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Het laatste nieuws over Productieoptimalisatie met
CADCAM, DNC, Monitoring & Toolmanagement

100% betrouwbaar enkelstuks en kleine series maken
Dagelijkse praktijk bij Mokveld Valves

Nieuwe release marktleidende CADCAM oplossing
Strategie Manager maakt manarm programmeren mogelijk

PROfi rst biedt optimalisatie van alle snijmachines

In 90 jaar van mechanische naar
’digitale’ gereedschappen

Workshops Optimaal nesten CADCAM

Unieke onderwijsdagen bij Widenhorn 

’Techniek wordt Technologie op 6 en 7 oktober’

Evenementen 

Onze samenleving heeft groot belang bij WIA Educational gezamenlijk alle educatieve en Workshops
onderwijs in technologie & techniek. De industriële oplossingen tonen. Naast docenten, Gedurende de dag worden doorlopend 
maatschappij functioneert niet zonder mensen kunnen ook bedrijven, leerlingen en andere interessante workshops gegeven welke u bij 
die hun technische talenten optimaal benutten. geïnteresseerden deze dagen kosteloos kunt wonen. De workshops worden gegeven in 
Technici zijn nodig bij communicatie en bezoeken in Rhoon. ons trainingslokaal, zodat u zelf mee kunt doen. 
ontspanning, wooncomfort, vervoer en We hebben beperkt plaats, dus u kunt zich het 
energielevering. Daarnaast is een goede Data & Locatie beste opgeven voor deze workshops door 
doorstroming van educatie naar industrie een middel van bijgevoegde antwoordkaart of via De onderwijsdagen vinden plaats op 6 en 7 
absolute must in deze uitdagende tijden. In het onze website www.wia.nl.oktober in de moderne met CNC-machine en 
kader van techniekpromotie en het versterken trainingslokaal uitgeruste werkplaats van 
van de banden tussen onderwijs en Widenhorn aan de Handelsweg in Rhoon. De 10.00 Introductie Edgecam frezenbedrijfsleven ontstond het idee voor deze openingstijden zijn van 09.30 tot 17.00. 11.30 Introductie SpaceClaim 3Dunieke onderwijsdagen waarbij Widenhorn en 

13.00 Introductie Edgecam frezen
Programma 14.30 Introductie SpaceClaim 3D
De gehele dag worden demonstraties 16.00 Introductie Edgecam frezen
gegeven en kunt u software en 
apparaten in de praktijk zien op het 
gebied van:

ü CNC-Frezen
ü 3D tekenen & CADCAM
ü Robottechniek
ü Graveren
ü 3D printen 
ü Techniek in het basisonderwijs

Vorig jaar is Widenhorn gestart met het Resultaten
Duitse FASys Gereedschapsbeheer- Met de geïntegreerde oplossingen van 
systeem. Steeds meer bedrijven willen Widenhorn kunnen de volgende zaken 
verder optimaliseren en kosten besparen. gerealiseerd worden:
Een betrouwbaar geïntegreerd systeem 

ü 30% besparing op gereedschappen voor het beheer van gereedschappen is 
en andere productiehulpmiddelen dan een absolute must. 

ü 20% besparing van de voorraad 
materialen en halffabrikaten In februari vond in de met een CNC-

ü 15% besparing op het freesmachine uitgeruste werkplaatsruimte 
gereedschapsgebruik v a n  W i d e n h o r n  d e  e e r s t e  

ü 5% verbetering van het Toolmanagement workshop plaats. Deze 
spilrendement door een betere workshop had als doel om bedrijven te 
procesintegratiel a t e n  z i e n  w a t  e e n  o p t i m a a l  

gereedschapbeheer hen kan besparen. De 
Workshop 15 septemberworkshop was met achttien metaal-
U kunt kosteloos de workshop Optimaal bewerkingsprofessionals een groot succes. 
Gereedschapbeheer bijwonen. Deze 
workshop vindt plaats op donderdag 15 Duidelijk werd dat het FASys systeem 
september van 14.00 tot 17.00 uur. vooral voor transparantie in het beheer 

van alle productiemiddelen zorgt en het 
g r o t e  b e s p a r i n g e n  o p  d e z e  
productiemiddelen mogelijk maakt. In de 
workshop kwam de volledige integratie 
met CADCAM, ERP en DNC oplossingen 
aan bod. De integratie tussen FASys en 
Edgecam werd real-time getoond aan de 
deelnemers. 

Optimaal Toolmanagement 
Workshop op herhaling

6-8 september 2011 TIV Hardenberg
 

15 september 2011 Workshop Toolmanagement

6-7 oktober 2011 Onderwijsdagen
 

 

11-13 oktober 2011 TIV Venray
 

20 oktober 2011 Manarm Programmeren
 

8-10 november 2011 Metavak Gorinchem
 

17 november 2011 Machine Monitoring
 

13-16 maart 2012 TechniShow 2012

Gecombineerde scholing van VMBO school en Bedrijf

Mechatronica, een van de educatieve modellen
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Beste lezer,

Voor u ligt de eerste uitgave van de vernieuwde Widenhorn Nieuwsbrief. Dit 
magazine willen we tweemaal per jaar uitbrengen om u nog beter te informeren 
over de ontwikkelingen op het gebied van productie- en productoptimalisatie met 
behulp van CAD, CAM, DNC, Monitoring, Verificatie & Toolmanagement. 

In een tijd waarin alles digitaal wordt, van advertentie tot factuur, kiezen wij voor 
het ouderwetse maar wel milieubewuste papier. De laatste papieren nieuwsbrief 
van Widenhorn is al meer dan acht jaar geleden in 2002.  Op deze manier kunt u 
onze nieuwsbrief eenvoudig als naslagwerk bewaren en laten lezen aan andere 
geïnteresseerden. 

In veel branches trekt het werk gelukkig weer aan na een behoorlijk mindere 
periode, maar levertijden en prijzen blijven onder druk staan. Vanaf het ontstaan in 
1919 heeft Widenhorn een bijdrage proberen te leveren aan de 
productieoptimalisatie bij bedrijven in de metaal- en kunststofindustrie. Dat 
gebeurde in de eerste zestig jaar met gereedschappen en machinetoebehoren en 
de laatste dertig jaar met digitale gereedschappen, softwareoplossingen. Een 
softwareoplossing kan nog zo goed zijn, als de implementatie niet goed gebeurt en 
u geen ondersteuning krijgt op het moment dat u dat nodig heeft, biedt die 
software u niets. Bij ons staan technische ondersteuning op hoogwaardig niveau en 
meedenken met de klant centraal. Alleen op die manier kunt u meer uit uw 
machines, materiaal en mensen halen. 

Om u een idee te geven van de historie van Widenhorn leest u in deze eerste 
nieuwsbrief de geschiedenis van ons familiebedrijf. Om u een idee te geven van de 
resultaten die klanten behalen met onze oplossingen komt Bart van den Bosch van 
Mokveld aan het woord. Dagelijks kan Mokveld efficiënt produceren met onze 
geïntegreerde oplossingen, klantspecifiek maatwerk en ondersteuning. De tijd staat 
niet stil en gedurende het jaar komen wij met nieuwe releases van onze 
softwareoplossingen. U leest meer over de laatste ontwikkelingen van Edgecam en 
PROfirst. Als laatste willen wij u informeren over de aankomende evenementen. 
Widenhorn organiseert in samenwerking met WIA Educational unieke 
Onderwijsdagen, die voor bedrijven ook enorm interessant zijn om te bezoeken. 
Wij wensen u veel leesplezier!

Anco Euser
Directeur
Widenhorn Groep

COLOFON
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Auteursrechten
Het geheel of gedeeltelijk overnemen 
van de inhoud zonder schriftelijke 
toestemming van Widenhorn is 
verboden. De redactie stelt zich niet 
verantwoordelijk voor eventuele 
onvolkomenheden. 

Hoeveel tijd kost het u dagelijks om uw Powernesting Technologie
snijmachines aan te sturen? Denk alleen al aan De unieke Powernesting technologie, die door 
de tijd die u kwijt bent met het aanpassen van PROfirst zelf is bedacht en ontwikkeld, is door 
toegezonden tekeningen, het maken van inbreng van gebruikers verder verbeterd. Dit 
offertes en het aanpassen van automatisch kan in veel gevallen het materiaal verbruik per 
gegenereerde nestings. Nooit was er een jaar met vele procenten terugbrengen.  Dit is 
programma dat zo goed aansloot op de natuurlijk erg belangrijk in een tijd, waarin de 
wensen en problemen die werkvoorbereiders materiaalprijzen blijven stijgen.
van snijmachines dagelijks hebben. PROfirst V7 
reduceert deze tijd tot een absoluut minimum. Restplaten optimaal gebruikt

Naast een goede nestingtechnologie is het ook De laatste release is PROfirst V7. PROfirst 
belangrijk een goed inzicht te hebben in de heeft hiermee een grote stap in optimalisatie 
beschikbare platen en vooral restplaten. van CNC-snijmachines gemaakt. Er worden 
PROfirst heeft het restplatenbeheer verder maandelijks veel nieuwe functionaliteiten 
uitgebreid zodat naast de producten ook toegevoegd en bestaande functionaliteiten  
direct de snijlijnen te zien zijn in een restplaat. verder geoptimaliseerd. Enkele belangrijke 
De gebruiker ziet gelijk waar de inlopen en nieuwe functies van de afgelopen maanden 
uitlopen van een product zaten en kan hebben wij er voor u uit gelicht. 
daardoor nog beter de restplaat benutten.  
Daarnaast is er meer informatie per plaat be-

Tekeningen snel  gecontroleerd schikbaar, zodat certificering nog duidelijker is. 
Tegenwoordig krijgen toeleveranciers in veel 
versch i l l ende  formaten  teken ingen  Bevel snijdenaangeleverd. Het is belangrijk de continue 

Steeds meer bedrijven krijgen een snijmachine veranderende tekeningen van klanten snel te 
met een 2,5D bevelsnijkop. Deze technologie kunnen blijven verwerken. PROfirst kan de 
wordt door PROfirst volledig ondersteund nieuwste AutoCAD versies openen, maar 
voor vele machines, zoals SAF, Sato, ESAB en daarnaast ook PDF, DSTV, SolidWorks en 
Mikrostep. WMF bestanden.  Er wordt zelfs een 3D 

weergave als deze in de tekening aanwezig is 
getoond. Door de geavanceerde opschoon- en 
opslagfunctie kan de gebruiker met slechts één 
klik een product uit een grote tekening 
controleren en direct opslaan om te snijden. 

DSTV import 
DSTV-bestanden komen veelal voor in de 
staalbouw. Vanuit CAD-systemen die in de 
staalbouw gebruikt worden, worden DSTV-
bestanden automatisch gegenereerd in plaats 
van DXF-bestanden. PROfirst V7 kan alle 
gegevens vanuit DSTV-bestanden direct 
overnemen , zoa l s  ma te r i a a l , d i k te , 
ordernummer, projectnummer, etc. Op deze 
manier bent u verzekerd van een optimale 
werkvoorbereiding en het uitsluiten van fouten, 
omdat u gegevens niet dubbel hoeft in te geven.  

Programmeertijd besparing 
De Nederlandstalige PROfirst CADCAM 
oplossing wordt door gebruikers als erg 
gebruiksvriendelijk omschreven, maar voor de 
ontwikkelaars is het belangrijk dat het werken 
met PROfirst iedere versie nog eenvoudiger en 
sneller wordt. Zo zijn er op het oog veel kleine 
functies toegevoegd maar die brengen stuk 
voor stuk besparing op programmeertijd, of het 
nu gaat om producttechnologie, nesten of 
snijtechnologie. Door de inbreng van gebruikers 
is de nestingtechnologie ook verder verbeterd, 
waardoor de nestings nog optimaler 
automatisch gegenereerd worden. 

PROfirst biedt optimalisatie van alle 
snijmachines en materialen

LogiTRACE is ontvouwsoftware voor engineering, ventilatiekanalen en standaard plaatwerk. 
Kenmerkend is de gebruiksvriendelijkheid, waardoor u er zeer snel mee kunt werken. Door de 
vele standaardvormen en combinaties daarvan hoeft u de afmetingen slechts in te geven. De 
uitslag ontvangt u automatisch als DXF-file. Daarnaast is LogiTRACE geheel Nederlandstalig. 

Het programma beschikt over een groot aantal standaardvormen. Deze standaardvormen zijn 
in vier verschillende modules opgedeeld. Hierdoor kunt u de voor u meest geschikte vormen 
samenstellen. Uitbreiding is altijd 
mogelijk, zodat u direct in kan spelen op 
wat u nodig heeft. 

Met de expert module 'Combi figuur' 
kunt u zelfs zeer complexe producten 
samenstellen met behulp van de 
standaardvormen. U kunt LogiTRACE 
gebruiken als een stand alone-systeem, 
zonder verder te hoeven investeren in 
een CAD-pakket. LogiTRACE biedt u 
op overtuigende wijze 'waar voor uw 
geld' en bespaart u uren reken- en 
tekenwerk.

Probeer LogiTRACE zelf en vraag 
de gratis demo versie aan.

LogiTRACE maakt van ieder model een 
perfecte uitslag

Volledige met PROfirst automatisch gegenereerde nesting

Optimale aansturing van Bevelsnijmachines met PROfirst
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Edgecam van Planit biedt een complete 
CADCAM oplossing voor alle verspanende 
bewerkingen, zoals frezen, draaien en draai-
frezen. Ook complexe bewerkingen zoals 5-
assig simultaan frezen kunnen probleemloos 
worden geprogrammeerd. Bedrijven kiezen 
voornamelijk voor Edgecam vanwege het 
gebruiksgemak gecombineerd met de krachtige 
functionaliteit. Daarnaast verzekert de 
implementatie van Edgecam binnen uw bedrijf 
u  van een grote mate van proces 
betrouwbaarhe id . D i t  betekent  da t  
zogenaamde 'dry runs' tot het verleden 
behoren. Hierdoor wordt de stilstandtijd tot 
een minimum beperkt en zal het rendement 
van uw machinepark toenemen. 

De nieuwe release van de marktleidende 
CADCAM oplossing Edgecam bevat grote 
verbeteringen op het gebied van draaien, frezen 
en gereedschapsbeheer. Hiernaast zijn ook de 
Solid Machinist, voor integratie met CAD- De associatieve koppeling tussen Edgecam en Volledige machinesimulatiesystemen, en de simulator verder verbeterd alle 3D CAD systemen verkort drastisch de tijd Na de verbeteringen op het gebied van met onder andere 30% kortere laadtijden voor van herprogrammering bij ontwerpwijzigingen botsingscontrole in de vorige versie, is de 3D modellen. in het 3D model. Wijzigingen leiden automatisch S i m u l a t o r  v e r d e r  v e r b e t e r d  m e t  

tot een herberekening van de gereedschaps-botsingscontrole van alle machineonderdelen Projectmanager Paul Cross zegt: “Edgecam banen. Dit betekent dat er geen of weinig tegen het uitgangsmateriaal, klemmen en 2011R2 bevat nieuwe functionaliteiten voor alle programmeerwerk is bij ontwerpwijzigingen. andere machineonderdelen. Hiermee is het gebruikers, van verbeteringen bij het verwerken Dit scheelt in sommige gevallen uren resultaat van een simulatie nog beter met een van CAD-data via verbeterde featureherkenning. programmeertijd.grote betrouwbaarheid bij het produceren van nieuwe cycli, opties in de bewerkingsomgeving tot 
het product op de machine. Bovendien volledige botsingscontrole in de machinesimulator. 
ondersteunt de Simulator nu ook 64-bits We hebben een overzicht gemaakt van de 
systemen, waardoor Edgecam nog sneller belangrijkste ontwikkelingen.”
simuleert.

Optimaal Frezen
Gebruikers van de 5-assige cyclus kunnen nu Edgecam gebruiksgemak
een 3-assige contourfreescyclus omzetten naar Het beheer van aanzichten is verbeterd met 
een 5-assige simultane cyclus met de nieuwe 3- de toevoeging van dynamische rotatie en het 
naar-5-assige cyclus, welke voor bolkopfrezen aanmaken van aanzichten ten opzichte van 
beschikbaar is. Deze functie is een eenvoudige niet alleen het wereldnulpunt, maar ook 
man ier  om een 5-ass i ge  cyc lus  te  machine-nulpunten en werkvlakken (CPL's). 
programmeren en biedt bovendien de Om te zorgen dat gebruikers altijd op de 
mogelijkheid kortere en dus stabielere hoogte zijn van de nieuwste ontwikkelingen, is 
gereedschappen te gebruiken waarbij de licentietool (CLS) van Edgecam uitgebreid 
botsingen met de schacht en houder vermeden met een notificatiefunctie: meldingen over 
worden. software- en licentie-updates worden direct 

via het internet naar de gebruikers gestuurd. 
Daarnaast is koeling door spil een belangrijke 3D CAD nog sneller verwerkt
en veelgebruikte optie bij freesmachines, maar Er zijn verbeteringen gemaakt in de manier 
ook bij moderne draaimachines. Deze optie is waarop 3D modellen (solids) opgeslagen 
nu beschikbaar.worden in Edgecam, die resulteren in 30% 

kortere laadtijden en een tot tien keer kortere 
omschakelt i jd tussen draadmodel en Associatieve CAD koppeling
gerenderde weergave. In een tijd dat 3D 

Dankzij de nauwe samenwerking met modellen steeds complexer worden, bespaart 
Autodesk kan Edgecam 2011 R2 al Inventor dit gebruikers enorm veel tijd bij het 
2012-bestanden inlezen. Hiernaast kan programmeren. Edgecam heeft ook een 
Edgecam bestanden laden uit de laatste nieuwere versie van de Solid Machinist voor 
releases van 3D-CAD-pakketten waaronder NX. Hiermee kunnen nog meer bestanden 
SolidWorks, SolidEdge, NX, Creo Elements, geopend worden met ondersteuning voor 
SpaceClaim en CATIA V5. samenstellingen en de nieuwste NX-versie.

Nieuwste release marktleidende 
Nederlandstalige CADCAM oplossing

Met de unieke Edgecam Strategie Manager kunnen 
repeterende taken worden geautomatiseerd. Dit 
leidt tot een manarme programmering. Op basis van 
de feature informatie wordt ook automatisch de 
meest optimale gereedschapselectie gemaakt. 
Hierdoor bent u naast een korte programmeertijd 
ook verzekerd van de kortst mogelijke cyclustijd. 
Met de door Widenhorn ontwikkelde strategieën 
besparen gebruikers dagelijks uren programmeer-
tijd. Vraag vandaag nog een klantspecifieke demo aan.  

Manarm programmeren 
met Strategie Manager

Nieuwe freesfunctionaliteiten in Edgecam 2011R2 

Ontstaan van Widenhorn Verkoop Gereedschapstak  Industrie & Onderwijs
Een negentigjarige historie ligt ten grondslag aan Begin jaren negentig besloten Cornelis en Bert In 2000 kwam de huidige en inmiddels derde 
het bedrijf zoals het nu is. In 1919 startte Albert Euser zich te gaan specialiseren op de ’digitale’ generatie Euser, Anco zoon van Bert, in het 
Widenhorn aan de Rotterdamse Leuvenhaven gereedschappen en het bedrijf met de  bedrijf. Bert en Anco besloten de industriële en 
een gereedschapswinkel. Op de dag dat mechanische gereedschappen te verkopen. De e d u c a t i e v e  a c t i v i t e i t e n  i n  a p a r t e  
Cornelis Euser, de eerste generatie van de relaties met leveranciers lopen al zo lang als ondernemingen onder te brengen om nog 
familie Euser in het bedrijf,  in 1940 in dienst Widenhorn bestaat. De leveranciers van beter tegemoet te kunnen komen aan de 
kwam, was de winkel verwoest door het Widenhorn in 1982 zijn vandaag de dag nog wensen van beide markten. Bert is tot op de dag 
bombardement. Meneer Widenhorn moest steeds dezelfde partners. Widenhorn was van vandaag directeur van de educatieve tak 
helaas meedelen dat hij geen werk meer had bijvoorbeeld de eerste dealer van het PAMS WIA Educational en Anco van Widenhorn.
voor Cornelis.  Toen was het ondernemers- systeem, wat sinds eind negentiger jaren 
bloed al aanwezig en Cornelis bood aan het Edgecam heet. Inmiddels is Edgecam onderdeel Productieoptimalisatie
bedrijf samen met Albert op te bouwen. van de Planit groep met meer dan 100.000 In een tijd waarin metaalverwerkende 

gebruikers en staat Widenhorn in de top vijf van bedrijven steeds meer uit hun machines, 
Dat gebeurde aan de Westzeedijk in Rotterdam. belangrijkste partners van Planit in de wereld. materiaal en mensen moeten halen, is het 
Toen Albert Widenhorn aan het eind van de belangrijk dat ze daarvoor een betrouwbare en 
oorlog overleed, kwam de leiding in handen van meedenkende partner hebben. De Widenhorn 
Cornelis Euser, die in 1951 officieel directeur Groep bestaat inmiddels uit gespecialiseerde 
werd. Dit luidde een periode in van grote groei bedrijven op het gebied van verspaning en 
van Widenhorn. Het bedrijf begon zich te plaatbewerking. CADCAM is inmiddels geen 
specialiseren in het leveren van gereed- doel op zich meer, maar een middel om 
schappen en machines aan metaalbedrijven. bedrijven dagelijks efficiënter te laten 
Widenhorn ontgroeide de winkel en verhuisde produceren. Widenhorn is hierdoor al bijna 
uiteindelijk naar de Spuistraat. Naast de dertig jaar de specialist op het gebied van 
vestiging in Rotterdam kwamen vestigingen in productie- en productoptimalisatie met behulp 
Tilburg, Middelburg en het latere hoofdkantoor van softwareoplossingen op het gebied van:
in Tiel. 

ü CADCAM
Ontstaan automatisering ü DNC & Machinecommunicatie
Het leveringsprogramma van Widenhorn werd ü Gereedschapbeheer
steeds breder. Naast gereedschappen en ü NC-code Verificatie & Optimalisatie
boormachines, werden ook toebehoren voor ü Monitoring & Planning
draai- en freesbanken verkocht. Deze ü Calculatie
conventionele machines werden begin jaren 80 ü Automatisch nesten
meer en meer computergestuurd. Dit luidde 
een nieuw tijdperk in. De tweede generatie, Daarnaast beschikt Widenhorn over een 
Bert zoon van Cornelis Euser, trad toe tot de moderne met CNC-machine en trainingslokaal 
directie van Widenhorn. Bert  nam het initiatief uitgeruste werkplaats  voor scholing en R&D. 
voor de oprichting van Widenhorn Industriële Een groep van software-, machine- en 
Automatisering BV in 1982. Het bedrijf bewerkingsspecialisten helpt dagelijks de 650 
specialiseerde zich niet alleen in de externe klanten meer uit hun machines en materiaal te 
programmering van CNC-machines, maar ook halen met innovatieve applicaties en 
op software en apparaten voor onderwijs. klantspecifieke maatwerkoplossingen. 

In 90 jaar van mechanische naar 
’digitale’ gereedschappen

1944 - De gereedschapswinkel van Widenhorn

2011 - Pand van Widenhorn met moderne werkplaats

Widenhorn Industriële Automatisering 
voor Verspaning

Edgecam - CADCAM voor Draaien en Frezen
PartMaker - CADCAM voor (Lang)draaien 

Vericut - NC-code Verificatie en Optimalisatie

Widenhorn Innovatieve Applicaties 
voor Plaatbewerking

ü ü PROfirst - CADCAM & Calculatie voor Snijmachines
ü ü JETCAM - CADCAM voor complete Plaatbewerking
ü SpaceClaim - 3D Direct Modeling ü AutoPOL - CADCAM voor Kantbanken
ü FASys - Gereedschapsbeheer ü LogiTRACE - Uitslagen voor Plaatbewerking
ü Seiki Systems - DNC, Planning en Monitoring ü LogiTOLE - Optimalisatie van Rechthoekscharen
ü ü LogiBARRE - Optimalisatie van Zaagmachines

Widenhorn Groep leverancier van innovatieve CADCAM, DNC, 
Monitoring, Verificatie & Toolmanagement oplossingen



belangrijkheid van FASys uit. “FASys is in al die De geschiedenis van Mokveld en de Van handmatig programmeren naar 
jaren voor ons 100% betrouwbaar gebleken, zowel uitdagingen in de productie CADCAM voor enkelstuks
v o o r  g e r e e d s c h a p b e h e e r  a l s  v o o r  

Nadat machines jarenlang met de hand werden Mokveld is van oudsher een familiebedrijf. Wat machinecommunicatie. Alles is goed afgeschermd 
geprogrammeerd is Mokveld in 1990 in 1922 begon als een reparatiebedrijfje in en het is absoluut niet mogelijk een verkeerd 
overgestapt op extern programmeren met het Gouda is in bijna negentig jaar uitgegroeid tot programma of gereedschap te gebruiken. Met 
Duitse CADCAM systeem van UNC. UNC een markt leider op het gebied van onze extreme materialen en producten is een 
was een sys teem met geïntegreerd hoogwaardige en op maat gemaakte foutje gelijk een hele dure. Met FASys kunnen wij 
gereedschapbeheer. afsluitersystemen voor kritische controle en snel samenstellingen maken en deze in het 

veiligheidstoepassingen in de gas- en olie- CADCAM systeem direct gebruiken, zonder extra 
Dat gereedschapbeheersysteem is in 1993 industrie. Dit varieert van regelafsluiters, open- handelingen.“
verzelfstandigd en kreeg de huidige naam dicht (veiligheids)afsluiters, haakse regel-  
FASys. “Doordat wij werken met moeilijke afsluiters tot terugslagkleppen. Mokveld is In 2006 werden na een maandenlange evaluatie 
gietstukken, waarvan ieder product verschilt , gespecialiseerd in het ontwikkelen en vijf licenties van Edgecam aangeschaft. 
moeten onze machinebedieners invloed hebben op produceren van afsluiters met grote Belangrijkste factor hiervoor was de volledige 
parameters, zoals snedediepte en startmaten,” afmetingen (tot 1,8 m diameter), voor hoge integratie met zowel PRO-Engineer als FASys. 
licht Bart de unieke werkwijze toe. “ Ik heb veel drukken (meer dan 1000 bar) en van moeilijke ”Daarnaast waren ondersteuning van een 
gedaan in de ontwikkeling van speciale materialen (RVS soorten). In 1984 heeft de betrouwbaar en erkend bedrijf, verregaande 
onderprogramma's voor Siemens. Op die manier Thyssen-Bornemisza Group het bedrijf klantspecifieke automatisering en klantspecifieke 
kunnen de machinebedieners snel iets wijzigen in overgenomen van de familie Mokveld en het postprocessoren andere factoren die de keuze 
de NC-code. Voor ons is het dus belangrijk dat bedrijf in de 25 opvolgende jaren verder bepaald hebben.“ Hoewel Bart niet betrokken is 
mensen nog steeds goed aan de machine kunnen internationaal uitgebouwd. Inmiddels is geweest bij het beslissingstraject, kan hij zich 
programmeren.”  Dit is de reden dat er nog Mokveld een wereldwijd opererend bedrijf, geheel vinden in de gemaakte keuze voor 
steeds handmatig aan twee machines wordt met hoofdkantoor en fabriek in Gouda en Widenhorn. 
geprogrammeerd. Deze machines worden vestigingen in meer dan tien landen en 350 Het Edgecam systeem was na implementatie 
ingezet voor de opleiding van eigen mensen. medewerkers. direct te gebruiken voor een tiental 

geavanceerde machines. Door de eenvoud in 
Een van deze medewerkers met een Geïntegreerde Edgecam & FASys gebruik konden de programmeurs zich het 
belangrijke rol in deze succesvolle Nederlandse systeem snel eigen maken. De Edgecam Toolmanagement oplossing
onderneming is Bart van den Bosch. Na het oplossing bracht voor zowel frezen, draaien als Nadat UNC stopte met de ontwikkeling van 
afronden van zijn HTS Werktuigbouwkundige draai-frezen de verwachte en gewenste hun systeem, was het voor Mokveld belangrijk 
opleiding is hij via Hoogovens, waar hij ruim drie optimalisatieslag. De real-time en betrouwbare een goede vervanger te vinden. Dit systeem 
jaar actief was en zijn HTS Bedrijfskunde integratie tussen FASys en Edgecam zorgt voor moest goed samen kunnen werken met het 
afrondde, in 1989 bij Mokveld terechtgekomen. een grote tijdsbesparing. Informatie hoeft gereedschapbeheer van FASys en PRO-
In 2000 maakte Bart een uitstap van zeven jaar slechts op één plaats te worden ingevoerd en is Engineer, het CAD-systeem dat op de 
naar IHC Kinderdijk en als Hoofd Technische real-time in andere systemen beschikbaar.Engineering wordt gebruikt. Bart legt de 
Dienst van een ziekenhuis. In deze tijd 
realiseerde Bart zich dat Mokveld een uniek 
bedrijf is en de uitdagingen die daarmee 
samenhingen hem bleven trekken. Dit leidde de 
terugkeer in, in zijn huidige functie als Manager 
Production Engineering.

De ontwikkeling in de producten gaat altijd snel, 
maar heeft de laatste jaren een vlucht genomen. 
Mokveld heeft het gehele productieproces in 
eigen huis. Dit begint met een engineering-
afdeling en eindigt, via fabricage en complete 
kwaliteitscontrole inclusief test faciliteiten bij 
montage, services en after-sales. “De kracht van 
ons concept is dat we alles zelf in de hand hebben,” 
vertelt Bart van den Bosch. “Dit brengt wel direct 
enorme uitdagingen met zich mee, zeker op de 
productieafdeling.”  Deze uitdagingen vallen 
samen in het brede takenpakket van Bart. Hij is 
naast leidinggevende van de programmeurs, 
verantwoordelijk voor de keuze, aanschaf en 
implementatie van de nieuwe CNC-machines 
en de daarbij behorende gereedschappen. 
Mokveld heeft een modern machinepark, 
waarbij machines, deels afhankelijk van het 
investeringsbedrag tussen de acht en vijftien 
jaar worden vervangen. 

100% betrouwbaar enkelstuks en 
kleine series produceren

een tweede floating licentie aangeschaft. 
SpaceClaim is net als hun andere 3D CAD 
systeem geïntegreerd met Edgecam. Als 
een reeds geprogrammeerd model 
gewijzigd wordt in het CAD systeem, dan 
p a s t  E d g e c a m  a u t o m a t i s c h  d e  
gereedschapsbanen daarop aan. Dit scheelt 
veel programmeertijd per wijziging. 

“Omdat de meeste producten die wij maken 
enkelstuks en kleine series van bijvoorbeeld vijf 
stuks zijn, is de productiebetrouwbaarheid 
voor ons van essentieel belang. De 
geïntegreerde CAD, CAM, Simulatie, DNC, en 
Toolmanagement oplossing die Widenhorn 
ons biedt, stelt ons dagelijks in staat om 
enkelstuks, hoe gecompliceerd ook, in één 
keer goed te maken op onze complexe 
machines,“ beëindigt Bart van den Bosch.

Samenwerking met scholen en 
bedrijfsschool
Er zijn steeds meer initiatieven in de 
metaalbewerking tussen scholen en het maken. Dit maakt Klantspecifieke automatisering 
bedrijven. Mokveld heeft nauwe banden hun dagelijks werk nog brengt grote besparingen  met de Technische scholen in de regio Gouda. gemakkelijker, maar tegelijk wel een stuk 

De vraag naar verregaande automatisering Doordat het machinepark steeds weer interessanter. Ze zijn niet meer bezig met 
werd eind 2007 ingevuld. De afsluiters die opnieuw vernieuwd wordt, kwam er repeterende taken, maar met oplossingen ter 
Mokveld maakt zijn weliswaar uniek, maar bijvoorbeeld een Okuma CNC-draaibank voorkoming van repeterende onnodige 
onderdelen ervan bevatten veelal repeterende beschikbaar. Deze heeft Mokveld aan een werkzaamheden. Daar profiteert Mokveld 
programmering en iedere keer net iets anders. Technische school in Gouda geschonken. Maar dagelijks van.“
Mokveld en Widenhorn hebben gezamenlijk daar blijft het niet bij. Mokveld overweegt het 
gewerkt aan een geavanceerd stuk maatwerk eenvoudig draaiwerk zelfs bij deze school uit te 

100% productie betrouwbaarheidals aanvulling op Edgecam. Met dit maatwerk besteden. Alleen op deze manier kunnen 
besparen de programmeurs minimaal 30% Eind 2009 heeft Mokveld het 3D direct scholieren het vak echt leren en praktijk 
programmeertijd, doordat op basis van slechts modelingsysteem SpaceClaim aangeschaft bij ervaring opdoen. Mokveld kan de enthousiaste 
enkele parameters een compleet CNC- Widenhorn. Op de Engineering wordt dagelijks leerlingen ook een stageplaats aanbieden. 
programma wordt gegenereerd voor de meest gewerkt met PRO-Engineer. De modellen zijn Hiervoor is reeds een kleine “bedrijfsschool” 
geavanceerde machines. Het automatisch door soms niet helemaal correct. De programmeurs ingericht en deze wordt eind van dit jaar 
Edgecam gemaakte product kan met de kunnen nu zonder de engineers lastig te vallen uitgebreid met een nieuwe CNC-draaibank. 
vo l l ed i ge  mach ines imu l a t i e  worden  direct wijzigen aan 3D modellen. Omdat het Daarnaast komt er een werkplek Edgecam 
gesimuleerd. Bart is enthousiast over de geen dagelijks werk is voor de programmeurs, is gecombineerd met SpaceClaim, zodat Mokveld 
mogelijkheden die Edgecam daarin biedt. SpaceClaim de ideale oplossing. Slechts één dag leerlingen na hun stage direct door kan laten 
“Doordat wij tijdens het ontwikkeltraject gezien cursus was nodig om met het systeem te stromen in het bedrijf.
hebben wat we met dit soort maatwerk kunnen kunnen werken. Doordat er steeds meer met 
bereiken, zijn de programmeurs zelf macro's aan het systeem gemodelleerd werd is begin 2011 

Afsluiter van Mokveld op een boorplatform

Volledige machinesimulatie en botsingdetectie met Edgecam CADCAM oplossing

Afgelopen jaar is Widenhorn door 2 leveranciers onderscheiden  
voor de uitstekende verkoopresultaten. In Toulouse, de stad bekend 
om zijn vliegtuigindustrie, ontving Widenhorn de award voor 
Outstanding Sales Achievement uit handen van Planit CEO Bryan 
Price. Dit is een geweldige onderscheiding van Planit. Planit, 
leverancier van o.a. Edgecam, Alphacam en Radan, is wereldwijd een 
van de grootste leveranciers van CADCAM. Planit heeft maar liefst 
100.000 CADCAM licenties verkocht over de gehele wereld.

In januari van dit jaar kwam daar een onderscheiding bovenop. Uit 
handen van Bruno Chollat, sales manager van SpaceClaim, ontving 
Widenhorn de Reseller of the Year Award. De inzet die Widenhorn 
doet om SpaceClaim te promoten, de uitstekende verkoopresultaten 
en de deskundigheid van de medewerkers hebben uiteindelijk de 
doorslag gegeven. De award werd uitgereikt tijdens het Global 
Reseller Event in Boston.

Widenhorn onderscheiden voor uitstekende verkoopresultaten
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belangrijkheid van FASys uit. “FASys is in al die De geschiedenis van Mokveld en de Van handmatig programmeren naar 
jaren voor ons 100% betrouwbaar gebleken, zowel uitdagingen in de productie CADCAM voor enkelstuks
v o o r  g e r e e d s c h a p b e h e e r  a l s  v o o r  
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gereedschapbeheer. afsluitersystemen voor kritische controle en snel samenstellingen maken en deze in het 

veiligheidstoepassingen in de gas- en olie- CADCAM systeem direct gebruiken, zonder extra 
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gietstukken, waarvan ieder product verschilt , gespecialiseerd in het ontwikkelen en vijf licenties van Edgecam aangeschaft. 
moeten onze machinebedieners invloed hebben op produceren van afsluiters met grote Belangrijkste factor hiervoor was de volledige 
parameters, zoals snedediepte en startmaten,” afmetingen (tot 1,8 m diameter), voor hoge integratie met zowel PRO-Engineer als FASys. 
licht Bart de unieke werkwijze toe. “ Ik heb veel drukken (meer dan 1000 bar) en van moeilijke ”Daarnaast waren ondersteuning van een 
gedaan in de ontwikkeling van speciale materialen (RVS soorten). In 1984 heeft de betrouwbaar en erkend bedrijf, verregaande 
onderprogramma's voor Siemens. Op die manier Thyssen-Bornemisza Group het bedrijf klantspecifieke automatisering en klantspecifieke 
kunnen de machinebedieners snel iets wijzigen in overgenomen van de familie Mokveld en het postprocessoren andere factoren die de keuze 
de NC-code. Voor ons is het dus belangrijk dat bedrijf in de 25 opvolgende jaren verder bepaald hebben.“ Hoewel Bart niet betrokken is 
mensen nog steeds goed aan de machine kunnen internationaal uitgebouwd. Inmiddels is geweest bij het beslissingstraject, kan hij zich 
programmeren.”  Dit is de reden dat er nog Mokveld een wereldwijd opererend bedrijf, geheel vinden in de gemaakte keuze voor 
steeds handmatig aan twee machines wordt met hoofdkantoor en fabriek in Gouda en Widenhorn. 
geprogrammeerd. Deze machines worden vestigingen in meer dan tien landen en 350 Het Edgecam systeem was na implementatie 
ingezet voor de opleiding van eigen mensen. medewerkers. direct te gebruiken voor een tiental 

geavanceerde machines. Door de eenvoud in 
Een van deze medewerkers met een Geïntegreerde Edgecam & FASys gebruik konden de programmeurs zich het 
belangrijke rol in deze succesvolle Nederlandse systeem snel eigen maken. De Edgecam Toolmanagement oplossing
onderneming is Bart van den Bosch. Na het oplossing bracht voor zowel frezen, draaien als Nadat UNC stopte met de ontwikkeling van 
afronden van zijn HTS Werktuigbouwkundige draai-frezen de verwachte en gewenste hun systeem, was het voor Mokveld belangrijk 
opleiding is hij via Hoogovens, waar hij ruim drie optimalisatieslag. De real-time en betrouwbare een goede vervanger te vinden. Dit systeem 
jaar actief was en zijn HTS Bedrijfskunde integratie tussen FASys en Edgecam zorgt voor moest goed samen kunnen werken met het 
afrondde, in 1989 bij Mokveld terechtgekomen. een grote tijdsbesparing. Informatie hoeft gereedschapbeheer van FASys en PRO-
In 2000 maakte Bart een uitstap van zeven jaar slechts op één plaats te worden ingevoerd en is Engineer, het CAD-systeem dat op de 
naar IHC Kinderdijk en als Hoofd Technische real-time in andere systemen beschikbaar.Engineering wordt gebruikt. Bart legt de 
Dienst van een ziekenhuis. In deze tijd 
realiseerde Bart zich dat Mokveld een uniek 
bedrijf is en de uitdagingen die daarmee 
samenhingen hem bleven trekken. Dit leidde de 
terugkeer in, in zijn huidige functie als Manager 
Production Engineering.

De ontwikkeling in de producten gaat altijd snel, 
maar heeft de laatste jaren een vlucht genomen. 
Mokveld heeft het gehele productieproces in 
eigen huis. Dit begint met een engineering-
afdeling en eindigt, via fabricage en complete 
kwaliteitscontrole inclusief test faciliteiten bij 
montage, services en after-sales. “De kracht van 
ons concept is dat we alles zelf in de hand hebben,” 
vertelt Bart van den Bosch. “Dit brengt wel direct 
enorme uitdagingen met zich mee, zeker op de 
productieafdeling.”  Deze uitdagingen vallen 
samen in het brede takenpakket van Bart. Hij is 
naast leidinggevende van de programmeurs, 
verantwoordelijk voor de keuze, aanschaf en 
implementatie van de nieuwe CNC-machines 
en de daarbij behorende gereedschappen. 
Mokveld heeft een modern machinepark, 
waarbij machines, deels afhankelijk van het 
investeringsbedrag tussen de acht en vijftien 
jaar worden vervangen. 

100% betrouwbaar enkelstuks en 
kleine series produceren

een tweede floating licentie aangeschaft. 
SpaceClaim is net als hun andere 3D CAD 
systeem geïntegreerd met Edgecam. Als 
een reeds geprogrammeerd model 
gewijzigd wordt in het CAD systeem, dan 
p a s t  E d g e c a m  a u t o m a t i s c h  d e  
gereedschapsbanen daarop aan. Dit scheelt 
veel programmeertijd per wijziging. 

“Omdat de meeste producten die wij maken 
enkelstuks en kleine series van bijvoorbeeld vijf 
stuks zijn, is de productiebetrouwbaarheid 
voor ons van essentieel belang. De 
geïntegreerde CAD, CAM, Simulatie, DNC, en 
Toolmanagement oplossing die Widenhorn 
ons biedt, stelt ons dagelijks in staat om 
enkelstuks, hoe gecompliceerd ook, in één 
keer goed te maken op onze complexe 
machines,“ beëindigt Bart van den Bosch.

Samenwerking met scholen en 
bedrijfsschool
Er zijn steeds meer initiatieven in de 
metaalbewerking tussen scholen en het maken. Dit maakt Klantspecifieke automatisering 
bedrijven. Mokveld heeft nauwe banden hun dagelijks werk nog brengt grote besparingen  met de Technische scholen in de regio Gouda. gemakkelijker, maar tegelijk wel een stuk 

De vraag naar verregaande automatisering Doordat het machinepark steeds weer interessanter. Ze zijn niet meer bezig met 
werd eind 2007 ingevuld. De afsluiters die opnieuw vernieuwd wordt, kwam er repeterende taken, maar met oplossingen ter 
Mokveld maakt zijn weliswaar uniek, maar bijvoorbeeld een Okuma CNC-draaibank voorkoming van repeterende onnodige 
onderdelen ervan bevatten veelal repeterende beschikbaar. Deze heeft Mokveld aan een werkzaamheden. Daar profiteert Mokveld 
programmering en iedere keer net iets anders. Technische school in Gouda geschonken. Maar dagelijks van.“
Mokveld en Widenhorn hebben gezamenlijk daar blijft het niet bij. Mokveld overweegt het 
gewerkt aan een geavanceerd stuk maatwerk eenvoudig draaiwerk zelfs bij deze school uit te 

100% productie betrouwbaarheidals aanvulling op Edgecam. Met dit maatwerk besteden. Alleen op deze manier kunnen 
besparen de programmeurs minimaal 30% Eind 2009 heeft Mokveld het 3D direct scholieren het vak echt leren en praktijk 
programmeertijd, doordat op basis van slechts modelingsysteem SpaceClaim aangeschaft bij ervaring opdoen. Mokveld kan de enthousiaste 
enkele parameters een compleet CNC- Widenhorn. Op de Engineering wordt dagelijks leerlingen ook een stageplaats aanbieden. 
programma wordt gegenereerd voor de meest gewerkt met PRO-Engineer. De modellen zijn Hiervoor is reeds een kleine “bedrijfsschool” 
geavanceerde machines. Het automatisch door soms niet helemaal correct. De programmeurs ingericht en deze wordt eind van dit jaar 
Edgecam gemaakte product kan met de kunnen nu zonder de engineers lastig te vallen uitgebreid met een nieuwe CNC-draaibank. 
vo l l ed i ge  mach ines imu l a t i e  worden  direct wijzigen aan 3D modellen. Omdat het Daarnaast komt er een werkplek Edgecam 
gesimuleerd. Bart is enthousiast over de geen dagelijks werk is voor de programmeurs, is gecombineerd met SpaceClaim, zodat Mokveld 
mogelijkheden die Edgecam daarin biedt. SpaceClaim de ideale oplossing. Slechts één dag leerlingen na hun stage direct door kan laten 
“Doordat wij tijdens het ontwikkeltraject gezien cursus was nodig om met het systeem te stromen in het bedrijf.
hebben wat we met dit soort maatwerk kunnen kunnen werken. Doordat er steeds meer met 
bereiken, zijn de programmeurs zelf macro's aan het systeem gemodelleerd werd is begin 2011 

Afsluiter van Mokveld op een boorplatform

Volledige machinesimulatie en botsingdetectie met Edgecam CADCAM oplossing

Afgelopen jaar is Widenhorn door 2 leveranciers onderscheiden  
voor de uitstekende verkoopresultaten. In Toulouse, de stad bekend 
om zijn vliegtuigindustrie, ontving Widenhorn de award voor 
Outstanding Sales Achievement uit handen van Planit CEO Bryan 
Price. Dit is een geweldige onderscheiding van Planit. Planit, 
leverancier van o.a. Edgecam, Alphacam en Radan, is wereldwijd een 
van de grootste leveranciers van CADCAM. Planit heeft maar liefst 
100.000 CADCAM licenties verkocht over de gehele wereld.

In januari van dit jaar kwam daar een onderscheiding bovenop. Uit 
handen van Bruno Chollat, sales manager van SpaceClaim, ontving 
Widenhorn de Reseller of the Year Award. De inzet die Widenhorn 
doet om SpaceClaim te promoten, de uitstekende verkoopresultaten 
en de deskundigheid van de medewerkers hebben uiteindelijk de 
doorslag gegeven. De award werd uitgereikt tijdens het Global 
Reseller Event in Boston.
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Edgecam van Planit biedt een complete 
CADCAM oplossing voor alle verspanende 
bewerkingen, zoals frezen, draaien en draai-
frezen. Ook complexe bewerkingen zoals 5-
assig simultaan frezen kunnen probleemloos 
worden geprogrammeerd. Bedrijven kiezen 
voornamelijk voor Edgecam vanwege het 
gebruiksgemak gecombineerd met de krachtige 
functionaliteit. Daarnaast verzekert de 
implementatie van Edgecam binnen uw bedrijf 
u  van een grote mate van proces 
betrouwbaarhe id . D i t  betekent  da t  
zogenaamde 'dry runs' tot het verleden 
behoren. Hierdoor wordt de stilstandtijd tot 
een minimum beperkt en zal het rendement 
van uw machinepark toenemen. 

De nieuwe release van de marktleidende 
CADCAM oplossing Edgecam bevat grote 
verbeteringen op het gebied van draaien, frezen 
en gereedschapsbeheer. Hiernaast zijn ook de 
Solid Machinist, voor integratie met CAD- De associatieve koppeling tussen Edgecam en Volledige machinesimulatiesystemen, en de simulator verder verbeterd alle 3D CAD systemen verkort drastisch de tijd Na de verbeteringen op het gebied van met onder andere 30% kortere laadtijden voor van herprogrammering bij ontwerpwijzigingen botsingscontrole in de vorige versie, is de 3D modellen. in het 3D model. Wijzigingen leiden automatisch S i m u l a t o r  v e r d e r  v e r b e t e r d  m e t  

tot een herberekening van de gereedschaps-botsingscontrole van alle machineonderdelen Projectmanager Paul Cross zegt: “Edgecam banen. Dit betekent dat er geen of weinig tegen het uitgangsmateriaal, klemmen en 2011R2 bevat nieuwe functionaliteiten voor alle programmeerwerk is bij ontwerpwijzigingen. andere machineonderdelen. Hiermee is het gebruikers, van verbeteringen bij het verwerken Dit scheelt in sommige gevallen uren resultaat van een simulatie nog beter met een van CAD-data via verbeterde featureherkenning. programmeertijd.grote betrouwbaarheid bij het produceren van nieuwe cycli, opties in de bewerkingsomgeving tot 
het product op de machine. Bovendien volledige botsingscontrole in de machinesimulator. 
ondersteunt de Simulator nu ook 64-bits We hebben een overzicht gemaakt van de 
systemen, waardoor Edgecam nog sneller belangrijkste ontwikkelingen.”
simuleert.

Optimaal Frezen
Gebruikers van de 5-assige cyclus kunnen nu Edgecam gebruiksgemak
een 3-assige contourfreescyclus omzetten naar Het beheer van aanzichten is verbeterd met 
een 5-assige simultane cyclus met de nieuwe 3- de toevoeging van dynamische rotatie en het 
naar-5-assige cyclus, welke voor bolkopfrezen aanmaken van aanzichten ten opzichte van 
beschikbaar is. Deze functie is een eenvoudige niet alleen het wereldnulpunt, maar ook 
man ier  om een 5-ass i ge  cyc lus  te  machine-nulpunten en werkvlakken (CPL's). 
programmeren en biedt bovendien de Om te zorgen dat gebruikers altijd op de 
mogelijkheid kortere en dus stabielere hoogte zijn van de nieuwste ontwikkelingen, is 
gereedschappen te gebruiken waarbij de licentietool (CLS) van Edgecam uitgebreid 
botsingen met de schacht en houder vermeden met een notificatiefunctie: meldingen over 
worden. software- en licentie-updates worden direct 

via het internet naar de gebruikers gestuurd. 
Daarnaast is koeling door spil een belangrijke 3D CAD nog sneller verwerkt
en veelgebruikte optie bij freesmachines, maar Er zijn verbeteringen gemaakt in de manier 
ook bij moderne draaimachines. Deze optie is waarop 3D modellen (solids) opgeslagen 
nu beschikbaar.worden in Edgecam, die resulteren in 30% 

kortere laadtijden en een tot tien keer kortere 
omschakelt i jd tussen draadmodel en Associatieve CAD koppeling
gerenderde weergave. In een tijd dat 3D 

Dankzij de nauwe samenwerking met modellen steeds complexer worden, bespaart 
Autodesk kan Edgecam 2011 R2 al Inventor dit gebruikers enorm veel tijd bij het 
2012-bestanden inlezen. Hiernaast kan programmeren. Edgecam heeft ook een 
Edgecam bestanden laden uit de laatste nieuwere versie van de Solid Machinist voor 
releases van 3D-CAD-pakketten waaronder NX. Hiermee kunnen nog meer bestanden 
SolidWorks, SolidEdge, NX, Creo Elements, geopend worden met ondersteuning voor 
SpaceClaim en CATIA V5. samenstellingen en de nieuwste NX-versie.

Nieuwste release marktleidende 
Nederlandstalige CADCAM oplossing

Met de unieke Edgecam Strategie Manager kunnen 
repeterende taken worden geautomatiseerd. Dit 
leidt tot een manarme programmering. Op basis van 
de feature informatie wordt ook automatisch de 
meest optimale gereedschapselectie gemaakt. 
Hierdoor bent u naast een korte programmeertijd 
ook verzekerd van de kortst mogelijke cyclustijd. 
Met de door Widenhorn ontwikkelde strategieën 
besparen gebruikers dagelijks uren programmeer-
tijd. Vraag vandaag nog een klantspecifieke demo aan.  

Manarm programmeren 
met Strategie Manager

Nieuwe freesfunctionaliteiten in Edgecam 2011R2 

Ontstaan van Widenhorn Verkoop Gereedschapstak  Industrie & Onderwijs
Een negentigjarige historie ligt ten grondslag aan Begin jaren negentig besloten Cornelis en Bert In 2000 kwam de huidige en inmiddels derde 
het bedrijf zoals het nu is. In 1919 startte Albert Euser zich te gaan specialiseren op de ’digitale’ generatie Euser, Anco zoon van Bert, in het 
Widenhorn aan de Rotterdamse Leuvenhaven gereedschappen en het bedrijf met de  bedrijf. Bert en Anco besloten de industriële en 
een gereedschapswinkel. Op de dag dat mechanische gereedschappen te verkopen. De e d u c a t i e v e  a c t i v i t e i t e n  i n  a p a r t e  
Cornelis Euser, de eerste generatie van de relaties met leveranciers lopen al zo lang als ondernemingen onder te brengen om nog 
familie Euser in het bedrijf,  in 1940 in dienst Widenhorn bestaat. De leveranciers van beter tegemoet te kunnen komen aan de 
kwam, was de winkel verwoest door het Widenhorn in 1982 zijn vandaag de dag nog wensen van beide markten. Bert is tot op de dag 
bombardement. Meneer Widenhorn moest steeds dezelfde partners. Widenhorn was van vandaag directeur van de educatieve tak 
helaas meedelen dat hij geen werk meer had bijvoorbeeld de eerste dealer van het PAMS WIA Educational en Anco van Widenhorn.
voor Cornelis.  Toen was het ondernemers- systeem, wat sinds eind negentiger jaren 
bloed al aanwezig en Cornelis bood aan het Edgecam heet. Inmiddels is Edgecam onderdeel Productieoptimalisatie
bedrijf samen met Albert op te bouwen. van de Planit groep met meer dan 100.000 In een tijd waarin metaalverwerkende 

gebruikers en staat Widenhorn in de top vijf van bedrijven steeds meer uit hun machines, 
Dat gebeurde aan de Westzeedijk in Rotterdam. belangrijkste partners van Planit in de wereld. materiaal en mensen moeten halen, is het 
Toen Albert Widenhorn aan het eind van de belangrijk dat ze daarvoor een betrouwbare en 
oorlog overleed, kwam de leiding in handen van meedenkende partner hebben. De Widenhorn 
Cornelis Euser, die in 1951 officieel directeur Groep bestaat inmiddels uit gespecialiseerde 
werd. Dit luidde een periode in van grote groei bedrijven op het gebied van verspaning en 
van Widenhorn. Het bedrijf begon zich te plaatbewerking. CADCAM is inmiddels geen 
specialiseren in het leveren van gereed- doel op zich meer, maar een middel om 
schappen en machines aan metaalbedrijven. bedrijven dagelijks efficiënter te laten 
Widenhorn ontgroeide de winkel en verhuisde produceren. Widenhorn is hierdoor al bijna 
uiteindelijk naar de Spuistraat. Naast de dertig jaar de specialist op het gebied van 
vestiging in Rotterdam kwamen vestigingen in productie- en productoptimalisatie met behulp 
Tilburg, Middelburg en het latere hoofdkantoor van softwareoplossingen op het gebied van:
in Tiel. 

ü CADCAM
Ontstaan automatisering ü DNC & Machinecommunicatie
Het leveringsprogramma van Widenhorn werd ü Gereedschapbeheer
steeds breder. Naast gereedschappen en ü NC-code Verificatie & Optimalisatie
boormachines, werden ook toebehoren voor ü Monitoring & Planning
draai- en freesbanken verkocht. Deze ü Calculatie
conventionele machines werden begin jaren 80 ü Automatisch nesten
meer en meer computergestuurd. Dit luidde 
een nieuw tijdperk in. De tweede generatie, Daarnaast beschikt Widenhorn over een 
Bert zoon van Cornelis Euser, trad toe tot de moderne met CNC-machine en trainingslokaal 
directie van Widenhorn. Bert  nam het initiatief uitgeruste werkplaats  voor scholing en R&D. 
voor de oprichting van Widenhorn Industriële Een groep van software-, machine- en 
Automatisering BV in 1982. Het bedrijf bewerkingsspecialisten helpt dagelijks de 650 
specialiseerde zich niet alleen in de externe klanten meer uit hun machines en materiaal te 
programmering van CNC-machines, maar ook halen met innovatieve applicaties en 
op software en apparaten voor onderwijs. klantspecifieke maatwerkoplossingen. 

In 90 jaar van mechanische naar 
’digitale’ gereedschappen

1944 - De gereedschapswinkel van Widenhorn

2011 - Pand van Widenhorn met moderne werkplaats

Widenhorn Industriële Automatisering 
voor Verspaning

Edgecam - CADCAM voor Draaien en Frezen
PartMaker - CADCAM voor (Lang)draaien 

Vericut - NC-code Verificatie en Optimalisatie

Widenhorn Innovatieve Applicaties 
voor Plaatbewerking

ü ü PROfirst - CADCAM & Calculatie voor Snijmachines
ü ü JETCAM - CADCAM voor complete Plaatbewerking
ü SpaceClaim - 3D Direct Modeling ü AutoPOL - CADCAM voor Kantbanken
ü FASys - Gereedschapsbeheer ü LogiTRACE - Uitslagen voor Plaatbewerking
ü Seiki Systems - DNC, Planning en Monitoring ü LogiTOLE - Optimalisatie van Rechthoekscharen
ü ü LogiBARRE - Optimalisatie van Zaagmachines

Widenhorn Groep leverancier van innovatieve CADCAM, DNC, 
Monitoring, Verificatie & Toolmanagement oplossingen
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Beste lezer,

Voor u ligt de eerste uitgave van de vernieuwde Widenhorn Nieuwsbrief. Dit 
magazine willen we tweemaal per jaar uitbrengen om u nog beter te informeren 
over de ontwikkelingen op het gebied van productie- en productoptimalisatie met 
behulp van CAD, CAM, DNC, Monitoring, Verificatie & Toolmanagement. 

In een tijd waarin alles digitaal wordt, van advertentie tot factuur, kiezen wij voor 
het ouderwetse maar wel milieubewuste papier. De laatste papieren nieuwsbrief 
van Widenhorn is al meer dan acht jaar geleden in 2002.  Op deze manier kunt u 
onze nieuwsbrief eenvoudig als naslagwerk bewaren en laten lezen aan andere 
geïnteresseerden. 

In veel branches trekt het werk gelukkig weer aan na een behoorlijk mindere 
periode, maar levertijden en prijzen blijven onder druk staan. Vanaf het ontstaan in 
1919 heeft Widenhorn een bijdrage proberen te leveren aan de 
productieoptimalisatie bij bedrijven in de metaal- en kunststofindustrie. Dat 
gebeurde in de eerste zestig jaar met gereedschappen en machinetoebehoren en 
de laatste dertig jaar met digitale gereedschappen, softwareoplossingen. Een 
softwareoplossing kan nog zo goed zijn, als de implementatie niet goed gebeurt en 
u geen ondersteuning krijgt op het moment dat u dat nodig heeft, biedt die 
software u niets. Bij ons staan technische ondersteuning op hoogwaardig niveau en 
meedenken met de klant centraal. Alleen op die manier kunt u meer uit uw 
machines, materiaal en mensen halen. 

Om u een idee te geven van de historie van Widenhorn leest u in deze eerste 
nieuwsbrief de geschiedenis van ons familiebedrijf. Om u een idee te geven van de 
resultaten die klanten behalen met onze oplossingen komt Bart van den Bosch van 
Mokveld aan het woord. Dagelijks kan Mokveld efficiënt produceren met onze 
geïntegreerde oplossingen, klantspecifiek maatwerk en ondersteuning. De tijd staat 
niet stil en gedurende het jaar komen wij met nieuwe releases van onze 
softwareoplossingen. U leest meer over de laatste ontwikkelingen van Edgecam en 
PROfirst. Als laatste willen wij u informeren over de aankomende evenementen. 
Widenhorn organiseert in samenwerking met WIA Educational unieke 
Onderwijsdagen, die voor bedrijven ook enorm interessant zijn om te bezoeken. 
Wij wensen u veel leesplezier!

Anco Euser
Directeur
Widenhorn Groep

COLOFON
Dit is een uitgave van de 
Widenhorn Groep:

Widenhorn Industriële 
Automatisering BV
Handelsweg 17
3161 GD Rhoon
Postbus 950
3160 AD Rhoon
T: +31-(0)10-5013277
F: +31-(0)10-5014715
E: info@wia.nl
W: www.wia.nl

Widenhorn Innovatieve Applicaties 
voor Plaatbewerking BV
Handelsweg 17
3161 GD Rhoon
Postbus 712
3170 AA Poortugaal
T: +31-(0)10-5013277
F: +31-(0)10-5014715
E: info@widenhorn.nl
W: www.widenhorn.nl

Redactie
Anco Euser

Met medewerking van
Mokveld
WIA Educational
Planit
PROfirst Group

Auteursrechten
Het geheel of gedeeltelijk overnemen 
van de inhoud zonder schriftelijke 
toestemming van Widenhorn is 
verboden. De redactie stelt zich niet 
verantwoordelijk voor eventuele 
onvolkomenheden. 

Hoeveel tijd kost het u dagelijks om uw Powernesting Technologie
snijmachines aan te sturen? Denk alleen al aan De unieke Powernesting technologie, die door 
de tijd die u kwijt bent met het aanpassen van PROfirst zelf is bedacht en ontwikkeld, is door 
toegezonden tekeningen, het maken van inbreng van gebruikers verder verbeterd. Dit 
offertes en het aanpassen van automatisch kan in veel gevallen het materiaal verbruik per 
gegenereerde nestings. Nooit was er een jaar met vele procenten terugbrengen.  Dit is 
programma dat zo goed aansloot op de natuurlijk erg belangrijk in een tijd, waarin de 
wensen en problemen die werkvoorbereiders materiaalprijzen blijven stijgen.
van snijmachines dagelijks hebben. PROfirst V7 
reduceert deze tijd tot een absoluut minimum. Restplaten optimaal gebruikt

Naast een goede nestingtechnologie is het ook De laatste release is PROfirst V7. PROfirst 
belangrijk een goed inzicht te hebben in de heeft hiermee een grote stap in optimalisatie 
beschikbare platen en vooral restplaten. van CNC-snijmachines gemaakt. Er worden 
PROfirst heeft het restplatenbeheer verder maandelijks veel nieuwe functionaliteiten 
uitgebreid zodat naast de producten ook toegevoegd en bestaande functionaliteiten  
direct de snijlijnen te zien zijn in een restplaat. verder geoptimaliseerd. Enkele belangrijke 
De gebruiker ziet gelijk waar de inlopen en nieuwe functies van de afgelopen maanden 
uitlopen van een product zaten en kan hebben wij er voor u uit gelicht. 
daardoor nog beter de restplaat benutten.  
Daarnaast is er meer informatie per plaat be-

Tekeningen snel  gecontroleerd schikbaar, zodat certificering nog duidelijker is. 
Tegenwoordig krijgen toeleveranciers in veel 
versch i l l ende  formaten  teken ingen  Bevel snijdenaangeleverd. Het is belangrijk de continue 

Steeds meer bedrijven krijgen een snijmachine veranderende tekeningen van klanten snel te 
met een 2,5D bevelsnijkop. Deze technologie kunnen blijven verwerken. PROfirst kan de 
wordt door PROfirst volledig ondersteund nieuwste AutoCAD versies openen, maar 
voor vele machines, zoals SAF, Sato, ESAB en daarnaast ook PDF, DSTV, SolidWorks en 
Mikrostep. WMF bestanden.  Er wordt zelfs een 3D 

weergave als deze in de tekening aanwezig is 
getoond. Door de geavanceerde opschoon- en 
opslagfunctie kan de gebruiker met slechts één 
klik een product uit een grote tekening 
controleren en direct opslaan om te snijden. 

DSTV import 
DSTV-bestanden komen veelal voor in de 
staalbouw. Vanuit CAD-systemen die in de 
staalbouw gebruikt worden, worden DSTV-
bestanden automatisch gegenereerd in plaats 
van DXF-bestanden. PROfirst V7 kan alle 
gegevens vanuit DSTV-bestanden direct 
overnemen , zoa l s  ma te r i a a l , d i k te , 
ordernummer, projectnummer, etc. Op deze 
manier bent u verzekerd van een optimale 
werkvoorbereiding en het uitsluiten van fouten, 
omdat u gegevens niet dubbel hoeft in te geven.  

Programmeertijd besparing 
De Nederlandstalige PROfirst CADCAM 
oplossing wordt door gebruikers als erg 
gebruiksvriendelijk omschreven, maar voor de 
ontwikkelaars is het belangrijk dat het werken 
met PROfirst iedere versie nog eenvoudiger en 
sneller wordt. Zo zijn er op het oog veel kleine 
functies toegevoegd maar die brengen stuk 
voor stuk besparing op programmeertijd, of het 
nu gaat om producttechnologie, nesten of 
snijtechnologie. Door de inbreng van gebruikers 
is de nestingtechnologie ook verder verbeterd, 
waardoor de nestings nog optimaler 
automatisch gegenereerd worden. 

PROfirst biedt optimalisatie van alle 
snijmachines en materialen

LogiTRACE is ontvouwsoftware voor engineering, ventilatiekanalen en standaard plaatwerk. 
Kenmerkend is de gebruiksvriendelijkheid, waardoor u er zeer snel mee kunt werken. Door de 
vele standaardvormen en combinaties daarvan hoeft u de afmetingen slechts in te geven. De 
uitslag ontvangt u automatisch als DXF-file. Daarnaast is LogiTRACE geheel Nederlandstalig. 

Het programma beschikt over een groot aantal standaardvormen. Deze standaardvormen zijn 
in vier verschillende modules opgedeeld. Hierdoor kunt u de voor u meest geschikte vormen 
samenstellen. Uitbreiding is altijd 
mogelijk, zodat u direct in kan spelen op 
wat u nodig heeft. 

Met de expert module 'Combi figuur' 
kunt u zelfs zeer complexe producten 
samenstellen met behulp van de 
standaardvormen. U kunt LogiTRACE 
gebruiken als een stand alone-systeem, 
zonder verder te hoeven investeren in 
een CAD-pakket. LogiTRACE biedt u 
op overtuigende wijze 'waar voor uw 
geld' en bespaart u uren reken- en 
tekenwerk.

Probeer LogiTRACE zelf en vraag 
de gratis demo versie aan.

LogiTRACE maakt van ieder model een 
perfecte uitslag

Volledige met PROfirst automatisch gegenereerde nesting

Optimale aansturing van Bevelsnijmachines met PROfirst
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Unieke onderwijsdagen bij Widenhorn 

’Techniek wordt Technologie op 6 en 7 oktober’

Evenementen 

Onze samenleving heeft groot belang bij WIA Educational gezamenlijk alle educatieve en Workshops
onderwijs in technologie & techniek. De industriële oplossingen tonen. Naast docenten, Gedurende de dag worden doorlopend 
maatschappij functioneert niet zonder mensen kunnen ook bedrijven, leerlingen en andere interessante workshops gegeven welke u bij 
die hun technische talenten optimaal benutten. geïnteresseerden deze dagen kosteloos kunt wonen. De workshops worden gegeven in 
Technici zijn nodig bij communicatie en bezoeken in Rhoon. ons trainingslokaal, zodat u zelf mee kunt doen. 
ontspanning, wooncomfort, vervoer en We hebben beperkt plaats, dus u kunt zich het 
energielevering. Daarnaast is een goede Data & Locatie beste opgeven voor deze workshops door 
doorstroming van educatie naar industrie een middel van bijgevoegde antwoordkaart of via De onderwijsdagen vinden plaats op 6 en 7 
absolute must in deze uitdagende tijden. In het onze website www.wia.nl.oktober in de moderne met CNC-machine en 
kader van techniekpromotie en het versterken trainingslokaal uitgeruste werkplaats van 
van de banden tussen onderwijs en Widenhorn aan de Handelsweg in Rhoon. De 10.00 Introductie Edgecam frezenbedrijfsleven ontstond het idee voor deze openingstijden zijn van 09.30 tot 17.00. 11.30 Introductie SpaceClaim 3Dunieke onderwijsdagen waarbij Widenhorn en 

13.00 Introductie Edgecam frezen
Programma 14.30 Introductie SpaceClaim 3D
De gehele dag worden demonstraties 16.00 Introductie Edgecam frezen
gegeven en kunt u software en 
apparaten in de praktijk zien op het 
gebied van:

ü CNC-Frezen
ü 3D tekenen & CADCAM
ü Robottechniek
ü Graveren
ü 3D printen 
ü Techniek in het basisonderwijs

Vorig jaar is Widenhorn gestart met het Resultaten
Duitse FASys Gereedschapsbeheer- Met de geïntegreerde oplossingen van 
systeem. Steeds meer bedrijven willen Widenhorn kunnen de volgende zaken 
verder optimaliseren en kosten besparen. gerealiseerd worden:
Een betrouwbaar geïntegreerd systeem 

ü 30% besparing op gereedschappen voor het beheer van gereedschappen is 
en andere productiehulpmiddelen dan een absolute must. 

ü 20% besparing van de voorraad 
materialen en halffabrikaten In februari vond in de met een CNC-

ü 15% besparing op het freesmachine uitgeruste werkplaatsruimte 
gereedschapsgebruik v a n  W i d e n h o r n  d e  e e r s t e  

ü 5% verbetering van het Toolmanagement workshop plaats. Deze 
spilrendement door een betere workshop had als doel om bedrijven te 
procesintegratiel a t e n  z i e n  w a t  e e n  o p t i m a a l  

gereedschapbeheer hen kan besparen. De 
Workshop 15 septemberworkshop was met achttien metaal-
U kunt kosteloos de workshop Optimaal bewerkingsprofessionals een groot succes. 
Gereedschapbeheer bijwonen. Deze 
workshop vindt plaats op donderdag 15 Duidelijk werd dat het FASys systeem 
september van 14.00 tot 17.00 uur. vooral voor transparantie in het beheer 

van alle productiemiddelen zorgt en het 
g r o t e  b e s p a r i n g e n  o p  d e z e  
productiemiddelen mogelijk maakt. In de 
workshop kwam de volledige integratie 
met CADCAM, ERP en DNC oplossingen 
aan bod. De integratie tussen FASys en 
Edgecam werd real-time getoond aan de 
deelnemers. 

Optimaal Toolmanagement 
Workshop op herhaling

6-8 september 2011 TIV Hardenberg
 

15 september 2011 Workshop Toolmanagement

6-7 oktober 2011 Onderwijsdagen
 

 

11-13 oktober 2011 TIV Venray
 

20 oktober 2011 Manarm Programmeren
 

8-10 november 2011 Metavak Gorinchem
 

17 november 2011 Machine Monitoring
 

13-16 maart 2012 TechniShow 2012

Gecombineerde scholing van VMBO school en Bedrijf

Mechatronica, een van de educatieve modellen
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