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Modern gereedschapsbeheer met Zoller 

Laagland presenteert op METAVAK ook volhardmetalen gereedschappen en hydro-gereedschapshou-
ders uit het brede programma van Mapal. 

Laagland brengt alles rondom een 
modern gereedschapsbeheer naar 
METAVAK. Met vier voorinstelap-
paraten en diverse toolmanage-
mentsystemen kunnen bezoekers 
zich op de beursstand van Laagland 
volledig laten informeren over 
het potentieel van automatische 
gereedschapsvoorinstelling en een 
slim gereedschapsbeheer. Naast de 
oplossingen van Zoller zal Laag-
land ook een selectie verspanende 
gereedschappen uit het programma 
van Mapal presenteren.

METAVAK wordt na de Nederlandse 
Metaaldagen de tweede vakbeurs 
waar Laagland dit najaar exposeert. 
“Een beurs is voor ons echt van toe-
gevoegde waarde”, vertelt Edwin van 
der Spek van Laagland. “Een beurs 
geeft de mogelijkheid om in korte tijd 
heel veel mensen te spreken. Daar-
naast kunnen bezoekers van dichtbij 
de voordelen van onze producten en 

oplossingen ervaren. Op METAVAK leg-
gen we de focus op het bereiken van 
een modern gereedschapsbeheer. Met 
de systemen van Zoller bieden we een 
uitgebreid pakket aan oplossingen 
aan, waarmee bedrijven grote optima-
lisatieslagen kunnen maken. Optimali-
satie begint namelijk al bij het meten, 
voorinstellen en efficiënt beheren van 
verspanende gereedschappen.”

Vier voorinstelapparaten 
Laagland laat op de METAVAK vier 
voorinstelapparaten zien: De Zoller 
Smile Basic, Smile 420 Pilot 1.0, Ven-
turion 450 Pilot 4.0 en SmartCheck 
600 Pilot 4.0. De vier apparaten zijn 
geschikt voor verschillende toepassin-
gen. Zo is de Smile bijvoorbeeld erg 
geschikt voor het meten en voorinstel-
len van standaard gereedschappen 
in kleine seriegroottes. Het compacte 
systeem neemt weinig ruimte in en 
kan direct naast een CNC-machine 
geplaatst worden. De Smile 420 Pi-

lot 1.0 gaat een stapje verder dan de 
Basic. Zo biedt de ‘pilot 1.0’ beeldver-
werking alle meet- en voorinstelfunc-
ties voor het snel meten en instellen 
van standaard gereedschappen. Waar 
de Smile-serie is ontwikkeld als een 
instapmodel, is de Venturion-serie 
op de markt gebracht als Premium-
oplossing. De Venturion 450 Pilot 
4.0 en SmartCheck 600 zijn geschikt 
voor het meten en voorinstellen van 
boor- frees- en draaigereedschappen. 
Ze bieden daarnaast veel meer mo-
gelijkheden in het meetbereik en de 
software. Met één druk op de knop 
meten de systemen de samengestelde 
gereedschappen op lengte, radius en 
eventueel op rondloop en vlakloop. 
Tegelijkertijd controleert het systeem 

op afwijkingen en beschadigingen en 
of het gereedschap in de juiste hou-
der is gemonteerd. Op METAVAK zal 
Laagland met de SmartCheck 600 de-
monstreren hoe ook geometrieën van 
slijpgereedschappen geïnspecteerd 
kunnen worden.

Toolmanagement
Naast de vier voorinstelapparaten pre-
senteert Laagland tevens de ToolOr-
ganizer uitgiftekast met elektronische 
vakken, de verticale Keeper ladekast 
met een hoogte van 2.000 mm en het 
TMS Tool Management System. TMS 
geeft inzicht in alle gereedschappen 
voor een goed georganiseerde gereed-
schapsopslag en een efficiënt gereed-
schapsbeheer. Zo zijn gereedschappen 

snel en eenvoudig terug te vinden en 
kunnen bedrijven inzicht krijgen in het 
gebruik van gereedschappen. Diverse 
modules in TMS geven aan welke 
gereedschappen zich al in de bewer-
kingsmachine bevinden en welke er 
nog verzameld moeten worden. Daar-
naast is het mogelijk om de resteren-
de standtijd van gereedschappen in 
te zien, waardoor er tijdig gereageerd 
kan worden. De open architectuur van 
TMS biedt de mogelijkheid tot con-
nectiviteit met systemen zoals uitgifte-
kasten, voorinstelapparaten en CAD/
CAM-systemen.
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Bezoekers kunnen 
zich bij Laagland vol-
ledig laten informeren 
over het potentieel 
van automatische 
gereedschapsvoorin-
stelling en een slim 
gereedschapsbeheer.

Stand B102


