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Kasto lanceert nieuwe bandzaagfamilie

Kasto introduceert met de KastoMiwin een nieuwe serie bandzaagmachi-
nes. Op de foto de automatische versie A 4.6.

Gerard ten Bulte
ACHERN (DE) • Kasto introduceert 
met de KastoMiwin een nieuwe fa-
milie bandzaagmachines. Hiermee 
vult het Duitse bedrijf uit Achern 
zijn assortiment aan met een dub-
bele verstekbandzaag voor op lengte 
zagen en verstek zagen tussen -45 en 
+60 graden. 

De nieuwe zaag is vooralsnog ver-
krijgbaar als halfautomatische U 4.6 
versie en de automatische A 4.6 versie 
en is speciaal ontworpen voor op maat 
zagen in de staalindustrie, de ijzer- en 
staalhandel, de fabrieksbouw en spe-
ciale machinebouw.  

Aanvulling
‘Deze nieuwe zaagfamilie is een 

mooie aanvulling op de zaagmachines 
KastoWin en KastoMicut. De Miwin 
kan over een groot gebied verstek 
zagen en dat tot een profielmaat van 
maximaal 460 mm, terwijl de Win 
alleen maar 90 graden haaks kan za-
gen. De Micut kan ook over een breed 
gebied verstek zagen, maar dat tot 
slechts een profielmaat van 260 mm’, 
legt Jack van Hoorn, mede-directeur 

van Van Hoorn Machining in Veldho-
ven, importeur van het Duitse Kasto, 
uit.

Elektrisch
De nieuwe zaagmachine wordt 

elektrisch aangedreven met kogelom-
loopspindel. In de A-versie zorgt een 
tandheugelaandrijving voor de ma-
teriaaltoevoer. De enkele slag van de 
materiaaltoevoer in de A-uitvoering 
is 3.000 mm. Kasto bestrijdt onnauw-
keurigheden in snijlengtes door de 
plaatsing van de klemming. Hierdoor 
wordt het materiaal in alle gevallen 
loodrecht op de materiaalrichting ge-
fixeerd. Hierdoor bereikt de machine 
verstek- en zaaglengtenauwkeurighe-
den met nauwe toleranties.

Het klembereik van de nieuwe lint-
zagen bedraagt afhankelijk van het 
materiaalprofiel maximaal 460 mm. 
De kleinste maat die kan worden ge-
sneden is 10 x 10 mm. De KastoMi-
win laat bij een enkele zaagsnede een 
reststuk achter van 30 mm achter. 
In de automatische modus wordt de 
reststuklengte bij 90°-zaagsnede tot 
200 mm vergroot. De gebruiker kan 

de snijsnelheid traploos instellen van 
12 tot 150 meter per minuut. De Kas-
to-ingenieurs hebben de Miwin zo 
ontworpen dat slijtage als gevolg van 
het zagen in de zaagtafel wordt voor-
komen. Toch zijn de gezaagde delen 
direct achter het zaagtafel beschik-
baar. De hoogte van het zaagbed is 
700 mm.

Het vloeroppervlak van de Kasto-
Miwin bedraagt 21,5 vierkante meter 
(3,95 m bij 5,45 m) in de uitvoering met 
materiaaltoevoer. Door de zaagkop 
schuin te plaatsen, wordt de breedte 
gereduceerd tot 2,98 mm - ideaal voor 
containervervoer.

www.vanhoornmachining.com
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VDL Groep maakt groei 
waar over eerste half jaar
EINDHOVEN • VDL Groep in Eind-
hoven is erin geslaagd in het eerste 
halfjaar van 2018 de voorspelde 
groei waar te maken. De gecombi-
neerde omzet van het industriële 
familiebedrijf is na de eerste zes 
maanden uitgekomen op 3,1 miljard 
euro. Dat is een stijging van 29 
procent ten opzichte van het eerste 
halfjaar van 2017 (2,4 miljard euro).

De operationele winst is in de eerste 
zes maanden van 2018 met 3 miljoen 
euro toegenomen ten opzichte van 
dezelfde periode vorig jaar. Het resul-
taat na belasting over het eerste half-
jaar is lager uitgekomen dan een jaar 
eerder, respectievelijk 69 miljoen euro 
ten opzichte van 75 miljoen euro. 
www.vdlgroep.com
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Noten sluit aan bij 
 Rubix-netwerk
SON EN BREUGEL • Noten met 
vestigingen in Belfeld, Breda en 
Lochem maakt vanaf nu onderdeel 
uit van het Biesheuvel Techniek 
Brammer Netwerk in de Benelux. 
BT Brammer, die onlangs haar 
naam heeft gewijzigd naar Rubix, 
nam Noten over van Noordertoren 
Participaties.

Noten, opgericht in 1925, is gespeci-
aliseerd in transportbanden en trans-
portsystemen. Door de samenvoeging 
met Rotrans en Klabbers TS ontstaat 
een versterkte Benelux Belting Busi-
ness Unit onder leiding van Bertil 
Breijnaerts en Rob Kleine Schaars.
www.rubix-group.com
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IndustrieTOP in de regio’s
ZOETERMEER • ING, FME, VNO-
NCW en Koninklijke Metaalunie 
organiseren in vier regio’s de jaar-
lijkse TOP-ontmoeting tussen de 
belangrijkste CEO’s en directies van 
industriële bedrijven in Nederland. 

Technologische ontwikkelingen 
gaan snel. Het is zaak om daarop te 
anticiperen en je bedrijf toekomst-
bestendig te maken voor de veran-
deringen op de arbeidsmarkt. Denk 
aan samenwerken met robots, nieuwe 
manier van leidinggeven en de ar-
beidsovereenkomst van de toekomst. 
Tijdens de IndustrieTOP in de regio’s 
wordt dieper ingegaan op deze onder-
werpen. De volgende plaatsen worden 
bezocht:

•  IndustrieTOP Midden op 3 oktober 
in Kampen

•  IndustrieTOP Noord op 4 oktober 
in Dokkum

•  IndustrieTOP Zuid op 9 oktober 
in Oss

•  IndustrieTOP West op 1 november 
in Delft

www.fme.nl/nl/agenda

Gerard ten Bulte
FRANKFURT AM MAIN (DE) • De 
orderontvangst van de Duitse gereed-
schappenindustrie is in het tweede 
kwartaal van 2018 gestegen met 2 pro-
cent (jaar op jaar). De binnenlandse 
orders stegen met 29 procent, maar de 
buitenlandse bestellingen orders daal-
den met 9 procent. In het eerste half 
jaar 2018 stegen de orders met 12 pro-
cent; de binnenlandse verkoop steeg 
met 34 procent, terwijl de buitenland-
se bestellingen 3 procent hoger waren 
dan in dezelfde periode 2017. 

Hiermee bleef de groei achter op de 
groei in het eerste kwartaal van 2018. 
Toen steeg de orderportefeuille met 22 
procent vergeleken met dezelfde peri-
ode vorig jaar. De binnenlandse orders 
stegen met 39 procent, de buitenland-
se orders groeiden met 15 procent. 
Daar waar zowel de binnenlandse 
als de buitenlandse markt in het eer-
ste kwartaal groeiden blijft de groei 
van de exportmarkten in het tweede 
kwartaal ver achter. ‘Er is momenteel 
een grote kloof tussen de binnenland-
se orders en exportorders’, conclu-
deert Dr. Wilfried Schäfer, algemeen 
directeur van de branchevereniging 

Verein Deutscher Werkzeugmaschi-
nenfabriken (VDW) in Frankfurt am 
Main naar aanleiding van de presen-
tatie van de halfjaarcijfers.

Duitsland investeert weer
‘Na een lange periode van aarzeling 

wordt er eindelijk in Duitsland geïn-
vesteerd, zowel in modernisering als 
in capaciteitsuitbreiding. Ook de or-
ders uit de eurolanden groeien met 
iets minder dan twee cijfers. Zij vor-
men een solide basis voor de verdere 
ontwikkeling van de Duitse industrie. 
Dat is nodig want de investeringsacti-
viteit van met name in Azië vertraagt, 
omdat de vraag uit China, de groot-
ste markt, zich als gevolg van poli-
tieke overwegingen stabiliseert. Ook 
het aantal bestellingen uit India en 
Zuid-Korea daalde’, vervolgde Schäfer.  

De bestellingen van verspanende en 
omvormende machines en gereed-
schappen ontwikkelden zich in de 
eerste helft van het jaar even goed en 
vertoonden hetzelfde patroon voor 
binnenlandse en buitenlandse bestel-
lingen als de industrie in  zijn geheel. 

Record aantal banen
Met bijna 73.700 medewerkers 

heeft het personeelsbestand in mei 
van dit jaar een nieuw record geves-
tigd. De werkgelegenheid was alleen 
hoger aan het begin van de jaren 
negentig, onmiddellijk na de Duitse 
hereniging, en in de daaropvolgende 
jaren tot 1993. 

De bezettingsgraad was in juli van 
dit jaar met 93,2 procent zeer goed. 
Volgens Schäfer bereiken de capaci-
teiten in feite hun grenzen. Volgens 
het economisch onderzoek van IFO 
meldde meer dan de helft van de 
ondervraagde fabrikanten van werk-
tuigmachines tegen het midden van 
het jaar een tekort aan materialen en 
bijna 40 procent een tekort aan ar-
beidskrachten. ‘Dit is te wijten aan 
knelpunten in de hele toeleverings-
keten. Belangrijke onderdelen zijn 
uitverkocht. En bij de inbedrijfstel-
ling, vooral in het buitenland, is er 
een tekort aan personeel’, legt Schä-
fer uit. 

De omzet steeg in de eerste helft 
van het jaar met 13 procent. Dit on-
dersteunt de productieprognose van 
de VDW, die voor 2018 een verde-
re stijging van 7 procent verwacht. 
Overigens bedroeg de omzet vorig 
jaar 16,1 miljard euro.

METAAL Binnenlandse markt blijft booming, maar exportorders dalen in tweede kwartaal

Meer orders Duitse 
machineproducenten

De Duitse gereedschappenindustrie doet het goed. De stijgende 
orderontvangsten dit eerste half jaar is mede te danken aan de 
wereldbeurs EMO die vorig jaar in Hannover werd gehouden.  
(Foto: Vraag & Aanbod)


