
Demonstraties van de 

Robocell 4.5 bij De 

Groot. 

De Groot Bewerkingsmachines in Ros-
malen zette twee jaar geleden al vol in 
op industrie 4.0. Marketeer Juul Janssen 
vertelt over de vervolgstappen: “Proces-
matig denken, in plaats van machine-
denken. Speciaal daarvoor is André van 
der Ent, processpecialist timmerindu-
strie, bij ons in dienst gekomen.”

De maand maart van 2021 staat bij De 
Groot Bewerkingsmachines in het teken 
van demo’s, inspiratie, presentatie en 
bovenal innovatie. Iedere week worden 
er kleinschalige events georganiseerd, 
specifiek afgestemd op elk vakgebied en 
zowel voor kleine als grote ondernemin-
gen. De thema’s zijn: kunststof bewer-
ken, bouwplaats zonder vorstverlet, ‘één 
kozijn, geen handen’, ‘grote toekomst, 
kleine ondernemer’ en plaatbewerking.

ROBOTCONCEPT
Op machinaal gebied is de Robocell 

4.5 dé primeur. Dit complete robotcon-
cept maakt het mogelijk om volledig ge-
automatiseerd raam-, kozijn- en deurde-
len te deuvelen, verlijmen en op te sluiten 
op een horizontale tafel met twintig indi-
viduele opsluitcellen. De noviteit wordt 
volgend jaar maart gepresenteerd onder 
het thema ‘Eén kozijn, géén handen’. In 
De Groot’s showroom van 16.000 vier-
kante meter staat de Robocell werkend 
opgesteld.

“Het is de allereerste volledig geauto-
matiseerde opsluitcel die ontstaan is 
door eigen ontwikkeling”, aldus Juul 
Janssen. “De robotarm pakt de bewerkte 
kozijndelen uit het opslagrek en plaatst 
ze in de Unipin die automatisch lijmt en 

deuvelt.” Daarna worden de losse delen 
automatisch in de opsluitbank geklemd 
en opgesloten. Het complete raam-, 
deur- of kozijndeel wordt vervolgens ma-
chinaal opgepakt voor de eindafwerking. 

24/7 PLATEN BEWERKEN
Een andere innovatie is de Biesse 

Selco WN 250 opdeelzaag met Win-
store-platenmagazijn. “Dit is één van de 
automatiseringsroutes die ervoor zorgt 
dat de machine 24/7 kan doordraaien”, 
legt Janssen uit. “Het automatische pla-
tenmagazijn haalt de voorraad uit het 
magazijn en brengt de partij naar de op-
deelzaag.” Deze én de alternatieve auto-
matiseringsroute zijn in maart 2021 
draaiend te zien, met als thema ‘24/7 
platen bewerken’. Een ander deel van 
het presentatieprogramma brengt nieuws 
voor kleine bedrijven, zoals zzp’ers en 
starters.

GEVELHOUT VERFRAAIEN
Trivec kijkt terug op een druk jaar waarin 

een flink aantal machines werd ontwikkeld 
en geïntroduceerd. “Jammer dat we dit 
niet op de – uitgestelde – vakbeurs Hout-
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INNOVATIES VOOR HOUTBEWERKING

I N N O V A T I E

Industrialisering van de houtsector en het bouwproces vragen doorlopend om 

nieuwe technieken en productiemethoden. Dat komt goed uit, want leveran-

ciers van machines en middelen hebben doorlopend nieuws. De Groot Bewer-

kingsmachines, Trivec, Condair en leitz vertellen over hun innovaties.

22-23-24_houtproplus.indd   22 22-10-20   15:29



Pro+ kunnen laten zien”, aldus mede-eige-
naar Branko Westra. “Dankzij alle digitale 
mogelijkheden en ons Experience Centre 
als ontmoetingsplek om op afspraak te 
testen, hebben we echter goede mogelijk-
heden om in contact te blijven met onze 
klanten in Nederland en daarbuiten.”

Het in het Friese Sumar gevestigde 
bedrijf wilde begin november op de 
HoutPro+ zijn oplossingen voor het ver-
fraaien en uniek maken van gevelhout 
onder de aandacht brengen. “Gevelhout 
is aardig hot, maar er kan veel meer mee 
dan tot nu toe gebeurt”, meent Westra. 
“Het aanbrengen van een dekkende verf 
of beits op gevelplanken met vacuüm-
coater of borstelbeitsmachine uit ons 
programma, is natuurlijk een belangrijke 
toegevoegde waarde. Maar je gaat écht 
een stap verder met bijvoorbeeld het uit-
nerven (borstelen), schrapen, (kant)ver-
ouderen of het bewust aanbrengen van 
een (random) bezaagd effect op een ge-
schaafd of geschuurd houtoppervlak.”

GOLVENDE EFFECTEN
Met de Trivec Scraper SCR300 wor-

den houtoppervlakken bewerkt met (3D-) 
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Houtoppervlakken be-

werken met schraapef-

fecten (Trivec).

Gevelplanken laten zich 

fraai uitnerven/borste-

len (Trivec).
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schraapeffecten. “Voor interieurtoepas-
singen werd de machine al gebruikt, 
zoals voor wandpanelen of eiken vloer-
delen”, licht Branko Westra toe. “Nu zet-
ten we hem in voor gevelplanken in com-
binatie met borstelen. Het schraapeffect 
wordt bereikt met behulp van twee spe-
ciaal ontworpen schraapunits. Door te 
spelen met de horizontale en verticale 
oscillatiesnelheid, transportsnelheid, 
schaafdruk, vorm en het type mes wor-
den unieke ‘golvende’ effecten gereali-
seerd. De touch & feel zijn echt heel bij-
zonder. Een meerwaarde voor ontwerper 
en bouwer - en daarmee een verdienmo-
del.” 

KANTENVEROUDERING
Hagelnieuw is de machine voor kan-

tenveroudering “De beste ideeën komen 
vaak uit de praktijk bij klanten vandaan”, 
stelt Westra. “Zo ontwikkelden wij een 
machine met aan weerszijden van de 
plank een kantenunit, die random pro-
grammeerbaar is om onwillekeurig stuk-
jes te kunnen ‘weghappen’ voor een ver-
ouderd effect. De geïntegreerde borstel 
is opnieuw een uniek stuk techniek voor 

het bewerken van houtoppervlakken.”
Trivec levert een scala aan standaard 

en maatwerk machineoplossingen en bij-
behorende apparatuur voor het afwerken 
van werkstukoppervlakken. Van lak-
droogrekken, industriële borstelschuur-
machines, coatingmachines, transport-
systemen en droogtechnieken tot het 
behandelen van verfspoelwater. En van 
standalone oplossing tot verregaand ge-
automatiseerd systeem.

LUCHTBEVOCHTIGING
Sales manager Wilfred Heesakkers van 

Condair in Amsterdam ziet het duidelijk: 
“Als je niet bekend bent met de mogelijk-

VAKBEURS HOUTPRO+ SCHUIFT DOOR
De Groot Bewerkingsmachines, Trivec, Condair en 
leitz wilden begin november dit jaar gaan exposeren 
op de HoutPro+ in Den Bosch. Vanwege corona is de 
derde editie van deze vakbeurs voor de houtbewer-
kende en –verwerkende industrie echter verplaatst 
naar 1 tot en met 4 november 2022.
De HoutPro+ wordt om de drie jaar gehouden in de 
Brabanthallen in Den Bosch. Binnen dit expocomplex 
worden de hallen 4, 5 en 6 bestemd voor de toeleve-
ring. De hallen 1 en 2 zijn gewijd aan machinetechno-
logie.
Website: Houtproplus.nl
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heden van luchtbevochtigingssystemen, 
dan is alles nieuw. Daarom brengen wij 
die telkens weer onder de aandacht”. 
Ook bij Condair wordt doorlopend aan 
de producten gesleuteld om ze aan de 
nieuwste normen en klantwensen te 
laten voldoen.

lucht bevochtigen is in de houtsector 
gebruikelijker dan ontvochtigen. Te nat is 
het zelden. De ideale relatieve luchtvoch-
tigheid ligt meestal tussen de 55 en 
60%. Het vasthouden van bijvoorbeeld 
11%  vochtgehalte van ovengedroogd 
hout vereist een relatieve luchtvochtig-
heid van 55 tot 60%. Als je een ruimte - 
met vaak al droge buitenlucht door venti-
latie/afzuiging - verwarmt, dan verlies je 
per graad opwarming al zo’n 2% lucht-
vochtigheid.

“Afhankelijk van de productie bekijken 
wij de benodigde luchtvochtigheid”, zegt 
Heesakkers. “Te droog of te nat kan voor 
grote problemen zorgen. Denk maar aan 
maatafwijkingen, scheuren, kromtrekken, 
krimpen of een onjuiste hechting van lijmen 
of coatings. Er kan zelfs statische elektrici-
teit ontstaan. Vooral met de bewerking van 
kunststof komt dat snel voor.”

SERVICE
Dankzij de modulaire opzet en combi-

neerbaarheid van directe ruimtebevochti-
gingssystemen en het full-servicecon-
cept staat Condair in voor hygiëne, effi -
ciëntie en het allerhoogste niveau. “Vocht 
inbrengen in een pand is niet simpel. 
Gaat dat verkeerd, dan krijg je te maken 
met bijvoorbeeld legionella of lekkende 
persluchtleidingen”, vervolgt Wilfred 
Heesakkers. “Voor grote houtproductie-
bedrijven raden wij meestal vernevelaars 
met een separaat ringleidingsysteem 
aan. Voor hoge bevochtigingscapacitei-
ten hebben wij de systemen Ml Prin-
cess, Ml Solo of Ml Flex, die onze ser-
vice-afdeling doorlopend kan onderhou-
den.”

SNEL EN MOOI PROFILEREN
Zonder goed snijgereedschap functio-

neert zelfs de beste machine niet goed. 
“Het Profi lCut-profi leersysteem van leitz 
is in drie versies ontwikkeld om nog ho-
gere snijsnelheden te kunnen garande-
ren”, vertelt technisch verkoopleider Je-
roen van Dijk. “Groot voordeel van de 
Profi lCut Q Plus, Profi lCut Q Premium 
Plus en Profi lCut Q Diamond is dat ze 
een diameterconstante bouwwijze heb-
ben. Dit reduceert de omstel- en insteltij-
den na het slijpen aanzienlijk, wat leidt 
tot minder productieverlies.”

Hoewel de eerste twee systemen spe-
ciaal zijn ontwikkeld voor de kozijnen-
branche, kun je er ook massief hout, 
kunststof- of MDF-platen mee bewerken. 
De Diamant-versie is zeer geschikt voor 
het bewerken van sterk schurende mate-
rialen.

Opvallend aan het Profi lCut-profi leer-
systeem zijn de naslijpbare profi elmes-
sen. Zelfs na het slijpen zijn deze mes-
sen diameter- en profi elconstant, waar-
door de gebruikskosten beduidend lager 
zijn dan bij conventionele profi leersyste-
men. Met het Plus-systeem blijken snij-
snelheden van 90 m/s haalbaar. Met de 
Plus Premium en Diamond kan het nog 
sneller: tot 120 m/s. Daardoor kan de Di-
amant-versie sterk slijtende materialen 
bewerken. “Wisselmessen die geslepen 
kunnen worden en hard kunnen draaien 
is de unieke combinatie”, legt Van Dijk 
uit. “Ofwel: productiemachines kunnen 
gewoon op volle toeren hun werk doen.”

INDUSTRIE 4.0
De hardmetalen snijkanten zijn voor-

zien van een Marathon-coating. Deze is 
bij leitz in eigen huis ontwikkeld en zorgt 
voor minder wrijving, waardoor er minder 
snel slijtage aan de snijplaten ontstaat. In 
het profi el worden spaanbrekers gesle-
pen, met minder voorsplijting van het 
materiaal tot gevolg. Zoals de naam al 
zegt, beschikt de Diamond-versie over 
diamanten profi elmessen die ook naslijp-
baar zijn. Deze uitvoering gaat ongeveer 
twintigmaal langer mee dan de hardme-
talen versie.

“Alle systemen zijn compleet uitgerust 
voor Industrie 4.0 en klaar om in een vol-
ledig geautomatiseerde omgeving te 
werken”, concludeert Jeroen van Dijk. 
“We kunnen iedere frees uitvoeren met 
een Data Matrix Code of een RFID-chip 
voor netwerkcommunicatie. Zo ben je al-
tijd op de hoogte van de stand van 
zaken van je gereedschap.” <<

‘BESTE IDEEËN 
KOMEN VAAK UIT 
DE PRAKTIJK’

De Profi lCut Q Plus van 

Leitz doet het goed in 

de kozijnenbranche.

Vernevelen met de 

Condair Princess.

De Profi lCut Q Plus van 

Leitz doet het goed in 

de kozijnenbranche.

22-23-24_houtproplus.indd   24 22-10-20   15:30


