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Van nul naar 3400 newtonmeter in minder dan 10 seconden 

LOSSBURG / ESSEN, 27-05-2019. Het hart van elke spuitgietmachine is de 
sluiteenheid. Bij de montage van die sluiteenheid is precisie cruciaal. Daarom schroeft 
ARBURG GmbH + Co KG de trekstangen van zijn Allrounder-spuitgietmachines vast 
met een nieuwe Tensor-moeraanzetter van Atlas Copco Tools – een schroefmachine die 
zorgt voor nog meer kwaliteit, ergonomie en productiviteit. 

De trekstangen worden gesmeed van speciaal onbuigzaam en hard staal en zijn aan de 
uiteinden voorzien van een robuuste M42-draad. En hoewel het tegenstrijdig klinkt, is dit 
voor ARBURG toch een zachte schroefverbinding. De schroefverbinding is zacht omdat 
hij, zodra de schroefkop de componenten tegen elkaar aan klemt, nog ongeveer 720 graden 
moet worden aangedraaid om het eindkoppel te bereiken. "Afhankelijk van het model zijn 
er acht tot twaalf trekstangen nodig, die precies met het juiste koppel moeten worden 
gemonteerd. Ze behoren tot de belangrijkste schroefverbindingen in onze Allrounder-
spuitgietmachines", vertelt Martin Widmaier, groepsleider bedrijfsmiddelenbouw bij 
ARBURG, over het enorme belang van deze montagefase: "Alleen als deze stangen heel 
nauwkeurig zijn vastgeschroefd, kunnen de krachten in de sluiteenheid optimaal worden 
verdeeld en is er later een perfect productieresultaat mogelijk met de spuitgietmachine", 
aldus de gediplomeerd ingenieur technische bedrijfskunde. 

Een bijzonder schroefsysteem voor een bijzonder soort verbinding 

De Allrounders van ARBURG produceren spuitgiet onderdelen en doen dat met een 
sluitkracht tot 6500 kilonewton (kN). Voor deze bijzondere soort verbinding heeft 
Widmaier in nauwe samenwerking met machineleverancier Technik Center Tuningen 
GmbH een elektronisch Tensor-schroefsysteem van Atlas Copco Tools geconfigureerd – 
met verbluffende resultaten. 

Een 30 keer zo hoge schroefsnelheid 

De Tensor Revo-moeraanzetter is ondergebracht in een wendbare machinewagen en is 
eenvoudig naar werklocaties in de montagehal te rijden. Via een wifimodule ontvangt hij 
alle gegevens over benodigde koppels en aandraaihoeken. Daarnaast kan het systeem 
worden verbonden met het elektronische machinedossier dat elke Allrounder door het 
productieproces heen begeleidt. Om bij een doelkoppel van 3400 newtonmeter (Nm) te 
voorkomen dat er teveel spanning op de gietplaten komt te staan, is de digitale 
moeraanzetter zo geprogrammeerd dat er in twee fases wordt aangedraaid. De intuïtieve, 
eenvoudige bediening speelt in op de wensen van de gebruiker: bij de eerste stap brengt de 
Tensor Revo 1800 Nm over op de schroefverbinding en in de tweede fase werkt de 
machine toe naar het eindkoppel van 3400 Nm. 

De bediener stapt hierbij handmatig over van het 1800 Nm-programma naar het 3400 Nm-
programma. In Loßburg is men onder de indruk van de snelheid van de nieuwe Tensor 
Revo. In vergelijking met de pneumatische schroefmachine die men eerst gebruikte, draait 
de Atlas Copco-machine 30 keer sneller; hij haalt de benodigde 3400 Nm nu in minder dan 
tien seconden. 
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Constante precisie 

Wat ook indrukwekkend is, is de hoge herhaalprecisie. "We hebben al een heel strenge 
tolerantie-eis van ±5 procent en de Revo duikt daar nog eens ver onder. Ook heeft hij een 
hoog koppel en is alles gedocumenteerd", aldus Widmaier. In de praktijk daalt het aantal 
koppelafwijkingen met de Revo volgens Widmaier zelfs tot onder de twee procent. 
Daarnaast zijn de gebruiksvriendelijkheid en de ergonomie er flink op vooruitgegaan: "De 
machine is trillingsarm, stil en schoon." Hij kan zijn werk doen zonder lastige 
persluchtslangen of hydraulische slangen en heeft alleen een normaal 230 volt-stopcontact 
nodig. 

6 keer zo productief 

Voor het vastschroeven van de trekstangen heeft ARBURG nu nog maar tien à twaalf 
minuten nodig en daar is Widmaier blij mee: "Dankzij deze nieuwe schroeftechniek zijn we 
bij dit aspect van de montage in totaal ongeveer zes keer productiever geworden, onze 
processen zijn stabieler en de productiekwaliteit is nog hoger geworden", concludeert hij 
tevreden. 

(Auteur: Heiko Wenke, Atlas Copco Tools Central Europe GmbH) 

Over ARBURG 

Geworteld in het Zwarte Woud, actief over de hele wereld  

Het familiebedrijf ARBURG is opgericht in 1923 en is wereldwijd een van de 
toonaangevende fabrikanten van machines voor kunststofverwerking. Alle 
productieactiviteiten vinden plaats in de hoofdfabriek in Loßburg. Deze fabriek heeft een 
oppervlakte van 171.000 m² en een uiterst moderne infrastructuur. Het succesvolle 
familiebedrijf staat onder leiding van de derde generatie, had in 2017 een jaaromzet van 
698 miljoen euro en heeft wereldwijd circa 3.000 medewerkers in dienst, op in totaal 33 
locaties. Met zijn centrale productie in Duitsland kiest het bedrijf consequent voor "Made 
by ARBURG, Made in Germany". Met 60 procent heeft het een relatief hoog percentage 
zelf geproduceerde producten. 

Kijk voor meer informatie op www.ARBURG.com 
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FOTO & VIDEO 

Ontdek de voordelen van de Tensor Revo voor de montage met hooge koppels in dit video.  

De video, tekst en de afbeeldingen kunt u hier downloaden:  

https://www.atlascopco.com/nl-nl/media/nieuws/assemblage-met-hoge-koppel-bij-arburg 
 
https://www.atlascopco.com/nl-be/Atlas-Copco-in-Belgie/onze-actualiteit/assemblage-
met-hoge-koppel-bij-arburg 

 
 

 
 

"Met de Tensor Revo produceert ARBURG GmbH + Co KG de schroefverbindingen voor 
de trekstangen van zijn Allrounder-spuitgietmachines ergonomisch, nauwkeurig en 30 keer 
sneller dan voorheen", aldus Martin Widmaier, gediplomeerd ingenieur technische 
bedrijfskunde en groepsleider bedrijfsmiddelenbouw. (Foto: Atlas Copco Tools) 

 

Veilige processen, een hoge precisie en een voorbeeldige ergonomie: met de nieuwe Tensor 
Revo kan ARBURG de trekstangen voor zijn Allrounder-spuitgietmachines nu zes keer 
productiever vastschroeven. (Foto: Atlas Copco Tools) 

 

https://www.atlascopco.com/nl-be/Atlas-Copco-in-Belgie/onze-actualiteit/assemblage-
https://www.atlascopco.com/nl-be/Atlas-Copco-in-Belgie/onze-actualiteit/assemblage-
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Zo kijken medewerkers tegen de moeraanzetter aan: de Tensor Revo informeert de bediener via 
lichtsignalen en een weergave van het koppel over het schroefresultaat. (Foto: Atlas Copco 
Tools) 

        

Ook het display van de schroefcontroller bevat een grote hoeveelheid informatie. Aan de 
waarden op het display is te zien dat het nieuwe schroefsysteem zorgt voor een hoge 
nauwkeurigheid en een hoge herhaalprecisie. Met een afwijking van minder dan ±2 procent 
heeft ARBURG grip op het volledige verbindingsproces en is het doelkoppel van 3400 
newtonmeter gegarandeerd. (Foto: Atlas Copco Tools) 
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State-of-the-art-productie: ARBURG GmbH + Co KG uit Loßburg stelt strenge eisen aan de 

kwaliteit en de functionaliteit van de trekstangen voor zijn Allrounder-spuitgietmachines. Mede 

dankzij de Tensor-schroeftechniek van Atlas Copco Tools verloopt het productieproces op een 

veilige en degelijke manier. (Foto: ARBURG GmbH + Co KG) 

 

Over Atlas Copco 

Innovatie door voortreffelijke ideeën: Atlas Copco ontwikkelt al sinds 1873 industriële en 
duurzame oplossingen met grote toegevoegde waarde voor haar klanten.  

Het hoofdkantoor van de groep is gevestigd in Stockholm, Zweden, en heeft klanten in 
meer dan 180 landen. In 2018 behaalde Atlas Copco met ongeveer 37.000 medewerkers 
een omzet van 9 miljard euro. (95 miljard Zweedse kronen). www.atlascopco.com 

 

Atlas Copco Tools hoort bij de tak Industrial Technique van het concern. De bedrijfstakken 
'Algemene Industrie' en 'Auto-Industrie' maken en verkopen elektro- en perslucht-
gereedschappen, hydraulische moeraanzetters, montagesystemen, pneumatische 
aandrijftechnologie, software en accessoires voor de industrie. Ook verzorgt Atlas Copco 
Tools de begeleiding van projecten, van het ontwerp tot de productie en de ingebruikname. 

Met de bedrijfstak 'Service' biedt Atlas Copco Tools globaal projectmanagement aan voor 
internationaal opererende klanten, alsmede uitgebreide dienstverlening: van klassieke 
reparatie, uitgebreide onderhoudscontracten voor de totale productietechnologie tot aan 
kalibraties en procesoptimalisatie.  

http://www.atlascopco.com/

