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Model staan voor een fotoshoot?
Absoluut iets dat we niet gewoon zijn.
Er werd wel goed gelachen... Met het
nodige gevoel voor humor en voldoende
zelfrelativisme schopten we het zelfs tot
op de cover van dit magazine.

Voorwoord
DOOR GILBERT EN STEF

GIMA-MACHINES VIERT DIT JAAR
ZIJN 25-JARIG BESTAAN. DANKZIJ
ONZE TROUWE KLANTEN EN MEDE
DOOR DE TOMELOZE INZET VAN
ONZE MEDEWERKERS, HEBBEN WIJ
GEDURENDE DE LAATSTE 25 JAAR
ONZE FIRMA KUNNEN UITBOUWEN TOT
EEN STABIELE EN LEIDINGGEVENDE
PARTNER IN ONZE SECTOR.
Ook een zeer belangrijke factor hierin zijn
onze leveranciers, waarmee wij een zeer lange
en standvastige relatie hebben opgebouwd.
Dit is één van de sleutels om een snelle en
betrouwbare service te kunnen bieden.
Onze bedrijfsslogan, Drive to Innovate,
verwoordt duidelijk ons streven naar
vernieuwende oplossingen en systemen.
Gilbert & Stef
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Historiek
25 YEARS AT YOUR SERVICE

OP 25 OKTOBER 1991 RICHTTEN
GILBERT JANSSENS EN MARCEL
VAN AUDENAEREN DE NIEUWE
BVBA ‘GIMA-MACHINES’ OP MET ALS
HOOFDACTIVITEIT RETROFIT VAN
CNC-WERKTUIGMACHINES.
Retrofit1 was op dat ogenblik een nog onbekende
activiteit en werd aanzien als een zeer kleine niche.
Onze eerste, geïmproviseerde, werkplaats werd
ingericht in een warenhuis van een tomatenkweker
aan de Antwerpsesteenweg 44 te Rumst.
1

De firma werd opgericht door toedoen van 2
projecten die we destijds konden binnenhalen
bij onze klanten met klantnummer 1,
(Modelmakerij De Feyter) en klantnummer 2,
(Metaaldraaierij Moerenhout). Tot op vandaag
zijn deze 2 bedrijven nog steeds trouwe klanten
en daar zijn we trots op!

Een goede start met Lemoine, gecombineerd met
onze lopende retrofitprojectjes en service, gaven
ons toch al wat zuurstof om onze eerste, kleine,
investeringen te kunnen doen. In 1993 werd ons
werkplaatsje in Rumst te klein en te beperkt en
verhuisden we naar een industrieel huurpand aan
de Blokhuisstraat 24 te Mechelen.

Het was de bedoeling om de retrofit-activiteit
in bijberoep te doen, gecombineerd met een
leidende functie in de onderhoudsdienst van
Hansen Transmissions International. Baron
Paul Buysse, de CEO van Hansen destijds,
dacht hier anders over. ‘Men kan geen twee
meesters dienen’ was zijn mening en stelde
ons voor een ultimatum.

Het aantal opdrachten steeg en het werd zeer
moeilijk om nog gepast te kunnen reageren op
aanvragen én ook nog een betrouwbare service
te leveren. Er werd overleg gepleegd met Stef
Bruynseels, een oud-collega van bij Hansen
Transmissions, die intussen zijn eigen firma
Stemaco had opgestart (actief in mechanische
machine herstellingen). Stef besloot toen om als
sub-contractor te werken voor GIMA-Machines.
1995 werd een volgende mijlpaal: het aanwerven
van onze eerste werknemer, Rudi Domen. Rudi
is vandaag nog steeds in dienst als ervaren
Application Engineer.

Na onderling overleg bleek de drang om onze
droom na te jagen, groter dan de relatieve
zekerheid en geborgenheid die een groot bedrijf
toen nog bood. Dit was dus het echte startschot
en we dienden ons zodanig te organiseren dat
er werk en resultaat genoeg was om onze jonge
gezinnen te onderhouden.

Retrofit: De machines zodanig renoveren dat zij technisch concurrentieel zijn met nieuwe, moderne machine.

Eerste werkplaats GIMA-Machines

Gedeeltelijk gevoed door Machinehandel Jansen
(een machine handelaar uit Nederland) knoopten
we het eerste jaar de eindjes aan elkaar. In deze
periode ontwikkelden we een sterke reflex om
permanent uit te kijken naar nieuwe toepassingen,
technieken en markten.
Dit bracht ons uiteindelijk bij een revolutionair,
ultra snel, analoog scansysteem van de
Parijse constructeur Lemoine. Zij waren met
hun scan systeem wereldwijd marktleider in
de sectoren vormenbouw, matrijzenbouw en
reverse engineering. Na enkele telefaxen over en
weer werden we uitgenodigd in Parijs voor een
verkennend gesprek. Tot onze grote verbazing
kregen we de exclusieve verdeling, van hun
producten, voor de Benelux!
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In 1998 was pionier, Marcel Van Audenaeren,
om gezondheidsredenen, genoodzaakt
zich terug te trekken uit de firma. Hij werd
als medezaakvoerder vervangen door Stef
Bruynseels.
Wanneer GIMA-Machines, intussen versterkt
tot 8 werknemers, in 2000 op de limieten van
de Mechelse infrastructuur botste werd een
nieuw, modern pand aan de Industrieweg 13 te
Aartselaar gebouwd. Toekomstgericht werd het
dubbel zo groot gemaakt dan nodig was voor
GIMA-Machines. De helft van de symmetrische
bouw werd verhuurd.
Intussen was de retrofitmarkt geëvolueerd
van de ombouw van kleinere en eenvoudigere
machines naar zeer grote, complexe en hoog
precisie machines. 70% van de retrofit projecten
kwamen uit het buitenland, waarvan een gedeelte

zelfs buiten Europa. Het werd hoe langer hoe
meer duidelijk dat het complete karakter het
sterke punt van GIMA-Machines geworden was.
We waren zodanig gegroeid dat we bekwaam
werden om totaalprojecten aan te nemen. Zowel
elektrisch, mechanisch, hydraulisch, software,
opleidingen, … Die periode kwamen we ook naar
buiten met de slogan Alles onder één dak.
Door het opzetten van een engineering afdeling
groeiden onze mogelijkheden ook in de richting
van prototype bouw, ontwikkeling van nieuwe
machineonderdelen… Op gebied van service
kozen we duidelijk de richting van de specialisatie.
Op sturingsvlak werken we sinds het prille begin
met de 3 vaste topmerken (Siemens, Fanuc
en Heidenhain) waarmee we ook een sterke
relatie hebben opgebouwd. Op mechanisch vlak
specialiseerden we ons op gebied van geometrie,
automatische freeskoppen, spindels, ...
In 2004 werd de firma Tecmo NV overgenomen
van eigenaar Jean-Pierre Peeters. Tecmo NV
werd opgericht in 1982 en heeft als activiteit de
verkoop van nieuwe machines. Met exclusieve
contracten van sterke merken in portefeuille,
waren we er van overtuigd dat Tecmo zeer
complementair was met GIMA-Machines. We
mikten hier sterk op de synergie tussen beide
bedrijven. Gelijk met de overname van Tecmo NV,
werd de bvba GS-Technology opgericht. In GSTechnology werden de aandelen van de firma’s
ondergebracht.
2006: Tijdens de machine wereldbeurs, EMO in
Hannover, ontdekten we een enorm vernieuwend
machine koelsmeermiddel van Zweedse makelij:
DPI. Bij dit koelmiddel wordt geen gebruik
gemaakt van oliën of emulsies, wat enig is in zijn
soort en wat perfect aansloot bij de nieuwe milieu
en gezondheidsreglementeringen in werkplaatsen.
Bij navraag en testen bleek het product de

verwachtingen in te lossen en we wilden
hier absoluut iets mee doen. Na een
voetbalwedstrijdje kwamen we aan de praat
met onze spits-op-retour, Peter Crols, en hij
zag hier wel iets in zitten. Als verkoper van een
wateroplosbare ontvetter sloot ons product hier
perfect bij aan. Voor de groep GS-Technology
was dit ook een mooie aanvulling van het gamma
en we besloten om hiervoor een nieuw bedrijfje
op te richten, namelijk TecmoFluids bvba (2/3de
eigendom van GS-Technology en 1/3de van Peter
Crols). Intussen is TecmoFluids uitgegroeid tot
een gezond bedrijf en heeft duidelijk zijn plaats op
de markt ingenomen.
Deze uitbreiding, samen met de geleidelijke groei
van GIMA-Machines, noodzaakten ons om meer
kantoorruimte te creëren. Er werd geopteerd
voor kantoren op palen, zodat we voldeden aan
de wettelijke voorschriften rond beschikbare
parkeerplaatsen (onder de burelen).
2013: Oprichting van de bvba TecmoTools.
(100% eigendom van GS Technology). Met
zijn 25 jaar ervaring in het vak, als verkoper
van snijgereedschappen, kwam Rudi Tanghe
beschikbaar op de markt. Na kort overleg
kwamen we vrij snel tot een overeenkomst.
Rudi is sinds de oprichting de manager van
TecmoTools. Het hoeft geen betoog dat ook
TecmoTools perfect in het plaatje van de groep
past. Tot onze grote vreugde werkt de synergie
tussen de verschillende bedrijven en zijn we
stilaan uitgegroeid tot een One stop Shop.
Sinds 2013 wordt het volledige pand door
ons in gebruik genomen. Vandaag wordt
aan de Industrieweg in Aartselaar met 29
enthousiaste en gespecialiseerde mensen
aan de toekomst gewerkt!
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Fotoverhaal
GIMACO TV13
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Toekomst
ONZE VISIE VOOR DE VOLGENDE 25 JAAR

NA EEN ZEER GELEIDELIJKE EN GECONTROLEERDE GROEI,
VOELDEN WE DE LAATSTE JAREN DE STERKE NOODZAAK
OM EEN INTENSIEVE PROFESSIONALISERING DOOR TE
VOEREN OP ORGANISATORISCH EN BELEIDSVLAK.
Onze belangrijkste producten zijn onze medewerkers en hun
Know How. Het is ook daarom dat we in het personeelsbeleid de
grootste vernieuwingen hebben doorgevoerd (loonpositionering,
functiebeschrijvingen, functioneringsgesprekken, ...).
Als exponenten van onze sterke groep
hebben we, toekomstgericht, drie dynamische
medewerkers naar voor geschoven, die
systematisch meer en meer betrokken worden
bij het dagelijkse beleid van het bedrijf. Een korte
voorstelling.
Jo Geurts (38 jaar): Na enkele jaren vakantiewerk
te hebben gedaan is Jo in 2000, na het
beëindigen van zijn Bachelor Elektromechanica/
industriële informatica, bij GIMA-Machines
gestart als Electronic Project Engineer. Jo heeft
zich intussen opgewerkt tot een zeer ervaren
projectleider en beheerst ook zeer goed de
communicatie met collega’s en klanten. Samen
met Vera zijn ze de trotse ouders van 3 kinderen.
Wim Van Der Auwera (36 jaar): Wim is in dienst
sinds 2001. Hij is direct na het beëindigen van
zijn studies als Bachelor Onderhoudstechnieken
bij GIMA-Machines in dienst getreden als
Mechanical Service Engineer. Plichtsbewustheid,
nauwkeurigheid, organisatorisch talent en een
pak ervaring in machinebouw zijn enkele van
Wim’s sterke punten. Samen met Sabine heeft
Wim 2 kinderen.
Vincent Van den Eede (29 jaar): Met zijn 29
jaar is Vincent de jongste van de drie. Na een
zeer geslaagd eindwerk binnen onze firma
kwam Vincent, na zijn studies als Master in de
elektromechanica, in 2010 bij ons in dienst.
Vincent is zeer enthousiast, plichtsbewust én

gedreven. Na enkele jaren te hebben gewerkt als
Project Engineer is hij doorgegroeid tot hoofd van
de engineering afdeling. Ook in dit geval staat er
achter de gedreven jongeman een sterke vrouw,
namelijk zijn vriendin Katrien.
We zijn alert aanwezig tussen onze klanten en
proberen de nieuwe markten en technieken voor
de toekomst in te schatten. Onze investeringen
in mensen, kennis, gereedschappen en
technieken worden ook in die richting
doorgevoerd. Wij geloven zeer sterk in
productie- en procesautomatiseringen en dit
zelfs ook kleinschalig toegepast.
Doordat onze firma niet al te groot is, kunnen we
vrij snel reageren en inspelen op veranderende
markten en zijn we niet echt sector gebonden.
Dat wensen we ook zo te houden.
Wij zijn er ons van bewust dat in het huidig
ondernemingsklimaat het belangrijk is om de
vinger aan de pols te houden. Met behulp van
een analytisch systeem bekijken we maandelijks
onze gezondheidstoestand en sturen bij waar
nodig. Op deze manier proberen we onze kosten
en de geleverde kwaliteit/prijs onder controle te
houden.
Ons bestaansrecht is het brengen van een
toegevoegde waarde aan een correcte prijs.

V.l.n.r. Gilbert, Jo, Vincent, Stef en Wim
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Interview

Modelmakerij De Feyter
ZAAKVOERDER ERIC EERAERTS

DE TWEE EERSTE GIMA-KLANTEN GETUIGEN

Onze modelmakerij kent een verre geschiedenis. Wat oorspronkelijk een
heel handmatige activiteit was, werd een kwart eeuw geleden steeds
meer computergestuurd. Toen kwam GIMA-Machines in the picture.

WIJ GINGEN OP BEZOEK

Zelf was ik 25 jaar geleden nog niet aan boord bij
De Feyter, maar ik kan wel bevestigen dat wij de
allereerste klant zijn van GIMA-Machines.

BIJ TWEE GIMA-KLANTEN
VAN HET EERSTE UUR.

De bestaande band maakte dat Modelmakerij
De Feyter toen voor het onderhoud van haar
machines beroep deed op GIMA-Machines.

ERIC EERAERTS HEEFT DE

Ook in de afdeling waar ze machines te koop
aanboden, kochten wij als eerste een exemplaar.
Deze Tsjechische TOS CNC-gestuurde machine
zorgde wel voor een kleine heisa.

LEIDING OVER DE FEYTER
IN HOBOKEN. ALS HET
BRANDT, BELT HIJ GIMA-

Problemen bij de betaling werden uiteindelijk
door een eerlijke samenwerking met GIMA
opgelost. Ze deden zelfs beroep op hun eigen

MACHINES. DIE KOMEN

spaarcenten om het project gefinancierd en
geïnstalleerd te krijgen!
Ik zou GIMA zeker en vast aanraden. In onze
sector loopt niet alles van een leien dakje, toch
kunnen wij elke probleemsituatie met hen open
bespreken.
Wij kiezen voor GIMA-Machines omdat zij een
snelle interventie aanbieden voor alle merken.
Of je nu Duitse, Italiaanse of Tsjechische
machines hebt staan, met GIMA heb je één
onderhoudspartner voor al je merken.
In ons geval zit deze hulplijn dan ook nog eens
klaar op een boogscheut afstand.

DAN METEEN BIJ HEN TER
PLAATSE.
OOK WILLY MOERENHOUT
VERTELT ENTHOUSIAST
OVER ZIJN JARENLANGE
SAMENWERKING MET GIMAMACHINES. DOOR HET

Metaaldraaierij
Moerenhout
25 jaar geleden toen ik het roer

overnam van mijn vader stootte ik

MAANDELIJKS CONTACT

op serieuze technische problemen

BOUWDEN ZE EEN HECHTE

met mijn enige CNC-draaibank.

VERTROUWENSBAND OP.

Op diezelfde moment kwam ik in
contact met GIMA-Machines.

ZAAKVOERDER WILLY MOERENHOUT

Nadat er al verschillende mensen geprobeerd
en gefaald hadden om deze draaibank terug
aan de praat te krijgen, was het GIMAMachines dat met de oplossing kwam. We
bezochten hen op hun allereerste locatie,
de serre in Rumst. Hier kochten we van
hen een occasie CNC-draaibank die ons

uit de nood hielp. Sinds die periode zijn wij
altijd klant gebleven. Uitstekende service,
snelle oplossingen, een uitgebreid aanbod,
diverse gespecialiseerde techniekers en de
opgebouwde vertrouwensband zorgen er
voor dat wij, zonder twijfel, iedereen een
samenwerking met GIMA aanraden.
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Teamwork
GS-TECHNOLOGY

Worldwide
GIMA-KLANTEN WERELDWIJD

IN 25 JAAR HEEFT GIMA IN HEEL EUROPA
DE NODIGE EXPERTISE UITGEBOUWD OM
UW HERSTELLING OF PROJECT TOT EEN
GOED EINDE TE BRENGEN. OOK BUITEN
EUROPA HEBBEN WIJ DE NODIGE ERVARING
OM U VAN DIENST TE ZIJN. ZO HEBBEN WE
PROJECTEN VAN CHINA TOT AMERIKA EN
VAN ZWEDEN TOT MAROKKO.

CoreBusiness
VOLLEDIGE SERVICE ROND CNC WERKTUIG MACHINES

Ons team ingenieurs is in staat om volledig
nieuwe machines te ontwerpen op maat van
de klant. We hebben intussen een ervaring
opgebouwd, waarbij we vertrekkende van het
te produceren werkstuk, een volledige machine
ontwerpen en zelf bouwen. Elektrische schema’s
worden ontworpen op het CAD-systeem Eplan,
de mechanische onderdelen worden ontwikkeld
met Autodesk Inventor.

FREESKOP REVISIE

wordt er een volledig rapport opgemaakt waarop alle
preventieve handelingen gedetailleerd omschreven
worden. De gemeten waardes worden genoteerd in
verslagen en vergeleken met de maximaal toegelaten
afwijkingen. Er wordt een historiek bijgehouden,
waardoor we eventuele zwakke punten in uw
machine kunnen opmerken en verbeteren.

INSTALLATIE

GEOMETRIE LASER
RETROFIT MECHANISCH

TIJDENS ONZE RETROFITS INTEGREREN WE DE
ALLERNIEUWSTE TECHNIEKEN OP UW VEROUDERDE

Om uw machines perfect te analyseren, zijn
wij ook in het bezit van de Renishaw QC20-W
ballbartest, de Heidenhain KGM182 en VM182
meettoestellen, 2 sets Weyler Blue Levelwaterpassen met de nodige software, graniet
linialen, winkelhaken, meetdoorns voor alle
opnamesystemen…

MACHINE, ZODAT DEZE TERUG VOLLEDIG UP-TO-DATE IS
MET DE TECHNOLOGIE VAN VANDAAG.
Wij bouwen volledig nieuwe schakelkasten en voorzien uw machine
van de laatste nieuwe CNC-besturing (Siemens/Heidenhain/Fanuc).
Oude blokgeleidingen worden terug geslepen en de sledes
worden belegd met SKC-Gleittbelag. Wij kunnen uw machine ook
ombouwen van blokgeleidingen naar rechtgeleidingen. Zo maken we
de machines veel sneller en nauwkeuriger, wat voor een aanzienlijke
productieverhoging kan zorgen.

ENGINEERING

MACHINEBOUW ELEKTRISCH

GIMA-Machines voert geometriecontroles en
-correcties uit op alle machines. Wij analyseren
eerst de staat van uw machine en voeren dan,
in overleg met de klant, de nodige correcties uit.
Wij bezitten het Renishaw XL-80 lasersysteem
en beschikken over alle optieken voor volgende
metingen: lengte, hoek, rechtheid, rotatie,
vlakheid en haaksheid.

GEOMETRIE FREESKOP

GIMA-Machines is gespecialiseerd in het reviseren
van allerhande spindels en freeskoppen.
Wij analyseren zowel spindel als machine en
doen de nodige aanpassingen om steeds
wederkerende problemen te verhelpen. Ook
volledige freeskoprevisies worden uitgevoerd door
GIMA-Machines. Universele freeskoppen kunnen
na montage volledig gecontroleerd en uitgetest
worden op onze testbank.

OPLEIDING

ONDERHOUD

MACHINEBOUW MECHANISCH

Wij voeren zowel curatief als preventief
onderhoud uit. Wij beschikken over een zeer
ervaren en gespecialiseerd team dat zeer gericht
machinestoringen oplost aan praktisch alle merken
CNC-werktuigmachines. Bij het preventief onderhoud
18

Jaarlijks installeren en verhuizen wij tal van
machines. Wij beschikken over uitgebreid
assortiment hijskettingen, hijslinten, krikken,
verhuiswielen, … De machines die TECMO
Machinery verkoopt, worden door GIMA-Machines
vakkundig geïnstalleerd en in bedrijf genomen.

Wij zijn uitgerust met een moderne
opleidingsruimte, voorzien van het nodige
opleidingsmateriaal en simulatoren. De voorbije
20 jaar werden meer dan 700 mensen door ons
opgeleid. Ons programma gaat van basisopleidingen
voor operatoren tot uitgebreide parameter
programmering voor methodemensen. Onze
specialisatie ligt bij Siemens, Heidenhain en Fanuc.
19

OpenHouse

INKOM
CATERING

12 - 13 - 14 OKTOBER 2016

OMDAT DRIVE TO INNOVATE ONZE MISSIE IS, WILLEN WE
ONZE BEZOEKERS DAN OOK KENNIS LATEN MAKEN MET
DE MEEST MODERNE EN INNOVERENDE TECHNIEKEN
OP DE MARKT. BENT U ACTIEF IN DE WERELD
DAN ZEKER EEN BEZOEKJE TIJDENS ONZE
OPENHOUSE.

THIS DOCUMENT CONTAINS PROPRIETARY INFORMATION AND SUCH
INFORMATION MAY NOT BE DISCLOSED TO OTHERS FOR ANY
PURPOSE, NOR USED FOR MANUFACTURING PURPOSES, WITHOUT
WRITTEN PERMISSION OF THE OWNER.
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Enkele van onze belangrijke partners zijn vertegenwoordigd met een

EDIT.

DATE

TITLE

8000
12000
10

REMARKS

NAME

Plattegrond Openhouse 2016

REF. DWG.

mm

DIMENSIONS

ORDER NO.

SCALE

CLIENT

PREPARED

SIZE
NAME

DATE

stef

16/09/2016

SHEET
1

PROJ.
A0

1
EDIT.

DRAWING NO.

CHECKED

stand waarop hun allernieuwste technologieën te bewonderen zijn.

De machines die TECMO Machinery verkoopt,
worden door GIMA-Machines geïnstalleerd
en in bedrijf genomen. Heel het gamma van
TECMO Machinery komt ruimschoots aan bod.
SORALUCE showt zijn F-MT 4000 machine,
samen met zijn freeskopgamma. BRETON
showt enkele van zijn staaltjes technisch vernuft.
FANUC pakt uit met de Belgische première van de
ROBODRILL DiB5 ADVANCED SERIES. Zij zorgen
ook voor een ROBODRILL en een ROBOCUT die
beide voorzien zijn van een robotoplossing. Van
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de merken COMEV en GURUTZPE zal er een
informatiestand aanwezig zijn.
Natuurlijk zijn alle bedrijven van de GSTECHNOLOGY groep vertegenwoordigd. TECMO
FLUIDS showt zijn DPI-gamma, SIEBEC minipure
filters en de milieuvriendelijke eOx-reinigers en
ontvetters. TECMO TOOLS stelt zijn volledig
gamma snijgereedschappen tentoon, alsook een
MECO steekmachine en een GAMOR tap-arm.
De specialisaties van GIMA-Machines komen
ruimschoots aan bod. Zo zullen er spindels en
freeskoppen gereviseerd worden, er worden
live elektrische borden gebouwd, er wordt een
machine geretrofit, al ons geometrie-apparatuur
wordt live getoond, ...
Verder zijn ook deze partners van de partij:
PROCAM, ROBOJOB & AUTODESK INVENTOR.

THIS DOCUMENT CONTAINS PROPRIETARY INFORMATION AND SUCH
INFORMATION MAY NOT BE DISCLOSED TO OTHERS FOR ANY
PURPOSE, NOR USED FOR MANUFACTURING PURPOSES, WITHOUT
WRITTEN PERMISSION OF THE OWNER.

Met FANUC, HEIDENHAIN en SIEMENS
zijn de 3 topmerken van CNC-besturingen
vertegenwoordigd. Als wij een machine retrofitten,
is onze klant vrij om te kiezen welk merk van
CNC-besturing hij wil. Ook WITTENSTEIN en
SCHAEFFLER, die garant staan voor kwaliteit
in aandrijftechniek, zijn te bewonderen op onze
Openhouse.
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OpenHouse
ONTDEK DE STANDEN

1 FANUC

3 SIEMENS

4 WITTENSTEIN

6 TECMOFLUIDS

7 FREESKOPPEN PROEFSTAND

Op de stand van Fanuc tonen we de volgende zaken:

Digitalization for Machine Tool manufacturing
Siemens stelt één van zijn nieuwste producten voor op weg naar Industrie 4.0
op Sinumerik. Op het retrofit project van de Diedesheim wordt de nieuwste
CNC-besturing 840Dsl geïntegreerd. Alle verdere info rond Siemens CNCbesturingen en aanverwanten kunnen op deze stand bekomen worden.

We tonen een uitgewerkt voorbeeld van
de ombouw van een traditionele RackPignon asaandrijving met één motor en een
mechanische voorspanning, naar de nieuwste
technologie, gebruik makende van een dubbele
planetaire tandwielkast met twee motoren.
Hier wordt gebruik
gemaakt van een
elektronische
voorspanning.

DPI ISOMIST
Olievrije-nevel smering met DPI ISOMIST is
een uitstekende oplossing voor lintzaag- en
ponsmachines alsook voor het bewerken van
aluminium en titanium op freesmachines.
ISOMIST kleeft niet, heeft geen rookvorming en
vereist minimale nabehandeling.

Testbank waarop een gereviseerde universeel
freeskop getest en ingelopen wordt.

FA Demo machine waarop alle onderdelen en
mogelijkheden van de meest recente Fanuc
CNC-systemen worden gedemonstreerd. De
nieuwste versie van de CNC-besturing Model
0i-F. Voorstelling van de laatste nieuwe operator
interface i HMI.
In hal 2 wordt de nieuwste Advanced versie
van de Robodrill voorgesteld. Deze machine
is ook uitgerust met de nieuwe i HMI op een
Model 31i-B5 CNC besturing. Eveneens in hal
2 demonstreren we de actuele versie van een
4-assige Robodrill (Model A) met een automatische
robotbelading van RoboJob. Daarnaast is er
ook nog een Robocut draadvonkmachine met
automatische robotbelading.

2 HEIDENHAIN
Heidenhain stelt live zijn nieuwste CNC-besturing
TNC640 voor. Op de Soraluce demonstratie
machine (F-MT 4000) staat deze besturing
geïnstalleerd in een Multitasking toepassing
(draaien en frezen). Verder wordt de nieuwste
generatie werkstuktasters met botsingsbeveiliging
voorgesteld. Een specialist van Heidenhain
beantwoordt graag ter plaatse uw vragen!

8 CASE GimaCo TV13
Case Study van een zelf ontworpen en gebouwde
verticaal draaibank met een draaidiameter van
13000mm.

Te bekijken op de FMB zaagmachine

5 SCHAEFFLER
Schaeffler toont bij ons de INA lineair geleidingen
en de meest geavanceerde spindellagers. Er zal
permanent een vertegenwoordiger van Schaeffler
aanwezig zijn.

DPI Olie- en solventvrije koelvloeistoffen
Door zijn unieke eigenschappen kunnen
de producten ingezet worden voor alle
metaalbewerkingen (lichte en zware verspaning,
draaien, diepboren, ruimen, frezen, zagen,
snijden, slijpen, …) en op alle soorten
materialen ( staal, hoog gelegeerde materialen,
aluminiumlegeringen, hardmetaal, nonferrometalen en composieten).
Te bekijken op de Fanuc Robodrill demo machine

SIEBEC Minipure Filterunits
Siebec is de Franse specialist op het gebied van
industriële filtertechnieken. Het Siebec Minipuregamma kent een belangrijke afzetmarkt in de
verspanende industrie. Onze filters zijn geschikt voor
zowel water als olie gebaseerde koelvloeistoffen.
Te bekijken op de Fanuc Robodrill demo machine

EOx International: milieuvriendelijke reinigers
en ontvetters voor industriële toepassingen.
EOx NonSol 6 is speciaal ontwikkeld om
alifatische koolwaterstoffen, thinners, gechloreerde
producten en oplosmiddelen te vervangen in
reinigingsmachines of manuele toepassingen.
22
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12 SORALUCE

9 RETROFIT PROJECT
DIEDESHEIM
Retrofitproject van een verticale draaibank in volle
uitvoering. Hier ziet men de toepassing van de
nieuwste technieken en innovaties. Verderop is de
elektrische schakelkast voor dit project in opbouw.

Ontdek de nieuwe Soraluce
F-MT 4000! Stabiele multitask
machine voor al uw draai- en freeswerk
uitgerust met het gepatenteerd DAS systeem
(Quality innovation of the year 2015 and best of
industrie 2015).
Bewerken van complexe werkstukken in 1
opspanning. Nieuw innovatief Soraluce design
(winnaar reddot award 2016).

13 TECMO TOOLS

14 GAMOR TAP ARM

SUTTON
Hardmetaal frezen en boren, totaal programma
tappen.

Tijdens de Openhouse stellen we het
programma van Gamor voor. Gamor heeft een
mooi programma van zowel pneumatische als
hydraulische taparmen. Met de hydraulische
taparmen kan men zonder problemen tappen
van M3 tot M130 met een instelbaar, traploos
toerental. Deze taparmen hebben de mogelijkheid
om grote radiussen te beschrijven en zowel
horizontale als verticale gaten te tappen.

KORLOY
Compleet programma van wisselplaten voor
draai- en freesmachines.

10 GEOMETRIE APPARATUUR
Voorstelling en demonstratie van de laatste
nieuwe meetapparatuur (Laser, Ballbar, KGM,
Bluelevel, balanceerapparatuur…).

FAHRION
Precisie spantanghouders (grote spankracht op 3µ).
BECK
Ruimers en ontbraamgereedschap.

11 SPINDEL EN FREESKOP
REVISIE
Revisie van een universele freeskop en een
freesspindel in uitvoering.

TOOLS

WTE
Hoge precisie boorkoppen voor CNC-machines.
Het DAS systeem verhoogt de dynamische
stabiliteit met 300% door wegnemen van trilligen
tijdens het productieproces. DAS meet de vibraties
tijdens verspanen en genereerd met real-time
actuatoren een slingering die deze vibratie opheft.
Dit zorgt voor betere snij-eigenschappen in
het algemeen, betere opppervlaktekwaliteit en
verkleint het risico op gereedschapbreuk.

SACMI
Gladwals toestellen en productie ruimers.
TAPMATIC
Taphouders voor CNC-machines, graveer- en
markeertoestellen.
BEST CARBIDE
Hardmetaal stiftfrezen.
ASIMETO
Meetgereedschap.

24

Op de tapmachines heeft men de mogelijkheid
om de tapdiepte automatisch te programmeren.
Ook het aantal verschillende te tappen gaten, met
bijhorende diameter, kunnen ingesteld worden.
Door de sterke en gemakkelijke te bedienen
taparm geeft Gamor perfect getapte gaten.

15 MECO STEEKMACHINE
Precisie steekmachine MEC80 cnc premium
TECMO TOOLS stelt de meest complete
steekmachine voor van MECO. De Meco
machine is inzetbaar voor zowel stukwerk
alsook seriewerk, en leverbaar in 3 afmetingen:
MEC55, MEC70 en MEC80. De machine is in
een minimum van tijd instelbaar om een rechte,
conische, doorlopend en blinde spie te steken.
Met de MEC70 en MEC80 Premium kan u een

vierkant, zeskant en zelfs een uitwendige of
inwendige spline steken. De MEC70 en MEC80
zijn verkrijgbaar in de BASIC als CNC gestuurde
versie, al dan niet met een roterende tafel in de
premium versie.

16 PROCAM
FMS Productie server
PROCAM is een topbedrijf in de ontwikkeling
van klant/server-software naar sturing en
visualisering van flexibele productiesystemen in
de verspaningsindustrie. Het dienstenspectrum
omvat systeemontwikkeling en levering van
complete productieservers, inclusief inbedrijfname
en onderhoud.
• Flexibele Software voor de aansturing
van paletten-, gereedschap- en
werkstukautomatiseringen.
• Reeds meer dan 200 installaties wereldwijd.
• Eenvoudige integratie van project specifieke
aanpassingen.
Er worden verschillende gerealiseerde projecten
en installaties voorgesteld, gaande van een kleine
Poolautomatisering tot een volautomatische
productie met meerdere bewerking centers.
PROCAM is een sterke partner van GIMAMachines in productie automatiseringen.

17 ROBODRILL DiB5
ADVANCED SERIES
Belgische première van de nieuwe robodrill DiB5
advanced series!
• Evolution of the successor model.
• High speed, high
precesion, high power
• Uitgerust met de
nieuwe 31i-B5 HMI met
touchscreen
• Best verkopende
machine in zijn klasse!
• Toolwissel in 0,7 s
• Verkrijgbaar in 6
verschillende modellen.

18 ROBOJOB - ROBODRILL
De robodrill in combinatie met een beladingsrobot
is dan weer ideaal om uw seriewerk zo vlot
en efficiënt mogelijk te laten verlopen. CNC
automatisering zorgt voor meer spindeluren, lagere
arbeidskosten en een hogere productie output.
Ook kan men met 1 baladingsrobot meerdere
machines aansturen. Aan de hand van enkele
demo’s kunnen wij u laten zien hoe eenvoudig het
is om een beladingsrobot te programeren.
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19 ROBOCUT MET ROBOT

20 BRETON

24 GIMA ENGINEERING

Onverslaanbare veelzijdige draadvonker.
De Fanuc α-C400ia is een all-round draadvonker
die 80% van de dagelijkse bewerkingen kan
uitvoeren zonder hiervoor van set up te moeten
veranderen.

Hoog performante 5-assige machinecenters.

Op de engineering afdeling tonen we
verschillende projecten in ontwikkeling en in
uitvoering.

21 COMEV INFO
Conventionele, teach-in en CNC-draaibanken.

Met zijn uitgebreide opties aan mogelijkheden is het
optimaliseren van deze machine zeer eenvoudig.
Het gemakkelijke onderhoud en de zeer snelle
set-up van de machine zorgen ervoor dat deze
machine tot de top behoort in zijn categorie.

22 GURUTZPE INFO

We tonen voorbeelden van technische dossiers,
FEM berekeningen, afname dossiers, …
De volgende zaken komen aan bod:
• Elektrisch tekenen: EPLAN

Leiders in zware horizontale draaibanken.
• CAD-Ontwerp: INVENTOR

Bij ons wordt de machine getoond in combinatie
met de LR Mate 200iD beladingsrobot.

23 ELEKTRISCHE
BORDENBOUW
Elektrische bordenbouw in uitvoering. Een eerste
schakelkast in uitvoering is voor een retrofitproject
bij de firma ASCO, volledig uitgevoerd met een
Fanuc 31i-B5 CNC-besturing en bijhorende drives.

• PLC-Ontwerp
• Part programming en customized cycles
(Siemens, Heidenhain en Fanuc).

25 AUTODESK INVENTOR
Een specialist van Autodesk toont de laatste
nieuwe mogelijkheden en ontwikkelingen op het
CAD-pakket Inventor.
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26 OPLEIDINGSRUIMTE

Gimagazine is een uitgave
van GIMA-Machines.

De tweede schakelkast is voor een retrofitproject
bij de Belgische spoorwegen (NMBS). Deze kast
is volledig uitgevoerd met een Siemens 840Dsl
CNC-besturing en bijhorende drives.

Hier tonen we onze mogelijkheden op gebied van
opleidingen met de meest recente teststuringen
van de merken Fanuc, Heidenhain en Siemens.
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