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2 EDITORIAL

 › Geachte dames en heren,

Het wisselen van generatie in een familiebedrijf kan een uitdaging zijn. Er is geen opvol-

ging, de kinderen zijn niet altijd geïnteresseerd of ook niet altijd in de positie of welwillend 

om deze taak op zich te nemen. Wij mogen van geluk spreken dat deze scenario's niet 

op Paul Horn GmbH van toepassing zijn. Mijn zoon Markus Horn heeft in januari 2017 

bij Paul Horn GmbH een functie aanvaard, allereerst als Manager IT en als lid van het 

bestuur. Sinds 20-03-2018 heeft hij als nieuwe directeur van de Hartmetall-Werkzeug-

fabrik Paul Horn GmbH nog meer verantwoordelijkheden op zich genomen.

Daarnaast ligt de nadruk in deze uitgave op alles rondom automotive. Een van de meest 

innovatieve sectoren vereist innovatieve en hoogwaardige precisiegereedschappen, 

evenals oplossingen voor het verspanen. Onderwerpen als elektromobiliteit en hybride 

aandrijvingen zijn zowel voor klanten als voor fabrikanten en leveranciers interessant. 

Ondanks deze technologie zou men zich ervan bewust moeten zijn dat om de vast-

gestelde klimaat- en milieudoelstellingen te realiseren, ook de dieseltechnologie nog 

steeds een belangrijke rol speelt en bij lange na nog niet haar technologische grenzen 

heeft bereikt. Wie aan de toekomst denkt, moet ook aan diesel denken. 

In september van dit jaar staan twee grote evenementen op het programma: de AMB 

in Stuttgart en de IMTS in Chicago. HORN zal zich op beide beurzen met meerdere 

productinnovaties en -uitbreidingen presenteren. Ook het onderwerp ‘Processen’ staat 

centraal: Speed-Forming (schaven), polygoondraaien (onrond draaien), gleufstoten 

en rolsteken, om maar een paar voorbeelden te noemen. Breng ons een bezoek en 

krijg zelf een indruk. Het spreekt voor zich dat op de beursstand maar even goed 

daarbuiten Advies en Service hoog in ons vaandel staan. 

Met hartelijke groet,

Lothar Horn & Markus Horn

EDITORIAL
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Vrijheid, emoties, ja zelfs liefde - de mens heeft een bijzondere band met zijn auto. Dit is de basis voor de grote betekenis van 

de wereldwijde automobielbranche. Momenteel behoort deze branche met haar toeleveranciers tot de grootste industrietak ter 

wereld. Meer dan een miljard auto's rijden over de wegen van deze planeet. Miljoenen mensen werken er dagelijks aan om de 

mobiliteit in stand te houden. Dat doen zij zowel in de grote automobielconcerns als in de sector van de toeleveranciers. Het 

betreft zowel fabrikanten van aandrijvingen, producenten van banden als de makers van zuigers.

De Europese automobielconcerns worden gezien als inspiratiebron en wereldwijd leidende fabrikanten van personenauto's 

en vrachtwagens. Daarnaast proberen innovatieve fabrikanten uit de VS en Azië, de koers voor de toekomst te bepalen. De  

wereldwijde automotive-branche, d.w.z. de automobielfabrikanten en hun toeleveranciers worden met een jaarlijkse omzet van  

2 biljard euro en meer dan 50 miljoen medewerkers gezien als de wereldwijde motor van de economie. Jaarlijks rollen er bijna 100 

miljoen nieuwe voertuigen van de band. Volgens de vakverenigingen is elk vijfde automobiel uit een Europese productiefaciliteit 

afkomstig. Daarbij moeten de voertuigen die door Europese concerns buiten Europa worden geproduceerd nog worden opgeteld.

Flexibiliteit en ideeënrijkdom

De verspanende industrie heeft veel werk aan een moderne middenklasse auto: onderdelen voor de motor, aandrijving en alumi-

nium velgen zijn slechts enkele van de componenten die verspanend worden bewerkt. Daarvoor is ook de rijkdom van de ideeën 

en de knowhow van de fabrikanten van gereedschappen nodig. Zij moeten flexibel zijn, precies en snel reageren, en speciale 

klantspecifieke oplossingen kunnen aanbieden. Alleen dan zijn de snelle ontwikkelingen van de branche bij te houden. Want wat 

vandaag modern is, kan morgen alweer achterhaalde techniek zijn.

AUTOMOBIELINDUSTRIE – MOTOR 
VOOR DE WERELDECONOMIE

AUTOMOTIVE



5
HORN

AUTOMOTIVE

Daartoe behoort ook de inzet van moderne materialen voor lichte constructies, die de fabrikanten van ge-

reedschappen steeds weer voor een volgende uitdaging plaatsen. Composietmaterialen zoals CFK en GVK 

of nieuwe legeringen vereisen dat nieuwe substraten en coatings worden ontwikkeld en dat verder wordt 

gedacht. Zo heeft het draaien van aluminium velgen ervoor gezorgd dat de polykristallijne diamant (PCD) 

de vervanger is van het snijmateriaal van hardmetaal. De standtijd van PCD is bij soortgelijke verwerkings-

parameters aanzienlijk langer. Dat verbetert de maatvastheid van de werkstukken en de procesbetrouw-

baarheid. De precisiegeslepen PCD-snede realiseert een glanzend oppervlak op de velg en verhoogt de 

optische uitstraling van het voertuig.

Het begon in het jaar 1769

Toen de Fransman Nicholas Cugnot in 1769 het eerste daadwerkelijk gebouwde voertuig uitvond, waren de 

wielen nog van hout. Toen werd een voertuig nog met een stoomaandrijving voortbewogen. Zijn landgenoot 

Étienne Lenoir maakte een eeuw later, in 1863, een 18 kilometer lange rit met zijn ‘Hippomobile’. Dat was 

het eerste voertuig met een verbrandingsmotor. De gepatenteerde Benz-Patent-Motorwagen Nummer 1 

van Carl Benz maakte de eerste rit in 1886. Dit jaartal geldt sindsdien als het geboortejaar van de moderne 

auto met een verbrandingsmotor.

AUTOMOTIVE
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 › In minder dan vier seconden van 0 naar 100 km/h, 160 kW vermogen en teamgeest: dat is wat de deelnemers aan de Formula Student van het Team 

Raceyard van de hogeschool in Kiel ervaren. Met de door henzelf ontwikkelde en gebouwde racewagen met elektromotor starten zij in de ‘E’-categorie. 

Met betrekking tot de productie van de onderdelen van de racewagen heeft HORN de studenten uit Kiel geadviseerd op het gebied van gereedschappen 

voor draai- en freesbewerkingen. “Wij waarderen de knowhow ten aanzien van verspanen. Met onze contactpersoon van HORN, Thomas Wassersleben, 

krijgen wij altijd goed advies en snelle ondersteuning”, vertelt Lukas Schlott. Het teamlid van Raceyard is verantwoordelijk voor de sectoren Marketing 

en Event Management.

ONDER STROOM

In 2018 zullen de studenten uit Kiel doorstarten met een vierwielaandrijving.

Intensieve,  
praktische ervaring 
op het gebied van 

constructie en  
productie
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De samenwerking met het Institut für Computer Integrated Manufacturing – Technologietransfer (CIMTT) bestaat al meerdere 

jaren. Thomas Wassersleben adviseert de mechanische werkplaatsen van het instituut met oplossingen voor verspaningen en 

gereedschappen. Via de buitendienstmedewerker van HORN kwam ook het verzoek van het raceteam Raceyard 2017/2018. Dit 

verzoek werd door HORN gehonoreerd met een gereedschapset met de systemen Supermini, type 105, in- en afsteeksysteem 

S100, Boehlerit ISO-wisselplaten en DS-aluminium frezen. "Dankzij de gereedschapset kon onze mechanische afdeling ook 

moeilijke verspaningswerkzaamheden oplossen, die op basis van lange overhangen en smalle gaten slechts moeilijk toegankelijk 

waren”, herinnert Schlott zich.

Bij elk nieuw seizoen van de Formula Student wordt een nieuwe racewagen ingezet. Net als de racewagen wisselt ook elk jaar 

een deel van het team, omdat een aantal van hen de studie heeft afgerond. Dat wil zeggen dat elk nieuw team de ontwikkeling, 

productie, montage en proefritten van de racewagen in eigen hand heeft. De ervaringen van voorgaande seizoenen worden bij 

de nieuwe ontwikkeling meegenomen. Het team Raceyard 2017/2018 bestaat uit 50 leden, onderverdeeld in vier hoofdgroepen: 

Sponsoring en Financiën, Mechanica, Elektro en Marketing & Event Management. 

Zelf ontwikkeld en geproduceerd

Op een klein aantal onderdelen na is de racewagen geheel zelf ontwikkeld en geproduceerd. Voor de remklauwen gebruikten 

studenten uit Kiel de SLM-techniek (Selective Laser Melting). Met het additieve productieproces printten zij de zelf geconstru-

eerde remklauwen van een aluminium legering. Bij het uitspindelen van het cilinderloopvlak van de remzuigers gebruikten de 

verantwoordelijke monteurs het HORN-systeem Supermini, type 105. "Door de driedimensionale vorm van de klauw en de nauwe 

toleranties van de cilinder, was de productie een uitdaging voor onze monteurs”, stelt Schlott. 

De pedalen kunnen aan de lengte van verschillende coureurs worden aangepast.
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Voor het verspanen van het draaipunt van aluminium werd een driesnedige VHM-schachtfrezer van het systeem DS met gepo-

lijste spanruimtes gebruikt. De moeilijkheid van deze module betreft de lange overhangen. Daarnaast hebben de technici op 

basis van de geometrie van de module de frees met overlengte geselecteerd. "Als gevolg van de gepolijste spanruimte en de 

geometrie van de frees ondervinden wij tijdens de verwerking geen problemen met vastklevende spanen en trillingsstrepen”, 

aldus Thomas Wassersleben.

Koolstofvezel monocoque

Het chassis van de racewagen is gemaakt van koolstof monocoque. Voor de aerodynamische componenten en andere onderdelen 

zoals de stuurstang, hebben de student ook gekozen voor het materiaal koolstofvezel. Voor het produceren van de vormen en het 

lamineren van de delen, kon het team beschikken over de machines en knowhow van een andere sponsor. "Het lamineren van 

de afzonderlijke coatings van koolstofvezel was een uitdaging, omdat de richting van de vezels van de afzonderlijke CFK-lagen 

voor de latere stijfheid van het chassis en andere modules moet zorgen”, vertelt Schlott. Voor de aerodynamica-berekeningen 

en de stijfheid van het chassis en de overige componenten maakten de studenten gebruik van de krachtige computers die op 

de CIMTT in Kiel beschikbaar zijn. 

Ook de componenten voor de elektrische aandrijving heeft het team zelf ontwikkeld. Van de uitneembare accu werden alleen de 

isoleercellen gekocht. Het samenstellen van de 288 cellen, evenals het elektronische ontwerp en het maken van de elektronica 

voor de veiligheid en het laden werd ook door de studenten zelf gerealiseerd. De racewagen verschijnt in het seizoen 2017/2018 

voor het eerst met vierwielaandrijving aan de start. Elk wiel wordt aangedreven door een eigen elektromotor, die in de wielnaaf is 

opgenomen. Gecombineerd ontstaat daardoor een totaal vermogen van 160 kW (ca. 217 PK). Bij een leeggewicht van de auto 

van ca. 230 kg is dat een aanzienlijke prestatie. Voor de race in de serie Formula Student moet het vermogen echter worden 

verlaagd naar 85 kW. 

Bij de afzonderlijke disciplines van de Formula Student is niet alleen het presteren van de auto bepalend. Deze disciplines zijn 

verdeeld in statische en dynamische. Bij de statische disciplines spelen de economische en de constructieve aspecten van het 

Frezen van een draaipunt met het systeem DSA. Het uitspindelen van een remklauw met een Supermini, type 105.
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team een grote rol. Zo moeten de studenten met twee presentaties het Business Plan en Cost Report opstellen en beargumen-

teren. Een andere statische discipline betreft het Engineering en Design Event. Daarbij moet het team de jury overtuigen van de 

constructie. Het gaat hierbij met name om de discussie waarbij met goede argumenten en rechtvaardigingen op de opmerkingen 

van de jury moet worden ingegaan.

Tot de dynamische events behoren Acceleration, Skid Pad, Autocross en Endurance. De discipline Acceleration is een snelheidstest 

over een recht stuk van het circuit van 75 meter. De raceauto's accelereren hierbij binnen vier seconden van 0 naar 100 km/h. Bij 

Skid Pad rijden de auto's over een deel van het circuit in achtvorm. Hoge middelpuntvliedende krachten of laterale versnellingen 

kunnen bij deze discipline tot het uitbreken van het voertuig leiden. Bij Autocross rijden de coureurs, ieder afzonderlijk, hun raceauto 

over een nauw afgebakende baan, waarbij de tijd bepalend is. Hierbij worden de coureurs en de rijdynamiek van de auto sterk 

uitgedaagd, over een lengte van een kilometer. De Endurance is de grootste en laatste discipline bij elk Formula Student-event. 

Hier moeten de raceauto's hun betrouwbaarheid bewijzen op een rondlopend parcours met een lengte van 22 km. Deze discipline 

vertegenwoordigt een derde van het totale aantal te behalen punten.

Intensieve praktische ervaringen

De Formula SAE werd in 1981 in de VS opgericht en later als Formula Student uitgebreid naar Europa. Sinds 1999 zijn er jaarlijkse 

evenementen in het Engelse Silverstone en sinds 2006 ook in Duitsland op de Hockenheimring. Inmiddels wordt de Formula 

Student ook in Italië, Spanje, Brazilië en Japan georganiseerd en vinden ook daar wedstrijden plaats. De Formula Student maakt 

het voor ambitieuze studenten mogelijk om intensieve, praktische ervaring op te doen op het gebied van constructie en productie 

en ten aanzien van de economische aspecten gerelateerd aan het bouwen van auto's – en dat allemaal buiten een collegezaal. 

Elk team ontwikkelt daarvoor een eenzits-raceauto op basis van omvangrijke voorschriften. 

Thomas Wassersleben van HORN in gesprek met Lukas Schlott en andere teamleden.
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 › “De markt voor aluminium velgen is sinds medio jaren zeventig sterk gewijzigd van een activiteit op het gebied van accessoires voor sportieve rijders 

en het hogere echelon van auto's tot een massaproduct”, stelt Horst Schuster. De oprichter van machinebouwer Dugar + Schuster uit Langenfeld kent 

de markt voor aluminium velgen al vanaf het prille begin. De toeleveranciers voor de automobielindustrie behoren tot zijn klanten. “De prestaties van 

een machine komen alleen in perfect samenspel met de gereedschappen volledig tot hun recht”, is de mening van Schuster. Met HORN heeft hij voor 

de oorspronkelijke uitrusting van zijn draaimachines een passend partner op het gebied van gereedschappen gevonden. De knowhow van HORN en zijn 

buitendienstmedewerker, Andreas Manfraß, overtuigde de beide ervaren directeuren van Dugar + Schuster. 

AAN HET WIEL DRAAIEN

Perfect samenspel 
van machines  

en gereedschappen

AUTOMOTIVE

AUTOMOTIVE

De serie RDM4 van Dugar + Schuster met aangepaste automatisering.
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Sinds 2015 bestaat de samenwerking tussen Dugar + Schuster 

en HORN. Voor de machinebouwer is de fabrikant van preci-

siegereedschap uit Tübingen de eerste keuze als leverancier 

voor gereedschappen. De Rijnlander biedt op verzoek van de 

klant alle machines als oorspronkelijke uitrusting aan, inclusief 

de gereedschappen van HORN. Voor de demonstratiemodellen 

van de machines worden ook de gereedschappen van HORN 

gebruikt. “De gereedschappen zijn uiterst efficiënt en speciaal 

afgestemd op het bewerken van aluminium. Dankzij de ervaring 

en de betrokkenheid van het bedrijf en haar adviezen kunnen 

wij het optimum voor de klantspecifieke toepassingen realise-

ren”, stelt directeur Frank Schuster. Ook Andreas Manfraß looft 

de samenwerking: “Wij werken heel nauw samen en konden 

gedurende onze samenwerking een aantal problemen oplos-

sen én lopende verspaningsprocessen bij klanten verbeteren.” 

Hoge tolerantie-eisen

Voor de productie van niet-afgewerkte aluminium velgen worden 

in het algemeen, afhankelijk van de kwaliteit en de prijsklasse, 

drie processen gevolgd: Flow-Forming (cilindrische drukwal-

sen), smeden en gieten. Alle processen vereisen echter een 

verspanende bewerking, afhankelijk van de vormgeving of de 

oorspronkelijke vorm. De vereiste toleranties van de naaf tot 

aan de naafdiameter resp. het naafgat evenals de roterende 

en gebalanceerde loop kunnen alleen op deze manier worden 

Draaien van de velgrand met systeem S29F.

AUTOMOTIVE
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aangehouden. Daarnaast stelt de automobielindustrie hoge 

eisen aan de kwaliteit van het oppervlak, hetgeen tevens het 

kenmerk van het design van de velg is.

De niet-afgewerkte velgen geven tijdens het productieproces 

in drie fasen verschillende eigenschappen bij het verspanen 

weer. Flow-Form-velgen hebben de neiging om, deels als gevolg 

van de zeer geringe wandsterkte van het velgbed, te trillen. Om 

deze trillingen te vermijden, dient voor de niet-afgewerkte velg 

een aangepaste verdeling van de snede ingesteld te worden. 

Gesmede velgen hebben in verhouding tot gegoten velgen een 

sterk afwijkend verspaningsgedrag. Zij hebben de neiging tot 

lange spanen en hebben op basis van het proces een hogere 

overmaat dan gegoten legeringen. De sterkte van de gesmede 

velgen is hoger dan bij gegoten velgen, waardoor de vereisten 

aan het vermogen van de machine hoger zijn en het hogere 

eisen stelt aan de snede. Als gesmede velgen echter een zeer 

dunne wand hebben, dan zijn de vereisten aan de verspaning 

extreem hoog.

Gereedschappen mogen de machine niet  
beperken

“De prestaties van de machine kunnen alleen in perfecte samen-

werking met de gereedschappen en de spanmiddelen volledig 

worden benut. Dat is de reden waarom wij ervan uitgaan dat de 
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gereedschappen de prestaties van de machine niet beperken”, 

meent Frank Schuster. Sinds 2010 is HORN intensief betrokken 

bij de ontwikkeling van gereedschappen voor de velgenindus-

trie. Er worden hoge eisen gesteld aan de wisselplaten. Lange 

standtijden, hoge kwaliteit van het oppervlak en precisie zijn 

slechts enkele eigenschappen waaraan het gereedschap tijdens 

de serieproductie moet voldoen. Als gevolg van de zeer lange 

overhangen bij de draaibewerking van het velgbed en de spa-

ken, dient de gereedschaphouder een buitengewone stabiliteit 

te hebben. Het optreden van trillingen zal anders tot voortijdige 

slijtage leiden en tot een slechte kwaliteit van het oppervlak. 

“Voor een procesbetrouwbare bewerking van een aluminium 

velg moet het werkstuk de technische grenzen bepalen, niet de 

machine of het gereedschap”, stelt Horst Schuster.

De diverse aluminium-legeringen vereisen aangepaste snijma-

terialen voor het procesbetrouwbaar verspanen. HORN zet voor 

de uitvoering van de gereedschappen in op het snijmateriaal 

PCD (polykristallijne diamant). De precisiegeslepen PCD-snedes 

realiseren een hoge kwaliteit van het oppervlak en voorkomen het 

‘vastkleven’ op een effectieve manier op basis van de lage wrij-

vingscoëfficiënt van diamant. Bovendien biedt PCD als gevolg 

van de hoge schuurvastheid, een aanzienlijk hogere standtijd 

dan hardmetaal. Daardoor is er een betere maatvastheid van 

de werkstukken gedurende een langere periode. Ook Andreas 

Manfraß benadrukt de voordelen van PCD: “De introductie 

van met PCD-gecoate wisselplaten was voor ons de grootste 

doorontwikkeling voor gereedschappen bij het bewerken van 

velgen. Hogere standtijden, hoge kwaliteit van het oppervlak 

en procesbetrouwbaarheid kunnen bij serieproductie alleen 

met PCD worden gerealiseerd.”

90 procent diamant

Polykristallijne diamant is een composiet. De diamantdeeltjes 

bevinden zich als het ware in een toevallige oriëntatie in een 

metaalmatrix (binder), die kan bestaan uit kobalt, nikkel of 

titaan. De matrix maakt de PCD elektrisch geleidend en kan 

daardoor ook geërodeerd worden. Het diamantgehalte van de 

De van PCD-coating voorziene sneden bieden lange standtijden, een gecon-

troleerde spaanbreuk en een hoge kwaliteit van het oppervlak.

Draaien van de spaken met een onderbroken snede.

AUTOMOTIVE
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Een nauwe samenwerking: Horst Schuster (oprichter) in gesprek met Frank Schuster (directeur) en de technisch adviseur van HORN, Andreas Manfraß.

 › De organisatie Dugar + Schuster werd in 1974 opgericht door Janos Dugar en Horst Schuster. Het begin was moeilijk, omdat na de oliecrisis 

een economische crisis volgde. Dankzij de ervaring van Janos Dugar en de drive van Horst Schuster kon deze crisis echter in korte tijd worden 

overbrugd. Na een op leeftijd gestoeld afscheid, nam Horst Schuster aan het eind van de jaren zeventig het bedrijf over. Kort daarna vestigde het 

bedrijf zich in Langenfeld in het gebied Rijnland. In 1995 kwam de huidige directeur Frank Schuster de organisatie versterken. Op dit moment 

biedt de organisatie voor de machinebouw een volledige service voor machines uit het eigen verkoopprogramma aan, hetgeen kan reiken tot een 

complete revisie en automatisering. Met de ontwikkeling van de serie RDM 4 bewijst Dugar + Schuster wederom de knowhow die zij gedurende 

40 jaar hebben opgebouwd op het gebied van het bewerken van aluminium velgen. 

AUTOMOTIVE

PCD-snijmaterialen ligt in het algemeen rond de 90 procent. Door 

het slijpen kan de kwaliteit van de snijkanten met een geringe 

scherpte worden gerealiseerd. Voor een optimale spaanbreuk 

en de geleide spaanafvoer biedt HORN de PCD-wisselplaten 

met gelaserde spaanvormgeometrie.

Voor het bewerkingsproces van aluminium velgen worden 

meestal speciale, maar ook standaard draaicentra gebruikt. Als 

speciale machines gevraagd zijn dan gebruiken de fabrikanten 

van velgen die van Dugar + Schuster. Met de ontwikkeling 

van de serie RDM 4 biedt de Rijnlander een machine voor de 

bewerking van velgen met een grootte van 12 tot 24 inch. Het 

hart van de machine is een speciaal ontworpen motorspil met 

een vermogen van 92kW, waarop de velgen met speciale span-

middelen worden gespannen. Twee verticaal gepositioneerde 

gereedschaphouders met elk plaats voor acht gereedschappen 

bieden ook voldoende plaats voor veeleisende bewerkingen.

Designobject

Aluminium velgen zijn bijna de enige onderdelen van een 

automobiel die los van hun functie, individueel selecteerbare 

stijlementen zijn. De automobielfabrikanten gebruiken dit voor 

de positionering van het voertuig in de markt en bepalen 

het design. De markt voor aluminium velgen is sinds medio 

70er-jaren sterk gewijzigd van een activiteit op het gebied van 

accessoires voor sportieve rijders en het hogere echelon van 

auto's tot een massaproduct. Een veelvoud van aanvankelijk 

met name Europese fabrikanten van aluminium velgen heeft zich 

nu ontwikkeld tot een relatief homogene groep van wereldwijd 

opererende fabrikanten. Marktniches maken echter nog altijd 

het bestaan en oprichten van nieuwe bedrijven in deze sector 

mogelijk.

AUTOMOTIVE
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Duitse en internationale experts voor de verspanende metaalbewerking ontmoeten elkaar van 18 tot 22 september op de AMB in Stuttgart. Meer dan 1500 

exposanten zullen hun ontwikkelingen en innovaties op een bruto oppervlakte van meer dan 120.000 vierkante meter presenteren. En de tekenen zijn 

goed, zij geven aan dat de AMB 2018 de grootste AMB aller tijden zal zijn. “Met de nieuwe Paul Horn-hal, de bijzondere voorstelling AMB Digital Way en 

het daarbij behorende congres, hebben wij de beste voorwaarden gecreëerd om de AMB 2018 nog groter en beter te maken”, is de toelichting van Ulrich 

Kromer van Baerle, woordvoerder van de directie van de beurs in Stuttgart. 

Over de AMB

Op de AMB 2018 in Stuttgart worden van 18 tot 22 september rond de 90.000 internationale professionele bezoekers en 1500 

exposanten verwacht. Zij tonen op een oppervlak van meer dan 120.000 vierkante meter innovaties en verdere ontwikkelingen 

voor verspanende en afbramende gereedschapswerktuigen, precisiegereedschap, meettechniek en kwaliteitsborging, robots, 

manipulatietechnieken voor werkstukken en gereedschap, Industrial Software & Engineering, componenten, modules en acces-

soires. De AMB 2018 wordt ondersteund door de ideële ondersteunende verenigingen VDMA Fachverband Präzisionswerkzeuge, 

VDMA Fachverband Software und Digitalisierung evenals VDW Verein Deutscher Werkzeugmaschinenfabriken.

HORN op de AMB

HORN presenteert zich ook in 2018 weer met een stand met drie verdiepingen, met talrijke innovaties en productuitbreidingen. 

Centrale onderwerpen zijn het JET-wervelen met interne koeling, Speed-Forming (schaven) en het polygoondraaien (onrond 

draaien). Professioneel en vakkundig advies bij het HORN-productassortiment staan net zo in het centrum van de aandacht als 

het uitwisselen van informatie over actuele onderwerpen en trends.

STUTTGART STAAT CENTRAAL BIJ DE 
METAALBEWERKING 
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BEURZEN

De IMTS 2018 is de 32e editie van de leidende beurs voor de maakindustrie in Noord-Amerika. Deze vindt plaats van 10 tot 15 september in Chicago. De 

beurs in 2016 vertegenwoordigde met 2407 deelnemers tot nu toe het hoogste aantal exposanten en was met meer dan 115.000 aanmeldingen en een 

netto oppervlak van meer dan 135.000 vierkante meter, de op twee na grootste beurs in het McCormick Place-Complex. De IMTS wordt elk even jaar in 

Chicago gehouden en trekt kopers en verkopers uit 117 landen aan.

Over de IMTS

Leidende fabrikanten tonen hun oplossingen in productcategorie-paviljoens:

› Verspanen: van bewerkingscentra tot montage-automatisering, tot flexibele productiesystemen en draaimachines.

› Gereedschap en spansystemen: spanmiddelen, uitrustingen, snijgereedschap van allerlei soorten en bijbehorende accessoires.

› Productie en laser: waterstraal-, plasmalichtboog- en lasersystemen, lasapparatuur en warmtebehandeling.

›  Overige paviljoens op de IMTS zijn: slijpbewerking/zagen/finishing; besturing en CAD-CAM; EDM; tandwieloverbrenging; machinecomponenten/reiniging/

milieu; additieve productie en kwaliteitsborging.

HORN in Chicago

HORN USA presenteert innovaties en productuitbreidingen in de West Building – Stand nummer 431722. Speciaal voor de IMTS 

zal HORN USA het uitgebreide gereedschapprogramma met afmetingen in inches presenteren. Nieuw in het inch-programma 

zijn de systemen 406 en 409, DAH 25 en DAH 37, evenals het systeem DA 62. Bovendien zijn er naast het reeds bestaande 

assortiment voor inch-gereedschap ook nog andere beproefde freessystemen met inch-maten beschikbaar.

DE GROOTSTE INDUSTRIËLE BEURS 
VOOR DE MAAKINDUSTRIE IN AMERIKA
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 › HORN presenteert op de AMB 2018 en op de IMTS twee nieuwe ontwikkelingen voor wervelpro-

cessen. Het JET-wervelen is het eerste wervelgereedschap met een interne toevoer van koeling. In 

samenwerking met de organisatie W&F Werkzeugtechnik ontwikkelde HORN een wervelsysteem dat 

direct een geoptimaliseerde koeling aan de snede geeft. Een andere innovatie is het High-Speed-wervelen. 

Dit proces biedt een hoge productiviteit. Op basis van aangepaste toerentallen van het proces, loopt het 

voordraaien en het schroefdraad wervelen parallel tijdens de productiefase. 

WERVELEN, VERDER UITGEWERKT

PRODUCTEN
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NIEUWPRODUCTEN

Met JET-wervelen toont HORN haar knowhow op het gebied van schroefdraadwervelen. In samenwerking met de organisatie 

W&F Werkzeugtechnik uit Großbettlingen werd gezamenlijk een wervelsysteem met een toevoer van koelmiddel ontwikkeld. Het 

systeem maakt als gevolg van de directe koeling tijdens het snijden hoge standtijden mogelijk. Bovendien realiseert het systeem 

in combinatie met de stabiele wervelgenerator een hogere kwaliteit van het oppervlak van het werkstuk. Door het samenspel van 

het kegelsysteem en de vlakke ondersteuning bij de gepatenteerde W&F-interface bereikt de wervelkop een hoge wisselnauw-

keurigheid en een gebruiksvriendelijk wisselen met slechts drie schroeven. De interne toevoer van koeling vermindert het risico 

van het opeenhopen van spanen tussen de wisselplaten. 

De wisseltijd van de wervelkop bij de interface van de wervelgenerator ligt onder een minuut. De interface biedt een omloop en 

slingering van 0,003 mm. Het maximale toerental is 8000 t/min. De wervelkoppen zijn beschikbaar met wissel platen met drie 

randen, type S302 of tweesnedige wisselplaten van het type 271. De snijcirkels zijn beschikbaar met een diameter van 6 mm,  

9 mm en 12 mm . De interfaces voor de aanpassing van de wervelgenerator is voor alle reguliere langdraaimachines beschikbaar.

High-Speed-wervelen

Een ander nieuw proces toont HORN met het High-Speed-(HS)-wervelen. Deze technologie wordt in samenwerking met de  

machinefabrikant Index-Traub getoond. Het HS-wervelen biedt een hoge stijging van de productiviteit als gevolg van de parallelle 

draai- en wervelbewerking. Bij het proces is het toerental zo hoog, dat voor het wervelen een draaiproces kan worden uitgevoerd. 

Het vóór het wervelgereedschap gepositioneerde draaigereedschap reduceert het volume van het materiaal, hetgeen anders 

door het wervelgereedschap zou moeten worden verwijderd. Hierdoor worden hogere standtijden mogelijk, evenals een hogere 

kwaliteit van het oppervlak. De wervelkoppen lijken op de traditionele wervelkoppen. Alleen de snij-inzetstukken hebben een 

andere geometrie. Het fabriceren van een- en meerdere schroefdraden is met slechts één snij-inzetstuk mogelijk. 

 › Het JET-wervelen maakt hoge standtijden mogelijk 

en voorkomt het opeenhopen van spanen.

HET JET-WERVELEN

PRODUCTEN
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Productieve procedure

Het schroefdraad wervelen wordt het meeste toegepast voor de productie van botschroeven. Daarbij draait 

de wervelkop op basis van een hoog toerental over het langzaam draaiende werkstuk. De wervelkop is in 

de vereiste hellingshoek ten opzichte van de schroef ingesteld. Door de axiale invoering van het werkstuk 

freest de wervelkop de schroefdraad. Op basis van de hoge eisen aan de kwaliteit van de schroeven, is 

er bij wervelgereedschappen bijzondere aandacht voor de precisie en de kwaliteit van het oppervlak.  

Bovendien worden bij botschroeven, op basis van de verdraagzaamheid als implantaat, speciale materialen 

gebruikt. Hiertoe behoren niet-roestend staal, titaan of kobalt-chroomlegeringen. De materialen hebben het 

nadeel dat zij moeilijk te verspanen zijn. Om de materialen productief te bewerken, is knowhow en ervaring 

vereist. Daarom zijn de gebruikte hardmetaal substraten, coatings en de snij-geometrie op de betreffende 

toepassing afgestemd. 

HORN biedt naast het JET- en High-Speed-wervelen nog andere werveltechnologieën. De meest universele 

technologie is het standaard-wervelen. De wervelkop kan aan elke wervelgenerator worden aangesloten. 

Voor het snel wisselen van de wervelkop en de wisselplaten buiten de machine, heeft HORN het modulai-

re wervelsysteem ontwikkeld. Op basis van de precisie interface dient de wervelkop na het uitnemen uit 

de machine niet nogmaals afgestemd te worden. Daarnaast kan door de vulring het wervelgereedschap 

aan verschillende interfaces worden aangepast. Het HORN-turbowervelen biedt een hoge productiviteit. 

Door de verdeling van het snijden van de ruwmakende snede, voorafgaande snede en definitieve snede 

vermindert de belasting op de profielwisselplaten van het wervelgereedschap. Hierdoor biedt het systeem 

snelle bewerkingstijden en als gevolg daarvan verlaagde gereedschapskosten. 

 › Het High-Speed-wervelen maakt een aanzienlijk snellere bewerkingstijd 

mogelijk.

PRODUCTEN
HET HIGH-SPEED-WERVELEN 

PRODUCTEN
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 › Het op de Supermini type 105 gebaseerde gereedschap, biedt een voordeel ten opzichte 

van het frezen van smalle en diepe groeven.

SPEED-FORMING

SProductieve fabricage van smalle en diepe groeven

Voor de productieve fabricage van groeven in kubusvormige werkstukken heeft HORN gereedschappen voor het proces 

Speed-Forming ontwikkeld. Voor diepe en smalle groeven (met een breedte van 2 tot 3 mm) worden bij de gereedschap- en 

matrijzenbouw meestal frezen met een grote lengte- en doorsnedeverhouding gebruikt. Op basis van het hoge risico op breuk 

kan de invoering en het instellen relatief klein worden geselecteerd. Met de nieuwe gereedschappen biedt HORN de mogelijkheid 

om groeven tot een diepte van 20 mm, snel en kosteneffectief met het Speed-Forming-proces (schaven) te produceren. De 

gereedschappen zijn gebaseerd op het systeem Supermini, type 105. Net als bij gleufstoten transporteert het gereedschap op 

basis van een geprogrammeerde baan als vast afgestemde gereedschapspindel. De realisatie van de afzonderlijke slagen ligt 

op maximaal 0,3 mm bij een invoersnelheid van de ijlgang van de machine (maximaal 60 m/min). 

In combinatie met een cyclus biedt het de mogelijkheid om ook boog- of golfvormige groeven te produceren. 

Dit maakt bijvoorbeeld het productief fabriceren van koel- of verstevigingsribben op een behuizing mogelijk. 

Bij overeenkomstige machines en componenten realiseren de gereedschappen kortere bewerkingstijden, 

omdat de druppelvorm van het systeem Supermini bestand is tegen hogere belastingen en daardoor ook 

een snijriching toestaat. Voor de boogvormige groeven zijn de eerste machinefabrikanten al bezig met de 

ontwikkeling van overeenkomstige cycli. Het programmeren van rechte groeven is voor ervaren CNC-pro-

grammeurs geen grote uitdaging.

Ter introductie biedt HORN het gereedschapsysteem met een snijbreedte van 1,5 – 4 mm en een lengte 

van 12 – 35 mm aan. De gereedschaphouders zijn beschikbaar met de HSK-63-interface en als ronde 

schacht met een diameter van 25 mm. Alle houdervarianten zijn voorzien van een toevoer van koelmiddel. 

PRODUCTEN
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 › Het gereedschapsysteem is gebaseerd op het systeem Mini type 114.

POLYGOONDRAAIEN

Polygoondraaien voor rondlopende serieprocessen

HORN presenteert een proces voor het produceren van onronde contouren. Met de axiale invoering bieden de gereedschappen 

de mogelijkheid regelmatige, onronde contouren op draaimachines te produceren. Dit proces maakt bijvoorbeeld het produceren 

van polygoonvormen eenvoudiger. Bij het inzetten staan de assen van het werkstuk en het gereedschap ten opzichte van elkaar 

ingesteld en in een bepaalde toerentalverhouding ingesteld. De gereedschappen zijn zowel geschikt voor uitwendige als inwen-

dige bewerking. De asverstelling, de toerentalverhouding van het werkstuk ten opzichte van het gereedschap en de vluchtcirkel 

van de snede bepalen de afmeting van de contouren. Een gereedschapsysteem voor het polygoondraaien (onrond draaien) kan 

afzonderlijk op de steeds te produceren contouren van het werkstuk worden afgestemd.

De bewerking is uitstekend geschikt voor serieproductie, omdat tijdens de bewerking geen schoksgewijze 

of omgekeerde bewegingen optreden. Hiervoor kunnen verstelbare fijne boorkoppen worden gebruikt. Voor 

een betrouwbare bewerking is echter een massabalans en een fijnafstelling van de snede een vereiste. Met 

het gereedschapsysteem reageert HORN op verzoek van de klant op het proces van het polygoondraaien 

(onrond draaien), die splinevertandingen, polygoon- en andere vormen kosteneffectief willen produceren. 

Voor het polygoondraaien (onrond draaien) voor de inwendige contouren heeft HORN de gereedscha-

psystemen Supermini en Mini. Voor de uitwendige contouren zijn de tweesnedige wisselplaten 274 of 

ISO-gereedschappen geschikt.

PRODUCTEN
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 › Het nieuwe systeem 32T is bedoeld voor gebruik op langdraaimachines 

en kleinere draaimachines.

NIEUW

SYSTEEM 32T

Het groefsysteem voor langdraaiers en nauwe ruimtes

Voor de toepassing op langdraaimachines en voor het in- en afsteken op kleinere draaimachines 

presenteert HORN het nieuwe systeem 32T. Dankzij de precisiegesinterde plaathouder en de centrale 

klemschroef realiseert dit gereedschapsysteem een hoge wisselnauwkeurigheid van de wisselplaat en 

een direct aantrekken in de plaatzitting van de gereedschaphouder. Bovendien zijn geen spanelementen 

nodig, die het spanproces negatief kunnen beïnvloeden. De schroefkop van de spanschroef geeft geen 

stoorcontour, wat het insteken op een kraan en het afsteken direct aan de spindel mogelijk maakt. De 

steekplaat kan als neutrale plaat zowel links als rechts worden gebruikt. Met het systeem 32T realiseert 

HORN de afronding van haar driesnijderprogramma voor kleinere maten. De gereedschapsfabrikant 

volgt daarmee de wensen van de klanten, die hebben gevraagd naar een driesnijdersysteem voor 

langdraaimachines en voor kleinere machines, speciaal bij weinig beschikbare ruimte. 

De maximale steekdiepte van het systeem is 4 mm, bij een steekbreedte van 2 mm 

of 2,5 mm. Voor insteekwerkzaamheden zijn de steekplaten met rechte snede en met 

volradius leverbaar. Voor het afsteken levert HORN de wisselplaat met een 15 graden 

afsteekhoek. Voor de betrouwbare spaanafvoer zorgt een rondgeslepen spaanvorm-

geometrie. De gereedschaphouder is voorzien als vierkante schacht 10 x 10 mm en 

12 x 12 mm. Beide versies zijn uitgevoerd met een interne koelmiddelaanvoer en in 

linker- en rechteruitvoering leverbaar. 

PRODUCTEN
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 › De groeffrees zorgt voor het traploos en gebruikersvriendelijk 

aanpassen van de groefbreedte.

INNOVATIE VOOR HET GROEFFREZEN

NIEUW

Verstelbare groeffrezen voor de systemen 406 en 409

HORN heeft een schijffrees ontwikkeld, waarmee een traploze instelling van verschillende groefbreedtes mogelijk is. Daardoor 

hoeft de gebruiker niet langer een cassetteoplossing te gebruiken en vervalt het tijdrovend instellen van de groefbreedte. Het 

freeslichaam biedt zo een unique selling point en vermindert de kosten voor gereedschaphouders. De verstelling is uiterst 

gebruikersvriendelijk via een centrale verstelhuls. Zo kan de gewenste groefbreedte op een voorinstelapparaat eenvoudig worden 

aangepast. De maatvastheid, stabiliteit en procesbetrouwbaarheid is gewaarborgd, omdat de verstelbare schijf het draaimoment 

zal afleiden, dat optreedt tijdens gebruik in het basislichaam.

HORN levert het basislichaam in twee varianten: de eerste variant heeft een snijcirkel van 100 mm en is 

met wisselplaten van het type 406 uitgerust. De 14 wisselplaten zorgen voor zeven effectieve snedes. De 

snijbreedte loopt van 9,6 mm tot maximaal 12,9 mm. De freesdiepte van deze variant is 20 mm. De tweede 

variant is met 12 wisselplaten van het type 409 uitgerust en heeft een snijcirkel van 125 mm. De snijbreedte 

met zes effectieve snedes is bij dit type tussen 12,9 mm en 18,8 mm instelbaar. De maximale freesdiepte 

is 32,5 mm. 

Als wisselplaten gebruikt HORN de in de praktijk bewezen types 406 en 409. Deze zijn nauwkeurig 

geslepen en realiseren een hoge oppervlaktekwaliteit van de groefbodem en de flanken. Positieve span- 

en axiaalhoek maken een zachte snede mogelijk. De secundaire snede van de tangentiaal geschroefde 

wisselplaat zorgt voor zeer goede oppervlakken. Een extra vrije vlakfase zorgt voor een stabiele wighoek 

en een bijzonder rustig freesproces. 

PRODUCTEN
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 › Met het systeem M610 heeft HORN de eerste zessnedige tangentiaal 

vastgeschroefde wisselplaat.

SCHIJFFREES M610

Schijffrezen met zessnedige wisselplaten

Met het tangentiaal-freessysteem M610 heeft HORN de eerste zessnedige tangentiaal-freesplaat voor een schijffrees ontwikkeld. 

Het gepatenteerde freessysteem biedt positieve span- en axiaalhoeken die een bijzondere zachte snede realiseren. De precisie-

gesneden wisselplaten zorgen voor een hoge nauwkeurigheid en creëren een uitstekende oppervlaktekwaliteit. De extra vrije 

vlakfase aan de snijkant vormt een stabiele snijwig. Hierdoor ontstaat een rustige freesbewerking en wordt een langere standtijd 

van het gereedschap mogelijk. De oppervlaktebehandeling van de basisbehuizing van de frees biedt een hoge hardheid en sterkte, 

die de bescherming op de lange termijn tegen schurende rondvliegende deeltjes garandeert. Op de AMB 2018 presenteert HORN 

voor de eerste keer de variant van het systeem M610 als schijffrees. De gereedschapsfabrikant onderneemt daarbij de volgende 

stap om de gereedschapskosten per snede te verlagen en zijn klanten te ondersteunen bij een productieve freesbewerking.

HORN biedt het gereedschapsysteem in de volgende varianten aan: de eerste variant heeft een snijcirkel 

van 100 mm en vijf effectieve snedes. De tien wisselplaten van het type 610 zijn links en rechts vastge-

schroefd. De tweede variant heeft een snijcirkel van 125 mm en zes effectieve snedes, resp. twaalf links 

en rechts vastgeschroefde wisselplaten. De snijbreedte van beide varianten is 16 mm met een freesdiepte 

voor groeven tot maximaal 34,5 mm. De wisselplaten zijn beschikbaar met hoekradiussen van 0,4 mm en 

0,8 mm. Bij het substraat baseert HORN zich op het in de praktijk bewezen AS4B. De varianten van de 

basisbehuizing zijn als schijffrezen met boorgat en als opzetfrees beschikbaar.

PRODUCTEN
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 › Een voorbeeld van componenten waarbij het additieve productieproces 

kan worden ingezet.

SYNERGIEËN GEBRUIKEN –  
COMPETENTIES  
BUNDELEN

HORN ondersteunt klanten bij de additieve productie

HORN gebruikt de additieve productie bij de eigen gereedschapproductie, met name bij de fabricage van prototypes, speciale 

gereedschappen en gereedschaphouders. De uitgebreide mogelijkheden die ontstaan door de additieve productie, biedt HORN 

nu ook haar klanten en partners. Voor deze stap in de toekomst creëert HORN het nieuwe gebied voor de productie met de 

naam ‘Additieve productie’. Deze afdeling is nauw verbonden met de mechanische productie en tegelijkertijd met de poeder- of 

coatinganalyse en kwaliteitsborging.

De SLM-bewerking (Selective Laser Melting),ook wel poederbedbewerking genaamd, wordt bij HORN 

toegepast. Bij deze bewerking wordt het metaalpoeder in lagen op een verlaagbaar platform opgebracht 

en vervolgens in de relevante zone door de laser belicht en gesmolten. Dit wordt zo vaak herhaald totdat de 

juiste hoogte van het componenten is gerealiseerd. Als materialen worden vooralsnog aluminium (AlSi10Mg) 

en rvs (1.4404) gebruikt. Andere materialen worden momenteel getest. De afmeting van de montageruimte 

bedraagt maximaal 300 x 300 x 300 mm.

Omdat HORN alle productiestappen zelf in huis heeft, kan direct worden ingegaan op de wensen en eisen 

van de klant. Het produceren van de componenten wordt in verschillende vormen van de uitrusting uitge-

voerd, geheel naar wens van de klant. HORN ondersteunt daarbij ook klanten bij de voor SLM geschikte 

constructie en bij het selecteren van de daarvoor geschikte op poeder gebaseerde parameters. De pro-

ductie volgt volgens de wensen of eisen van de klant als niet-afgewerkt component, en als halffabrikaten 

tot het gereed zijn voor de bewerking. Andere voordelen betreffen het bestaande machinepark en de 

overeenkomstige meetmiddelen. 

SCHIJFFREES M610

PRODUCTEN
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SAMENWERKINGEN

NIEUWE PARTNERS

HORN en W&F Werkzeugtechnik bundelen hun 
krachten

Van spindel tot gereedschapsnede: een complete oplossing aanbieden, is het 

doel van de nieuwe samenwerking. Daarbij ligt de focus op de uitrusting van 

langdraaimachines met een snelwisselsysteem. “Met deze samenwerking 

overbruggen wij de leemte tussen het snijden en de machine. Op deze manier 

kunnen wij snel reageren op vragen van klanten en hun bewerkingsprocessen 

optimaliseren“, stelt Lothar Horn, directeur. Voor de wereldwijde verkoop 

van de gereedschapoplossingen van W&F uit Großbettlingen, is HORN ver-

antwoordelijk met haar buitenlandse vestigingen en haar verkooppartners 

in meer dan 70 landen. 

De officiële samenwerking werd door de verantwoordelijke 

personen van HORN en W&F Werkzeugtechnik in het najaar 

van 2017 overeengekomen. Voor speciale oplossingen bestaat 

deze samenwerking echter al meerdere jaren. HORN onder-

steunt de vragen van klanten aan W&F met ontwikkelingen en 

de productie van speciale wisselplaten. “Wij verheugen ons op 

de nog nauwere samenwerking in de toekomst. De producten 

van HORN staan net als onze spanoplossingen garant voor een 

hoge kwaliteit, stelt directeur Mirko Flam van W&F Werkzeug-

technik. Beide organisaties onderhouden goede en meerjarige 

contacten met de machinefabrikanten. De synergieën bieden 

nog meer ondersteuning bij de samenwerking.
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De samenwerking zal ook veel voordelen bieden op het gebied van machine-uitrustingen. Het biedt de 

mogelijkheid om klanten ‘alles uit één hand’ aan te bieden. Op basis van de ervaringen van de beide partners 

kunnen nieuwe oplossingen en optimalisaties snel worden ontwikkeld. Bij het begin van de samenwerking 

ligt de focus op snelspansystemen voor langdraaimachines en intern gekoelde wervelgeneratoren. Op het 

gebied van langdraaien is er vanaf herfst 2018 een speciale HORN-catalogus beschikbaar.

De eerste gezamenlijke ontwikkeling van de beide organisaties betreft het Jet-wervelen. Het intern gekoelde 

wervelgereedschap vertegenwoordigt een unieke positie op het gebied van wervelbewerkingen. Het wer-

velen met directtoevoer van koelmiddel heeft een hogere oppervlaktekwaliteit tot gevolg, biedt een betere 

spoelwerking naar de spaanafvoer en verhoogt de standtijd van het gereedschap voor de snedes. Het 

gereedschapsysteem bestaande uit de wervelgenerator van W&F en de wervelkop van HORN, zullen door 

de partners officieel op de AMB 2018 in Stuttgart worden gepresenteerd.

“Onze ontwikkelingen en innovaties worden door praktijkmensen voor praktijkmensen gemaakt.” Dat is een 

motto in de bedrijfsfilosofie van W&F Werkzeugtechnik. De organisatie werd in 1991 in Gingen opgericht. 

Twee jaar later volgde als gevolg van gebrek aan capaciteit de eerste verhuizing, naar Reichenbach an 

der Fils. Na succesvolle jaren en innovatieve ontwikkelingen voor gereedschapoplossingen is het bedrijf 

nu gevestigd in Großbettlingen. Met 35 medewerkers produceert W&F spangereedschap, modulaire ge-

reedschapsystemen, gereedschapoplossingen voor kort- en langdraaimachines, evenals generatoren voor 

het schroefdraadwervelen.

Met de snelspansystemen voor langdraaimachines completeert HORN het aanbod.
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MET DE VOLGENDE GENERATIE NAAR 
DE TOEKOMST

Markus Horn is de nieuwe directeur van Paul 

Horn GmbH. 

Markus Horn nieuwe directeur van Paul Horn GmbH

Markus Horn is sinds januari 2017 actief in het familiebedrijf, vooraleerst als lid van het 

bestuur en Manager IT. De 36-jarige geeft daarmee als lid van de derde generatie 

leiding aan het familiebedrijf. Vooralsnog samen met zijn vader Lothar Horn. “Onze 

beproefde hoeksteen en succesfactoren bepalen ons handelen en functioneren ook 

in de toekomst”, benadrukt Markus Horn. “Daarbij hoort de totale productieketen van 

poeder tot het coaten van gereedschappen ook in de toekomst binnen het eigen 

bedrijf behouden te blijven. Ook staat de hoge waardering voor onze medewerkers, 

evenals een sterke focus op de eisen en wensen van de klant, de technologie en een 

wereldwijde groei in het middelpunt van de bedrijfsfilosofie.” De toekomst biedt vele 

kansen, maar ook uitdagingen. Uitdagingen zoals nieuwe aandrijvingsconcepten, 

die minder verspaning vereisen, kansen zoals het digitaliseren en in een netwerk 

onderbrengen, evenals nieuwe generaties gereedschappen. “Wij moeten deze kansen 

grijpen, gebruiken en voorloper zijn.” 

Lothar Horn ziet in de komende generatie de toekomst van het bedrijf. De weten-

schap dat het bedrijf onder leiding van zijn zoon een familiebedrijf blijft, is voor hem 

belangrijk. “Ik heb de overtuiging dat de succesvolle geschiedenis van Paul Horn 

GmbH onder leiding van mijn zoon Markus doorgaat – met dezelfde basiswaarden, 

maar ook met een nieuwe aanpak”, stelt Lothar Horn die jarenlang directeur van het 

familiebedrijf was. 

WIJ STELLEN ONS VOOR

 › Sinds 20-03-2018 heeft Markus Horn als nieuwe directeur van de Hartmetall-Werkzeugfabrik 

Paul Horn GmbH nog meer verantwoordelijkheden op zich genomen. Samen met zijn vader Lothar 

Horn stuurt hij de activiteiten van de gereedschapsfabrikant uit Tübingen aan.

WIJ STELLEN ONS VOOR
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Mijnheer Horn, hoe bent u bij Paul Horn GmbH begonnen?

Door eerst het bedrijf uitvoerig te doorlopen, kon ik op basis van mijn activiteiten bij HORN een eerste indruk krijgen van alle 

afdelingen en sectoren. Bovendien kon ik als Manager IT en lid van het bestuur op mijn beroepservaring bouwen.

Door uw nieuwe positie als directeur wijzigt het zwaartepunt van uw aandachtspunten. Wat zijn de nieuwe aandachtspunten en hoe gaat u deze invullen?

De functie als directeur brengt meer holistische en overkoepelende aandachtspunten met zich mee. Daarom waardeer ik de 

overgangstijd met mijn vader, die het bedrijf al tientallen jaren kent en ademt, ten zeerste. Veel van zijn ervaringen kan ik mee-

nemen naar de toekomst en desondanks besluiten nemen op basis van eigen inzichten. 

Vooruitkijkend naar de IMTS en AMB: wat zijn volgens u de highlights van de producten? 

Vanuit mijn perspectief is Speed-Forming (schaven) een highlight. Het betreft een oorspronkelijke en bijna vergeten verspanings-

techniek die wij opnieuw hebben geïnterpreteerd en waarmee wij nieuwe mogelijkheden hebben gecreëerd. Voor het overige 

verheug ik mij op de presentatie van het JET-wervelen – dat wil zeggen het wervelen met een interne koeling. Het onderwerp 

Processen zal ook op de beurs in de herfst een belangrijke rol spelen. Maar toch vooral Speed-Forming en het polygoondraaien 

(onrond draaien). 

HORN groeit – in Duitsland en internationaal. Hoe schat u de verdere ontwikkeling in? 

Wij hebben in Duitsland, net als in alle andere landen nog een groot potentieel. Met name in de sector Automotive groeit ondanks 

het schandaal rondom emissiewaarden en de hype in het kader van elektrisch rijden ook het verspanen. Hybride aandrijvingen 

vertegenwoordigen hierbij een belangrijke aspect. Om de door de politiek vastgestelde milieudoelstellingen te realiseren, speelt 

diesel ook hier een belangrijke rol. De sectoren Aerospace en Medische technologie zijn tevens wereldwijde groeisectoren, en 

wel binnen afzienbare termijn.

Weke verwachtingen hebt u voor de toekomst? 

Ook voor de toekomst verwacht ik groei. Deze groei zal wederom mogelijk zijn door onze technologie en zal eenduidig klantgericht 

en nuttig zijn. Om dat te realiseren, betreden wij dat pad graag samen met onze medewerkers. 

Markus Horn in gesprek over zijn verwachtingen en de toekomst voor HORN.

WIJ STELLEN ONS VOOR
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houden. Met name als de fabrieksnormen of de sjablonen van 

de tekeningen werden gewijzigd, was de daaraan gerelateerde 

administratieve inspanning enorm.

De oplossing

De deelnemers – gereedschapsfabrikant en gebruiker – ont-

werpen gezamenlijk een concept waardoor het uitwisselen 

van de CAD-gereedschapsgegevens worden vereenvoudigd 

en versneld, hetgeen zowel voor de toeleverancier als voor de 

klant aanzienlijke kostenbesparingen kan opleveren. En met 

behulp van de eigen infrastructuur en quasi-gestandaardiseerde 

gegevensformaten, konden de inspanningen voor alle deel-

nemende partijen drastisch worden gereduceerd. Bovendien 

daalde het foutpercentage aanzienlijk. Dat wordt mogelijk door 

de verdeling van de documentatietekening in drie componenten. 

Als eerste in het grafiekdeel voor een beeldende weergave van 

het gereedschap, als tweede in de gegevens van de sjablonen 

van de tekeningen en als derde component in schemakaders, 

die de lay-out bepaalt. De afzonderlijke componenten (de quasi 

gestandaardiseerde weergave van de grafiek in de BMG-struc-

tuur, de kop van de dataset in XML-formaat en het schemakader) 

worden gescheiden van elkaar op een gezamenlijke GTDE-server 

beheerd, die tevens de administratie van de toegangsrechten, 

herkenning van de versies, enz. overneemt.

De uitdaging

De werkgroep ‘CAD-gegevensuitwisseling’ werd opgericht met 

het doel om de basis voor de optimalisatie van de CAD-gegeven-

suitwisseling te bewerken. De tekeningen behoren tot een van 

de belangrijkste communicatiemiddelen van een producerend 

bedrijf. Naast de weergave van complexe werkstukgeometrie 

hebben de klanten de werkstuktekeningen ook vaak nodig voor 

de NC-programmering, voor het beheren van de bedrijfsmid-

delen of voor hun ISO-certificering.

Tot nu toe moest elk gereedschapsdocument van de gereed-

schapsfabrikant uitgebreid handmatig worden bewerkt, zodat 

aan elke klant de tekening in het door hem/haar benodigde 

formaat, lay-out en gegevenstructuur ter beschikking kon worden 

gesteld. Op grond van de complexiteit van dit proces had de 

gereedschapsfabrikant in het algemeen rond de 10 werkdagen 

nodig voordat een aan de vereisten van de lay-out van de 

betreffende documentatie bij de gebruiker ter beschikking was. 

Als gevolg daarvan kon, ondanks het binnen 48 uur leveren van 

een gereedschap, de start van de productie eventueel door het 

ontbreken van de werkinstructies nog eens met 8 werkdagen 

worden vertraagd.

Aan de andere kant stelde de klant aan zijn/haar leveranciers 

geen eigen sjablonen van de tekening en geen fabrieksnormen 

te beschikking en moest de fabrikant deze zelf maken en onder-

 › Het uitwisselen van de gereedschaptekeningen via de GTDE-server 

bespaart tijd en kosten. Bovendien daalt het foutpercentage. Een voorbeeld 

van een succesvolle samenwerking van klanten en fabrikanten in VDMA. 

GTDE – GRAFISCHER 
CAD-DATENAUSTAUSCH

WIJ STELLEN ONS VOOR

WIJ STELLEN ONS VOOR
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Op het gebied van precisiegereedschap zijn de volgende normen van bijzondere relevantie:

DIN 4000 Lijsten met overzichten van de kenmerken

DIN 4003 Concept voor de opbouw van 3D-modellen op basis van kenmerken conform DIN 4000

DIN SPEC 69874 Grafische gegevensweergave

ISO 13399 Cutting tool data representation and exchange

De vereniging

Om een vruchtbare samenwerking van gereedschapsfabrikan-

ten en - gebruikers op een duurzame basis mogelijk te maken, 

werd de vereniging ‘Graphical Tool Data Exchange – Standard 

Open Base e. V.’ opgericht. Zij dient voor het opvragen van de 

elektronische gegevensuitwisseling en staat onder leiding van 

de VDMA. Elke fabrikant en gebruiker is welkom om zich bij de 

vereniging aan te melden en mee te werken om de ontwikkeling 

van de GTDE-server te bevorderen. Het bestuur en de directie 

zien graag dat u contact opneemt.

Normalisatie – Standaardisatie

De GTDE en haar mede-ondernemers leveren belangrijke 

input voor de normalisatiewerkzaamheden voor DIN en ISO. 

In de expertgroepen van de commissie voor normalisatie 

voor gereedschappen en opspangereedschappen (FWS) 

bij DIN worden standaarden resp. normen verwerkt, waarop 

de elektronische gegevensuitwisseling van precisiegereed-

schappen is gebaseerd. Voor de normen op het gebied van 

gegevensuitwisseling van gereedschappen zijn de organen in 

het DIN-vakgebied NA121-07 FB ‘Uitwisseling en weergave van 

gereedschapgegevens’ verantwoordelijk.

GTDE en HORN

HORN is lid van de Graphical Tool Data Exchange – Standard 

Open Base e. V. en brengt eigen ervaringen, evenals terugkop-

pelingen van de markt over dit onderwerp in. De gereedschap-

gegevens zijn als STEP- resp. als DXF-bestanden beschikbaar 

op de GTDE-server (www.gtde.info) of na een voorafgaande 

registratie, via de eShop van HORN. 

Bron: VDMA/GTDE

WIJ STELLEN ONS VOOR
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Meest opvallende uiterlijke kenmerk van de nieuwe catalogusbox: in plaats van zes catalogi zijn er nu 

maximaal negen catalogi. De actuele versie is als volgt onderverdeeld:

› Steekdraaien

› Frezen

› Supermini en Mini

› Hoogharde snijmaterialen

› Boren en ruimen

› Modulaire houdersystemen 

› VHM-freesgereedschappen

› Freescatalogus Boehlerit (alleen in bepaalde landen beschikbaar)

› Draaicatalogus Boehlerit (alleen in bepaalde landen beschikbaar)

Met meer dan 20.000 precisie- en high-perfomance gereedschappen levert HORN een breed programma 

voor hoogtechnologische verspaningstaken. Bovendien komen daar de niet in de catalogi opgenomen 

120.000 speciale gereedschappen en oplossingen bij. In eerste instantie zijn de talen Duits en Engels be-

schikbaar. Andere talen en taalcombinaties volgen. De negen catalogi zijn ook online als pdf beschikbaar, 

via: www.phorn.de en www.phorn.com

NIEUWE HORN-CATALOGI 2018/2019
 › De nieuwe HORN-catalogi zijn sinds juni 

2018 beschikbaar en omvatten alle momenteel 

bestelbare HORN-standaardgereedschappen. 

In elke catalogus vergemakkelijkt de indeling in 

typegerelateerde werkmethoden het snel vinden 

van de beschreven producten. Bij de keuze van 

de individuele snijparameters wordt de gebruiker 

ondersteund met talrijke tabellen met ervarings-

waarden uit de praktijk.

WIJ STELLEN ONS VOOR

WIJ STELLEN ONS VOOR
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NIEUWE ESHOP

Snel naar het gewenste resultaat

Het doel van de hernieuwde eShop was een betere gebruiksvriendelijkheid. Dat wordt nu op een duidelijke en overzichtelijk manier 

weerspiegelt. Daarbij komt zowel de onderverdeling als de niveaus. Deze zijn gericht op de gedrukte versie van de catalogi, evenals op 

de product flyers. Christian Thiele, Manager Marketing en bedrijfscommunicatie bij HORN, is voor zijn sector in de eShop verantwoor-

delijk: “Met onze nieuwe eShop bieden wij een echte meerwaarde. De klanten kunnen snel en overzichtelijk tot het gewenste resultaat 

komen. Op dit moment gebruiken al meer dan 3500 geregistreerde klanten onze online-aanbiedingen – de tendens is stijgende.” 

Gereedschapgegevens online

Naast de bestellingen van gereedschap kunnen de geregistreerde gebruikers ook gereedschapsgegevens in de vorm van STEP- 

en DXF-bestanden in de eShop downloaden. Deze bestanden dienen bijvoorbeeld als basis voor de simulaties van bewerkingen. 

Hierbij dient opgemerkt te worden dat er drie verschillende gebruikersrollen zijn. Ten eerste bestaat de rol van de zogenaamde 

eProcurement-gebruikers, die handelen als een administrator of beheerder en nieuwe deelnemers kunnen toevoegen en overige 

rollen kunnen toekennen. De eProcurement-gebruiker heeft daarvoor rechten voor de volgende, beide rollen. De tweede moge-

lijke rol is die van de inkoper, die de bestelprocedures kan uitvoeren en gereedschapgegevens kan downloaden. Bovendien kan 

de inkoper ook de prijs en de beschikbaarheid inzien. De derde rol is toegekend aan de DFX-gebruiker. Deze kan uitsluitend 

gereedschapgegevens downloaden.

HORN-eShop international

Nadat de nieuwe eShop in Duitsland beschikbaar is gekomen, zijn wij nu bezig om de volgende twee eShops op te bouwen. Dat 

betreft de eShop voor de VS en voor Groot-Brittannië. Overige eShops, bijvoorbeeld voor Frankrijk en Rusland staan daarnaast 

in de planning.

 › 24 uur per dag bestellen – zeven dagen in de week. Dat maakt de 

nieuwe eShop van HORN mogelijk. Al sinds 2009 biedt HORN in Duitsland 

de mogelijkheid aan om via de eShop te bestellen. Deze eShop werd nu 

op basis van het uitgebreide productassortiment, evenals een sterkere 

interesse van klanten om online te bestellen, toonaangevend vernieuwd. 

Eerder konden klanten uit Duitsland en België, na voorafgaande registratie, 

online bestellen via eshop.phorn.de. 

WIJ STELLEN ONS VOOR
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STICHTING VOOR DE JEUGD

In meer dan acht jaar tijd heeft de stichting zich ontwikkeld tot een belangrijke strategische partner van het 

beroepsonderwijs in Duitsland. Vele succesvolle projecten van de Nachwuchsstiftung met beroepsonderwijs 

en training workshops bevestigen de behoefte aan een dergelijk initiatief. Dit succesverhaal heeft in mei 

2017 door de toetreding van de VDMA meer stimulans gekregen. In de toekomst zal de Nachwuchsstiftung 

door beide verenigingen voor gelijke delen worden gedragen. 

Met deze stap garandeert de Nachwuchsstiftung een nog intensievere ondersteuning voor beroepsopleidin-

gen voor de voor Duitsland belangrijke machine- en installatiebouw. De toenemende vraag naar vakkundig 

personeel, de voortschrijdende digitalisering en de demografische veranderingen zijn de te beheersen 

uitdagingen van de toekomst. Op basis van deze achtergrond zullen de doelen van de Nachwuchsstiftung 

ongewijzigd blijven – de versterking van de beroepsoriëntatie bij algemene scholen, het invullen van de 

vraag naar geschoold personeel voor de gehele machine- en installatiebouw, evenals de tijdige overdracht 

van innovatieve nieuwe technologieën bij de beroepsopleidingen.

De naam van de VDW-Nachwuchsstiftung is gewijzigd in de Nachwuchsstiftung Maschinenbau.

Daarmee wordt tot uitdrukking gebracht, dat de stichting de beroepsopleiding voor de gehele machinebouw 

zal ondersteunen en begeleiden. 

Onder het motto ‘actief vormgeven’ concentreert de Nachwuchsstiftung Maschinenbau zich wederom op de 

ontwikkeling en uitvoering van op de praktijk georiënteerde en duurzame projecten bij beroepsopleidingen. 

Als gevolg van deze veranderingen is de Nachwuchsstiftung Maschinenbau met name een ondersteunende 

partner voor docenten binnen organisaties van de machinebouw, evenals voor leerkrachten van algemene 

scholen en scholen voor beroepsopleidingen. 

De Nachwuchsstiftung garandeert de duurzaamheid en continuïteit van de veelvoudige activiteiten en 

projecten.

STICHTING VOOR DE NIEUWE  
GENERATIE – MACHINEBOUW (NACH-
WUCHSSTIFTUNG MASCHINENBAU)
 › Duitsland beschikt over technologische prestaties op het hoogste niveau. Maar juist in een zo innovatieve sector als de bouw van machines en 

installaties, heerst een acuut gebrek aan gekwalificeerd vakkundig personeel. Om deze trend in de toekomst tegen te gaan, werd op 23 februari 2009 

de VDW-Nachwuchsstiftung opgericht.
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HORN bij de Nachwuchsstiftung

De Nachwuchsstiftung Maschinenbau voor het gebied Zuid-Duitsland is in februari 2018 verhuisd naar een ruimte bij Paul Horn 

GmbH in Tübingen. Paul Horn GmbH zelf is al sinds 2014 lid van de VDW-Nachwuchsstiftung en blijft dat ook bij de nu hernoemde 

Nachwuchsstiftung Maschinenbau. De afdeling Opleidingen van HORN-werkt nauw samen met de Nachwuchsstiftung. Boven-

dien wordt de opleiding met een stand op de AMB Sonderschau Jugend gepresenteerd, die ook door de Nachwuchsstiftung 

wordt gereorganiseerd en opgebouwd. 

MLS past de opleiding 4.0 toe

Het doel Industrie 4.0. kan alleen worden bereikt als de mensen in deze context de ontwikkelingen bijhouden en aan nieuwe 

vereisten kunnen voldoen. Hiervoor is Mobile Learning in Smart Factories (MLS) van toepassing. De hoeksteen van dit project is 

een in de betreffende werk- en leeromgeving bruikbare applicatie op een mobiel toestel, die via het internet opvraagbare con-

textrelevante en didactisch opgestelde informatie ter beschikking stelt. De doelgroep zijn de leerlingen en hun leraren, evenals 

nieuwkomers op de arbeidsmarkt in de machinebouw, specifiek voor de beroepen: industrieel monteur, gereedschapmaker, ma-

chine operator, monteur elektrotechniek, informatica en machinebouw, monteur fijnmechanica, bewerker, onderdelenassembleur, 

constructiemonteur, productiemonteur, leider machines en installaties en technisch productdesigner.

Bron: Stichting voor de nieuwe generatie - Machinebouw (Nachwuchsstiftung Maschinenbau)

Het team van de Nachwuchsstiftung Maschinenbau.
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