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Van Aerssen Technics in Venray profileert zich als een ‘one stop shop’ die het volledige proces van ontwerp tot 
aan productie, nabewerking, reiniging en meten verzorgt. Het bedrijf is met name gespecialiseerd in de bewer-
king van gietstukken voor bijvoorbeeld de agrarische sector en de automobielindustrie. Om aan het groeiende 
aantal opdrachten te kunnen voldoen, heeft Van Aerssen de machinecapaciteit uitgebreid met een horizontaal 
Hyundai Wia HS6300-bewerkingscentrum. 

V
an Aerssen is in 1990 gestart met het slijpen en afbramen 
van gietstukken. Niet veel later kwam daar polijsten, trom-
mel-ontbramen en stralen bij. Omdat Van Aerssen zelfs al in 
de beginjaren de klant volledig wilde ontzorgen, is het bedrijf 
uiteindelijk in het CNC-bewerken gerold. “Dat kwam door-

dat een klant waarvoor wij producten nabewerkten, vroeg of we ook gaten 
konden boren en schroefdraad in het onderdeel konden tappen. Daarop is 
besloten om met CNC-bewerken te starten, en zo zijn we uitgegroeid tot 
twee bedrijven (Van Aerssen Finishing en Van Aerssen Technics) met een 
vloeroppervlak van circa 2.000 m2 en in totaal ongeveer 55 medewerkers”, 
vertelt Karel van Aerssen,  verantwoordelijk voor de verspaning in het fami-
liebedrijf. Volgens Van Aerssen profiteren beide bedrijven van elkaar, omdat 
bewerken en finishen vaak hand in hand gaan. “Door beide technologieën 

in huis te hebben, kunnen we onze klanten meer toege-
voegde waarde bieden.” Met name in de meubelindustrie, 
jachtenbouw, voedingsindustrie en andere zichtwerk-in-
dustrieën moet na de CNC-bewerking ook hoogwaardig 
worden gefinisht. 

UITGEBREID MACHINEPARK
Het machinepark van Van Aerssen Technics bestaat in-
middels uit een veertiental CNC-freesmachines, zowel 
horizontaal als verticaal, en zowel drie-, vier- als vijfassig.
In de beginfase werd vaker gekozen voor jong gebruik-
te machines. Dit heeft ervoor gezorgd dat het machi-
nepark uit verschillende merken bestaat. De Hyundai 
Wia HS6300 is de laatste toevoeging binnen het bedrijf. 
“Omdat we verschillende machinemerken in het be-
drijf hebben staan, waren we niet gebonden en konden 
we een machine uitzoeken die volledig voldoet aan onze 
eisen.” Een van die eisen was dat de opspantafel om de 
0,001 graden indexbaar moest zijn. Ondanks het machi-
nebereik van 1.050 mm x 875 mm x 875 mm (XxYyZz) 
passen de gietstukken die moeten worden geproduceerd 
namelijk maar net in de machine, en dan alleen onder 
een vaste hoek. Een ander belangrijk argument heeft te 
maken met het onderhoud. Bij de bewerking van gietijzer 
ontstaat vuil dat overal tussen kan gaan zitten. De Hyun-
dai Wia HS6300, die door de Hyundai-motorgroep zelf 
ook wordt gebruikt voor het bewerken van gietijzer, heeft 
de X-, Y- en Z-as afgeschermd met kwalitatieve covers. 
“Deze covers zorgen ervoor dat het vuil van het gietijzer 
niet bij de spindelmotoren en de X-, Y- en Z-as-spindel 
terechtkomen. Dit komt ten goede aan een hoge betrouw-

baarheid en lagere onderhoudskosten. Het bewerkingscentrum produceert 
bij Van Aerssen in drie ploegen, waardoor ongeplande stilstandtijd te allen 
tijde moet worden voorkomen”, vertelt Willem van Dam, salesmanager bij 
Dymato, dat Hyundai Wia in Nederland vertegenwoordigt.

Van Aerssen noemt nog een aantal andere voordelen: “De machine stond 
op voorraad in Duitsland en kon daarom snel worden geleverd. Het bewer-
kingscentrum was bovendien leverbaar met een Fanuc-besturing waar het 
gros van onze machines mee is uitgerust. Dat was een belangrijk voordeel 
omdat we deze besturing goed kennen en daarom direct aan de slag konden. 
Wat ook genoemd mag worden, is de goede prijs/kwaliteit-verhouding. En 
nu we de machine anderhalf jaar in gebruik hebben, kunnen we ook zeggen 
dat we tevreden zijn met de service. Modificaties worden bijvoorbeeld als 
service vervangen door Hyundai Wia.”

Karel van Aerssen bij de Hyundai Wia HS6300: “ Dit is de nieuwste 
CNC-machine in onze fabriek. In de toekomst willen we het machinepark 
verder moderniseren en meer eenheid creëren.”

Toename gietwerk 
vraagt om meer machinecapaciteit
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Kunststoffen 
2019

NH Conference Centre Koningshof, Veldhoven

Gratis toegang
Meld u direct aan via

www.kunststoffenbeurs.nl

9.30-17.00 uur

www.kunststoffenbeurs.nl

Organisatie:

Ervaar alles op het gebied van:
•  Duurzaamheid en recycling
•  Kostprijs-besparing
•  Innovatieve productiemethodes
•  Productontwikkeling
•  Slimme materialen
•  Automatisering in de kunststoffenbranche

Laat u inspireren en verrassen door de 
waardevolle ontwikkelingen en mogelijkheden 
binnen de kunststofwereld.
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PARTNER:

Spinner U5-630 
NIEUW Demomodel
Afgeprijsd vanwege
modelwijziging

nu voor  € 150.000,00

www.limascnc.nl
Bel +31 (0)475 510 159
Mail: info@limascnc.nl

Meerprijs hogedrukkoeling voor 22 bar: € 4.750,00 / voor 70 bar: € 7.250,00

• Heidenhain TNC 620,  
 production 54
• Spindel SK40 / 12.000 Rpm
• 54 + 1 gereedschappen
• Directe meetsystemen in 
 de rondassen
• Meetlinealen in X,Y, Z
• Hydraulisch klemsysteem  
 voor B en C-as

• Voorbereiding interne koeling
• Spanentranporteur U5-630
• DXF-conversiesoftware: 
 DXF inlezen
• Voorbereiding interface voor  
 blum-infraroodmeettaster
• Inclusief inbedrijfstelling
• Inclusief één dag instructie 
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Your
machining
specialist

€ 224.550,00

Bezoek onze stand
tijdens de Metavak!
8 – 10 oktober, Gorinchem

Tooling the Future
www.ceratizit.com

TEAM CUTTING TOOLS

Hall 5 – B 70

Vier experts,
ontelbaar veel toepassingen,
één assortiment!

Vraag nu de nieuwe Team Cutting Tools- 
catalogus aan:
cuttingtools.ceratizit.com/catalogus

CERATIZIT is een groep van hightech bedrijven  
gespecialiseerd in gereedschappen voor de moderne  
verspaningstechniek en hardmetaal toepassingen.
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