075 geeft een gele verkleuring na het anodiseren. Dit komt doordat
hier een kleine hoeveelheid koper in zit. De foto rechts toont
materialen 7075 en 6082, beide na anodisatie. Iets om
rekening mee te houden bij samengestelde onderdelen.

ERVARING MET VEEL
VERSCHILLENDE MATERIALEN

Frepa beschikt over de nodige know-how om een grote
diversiteit aan materialen te bewerken, zoals staal en gereedschapsstaal, aluminium, koper en legeringen, Inconel,
Wolfraam, RVS, Peek, Vespel, POM, ...
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