Strategische update op de Veluwe
De holding is met alle ondernemingsdirecteuren
twee dagen bijeengeweest om over de korte en
lange termijn te praten en de strategie voor Hittech
Group te updaten.
De discussies hebben erin geresulteerd, dat we
de grote lijn van strategie 2020 hebben bevestigd.
Slechts op kleinere punten en acties zijn er
bijstellingen gedaan.
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We gaan ons verder ontwikkelen als System
Supplier met vele competenties van hoog niveau,
waarbij we de markt geografisch uitbreiden.
Besloten is om in Azië te groeien en te starten in de
VS met een machineshop.
Bovendien is besloten dat de afdeling Ontwikkeling
en Engineering duidelijk zal groeien, autonoom,
maar we zijn ook geïnteresseerd in een eventuele
overname.

Laserlassen, een nieuwe competentie
Hittech streeft continu naar verbeteringen voor de klant. De verbeteringen
kunnen betrekking hebben op prijsniveau, doorlooptijd, kwaliteit,
levensduur, etc.
Een belangrijke recent doorgevoerde verbetering is het toevoegen van de
competentie laserlassen, om de doorlooptijd te verkorten.
Tot voor kort gingen alle producten die gelast moesten worden naar
toeleveranciers. Hierdoor resulteert een proces -dat eigenlijk minder dan
een dag duurt- in een verlenging van de doorlooptijd van minimaal 5 dagen.
Dit toevoegen van een nieuwe competentie op hoog niveau is gebeurd
middels de bekende projectmatige aanpak van Hittech. In het projectplan
zijn alle zaken opgenomen die van belang kunnen zijn, zoals een
aparte afgeschermde ruimte, opleiding van personeel, het testen van
de las op sterkte en het bepalen van de juiste diepte en breedte -bij
een gerenommeerd Duits instituut- en het vaststellen van de beste
instelmogelijkheden.
De te lassen materialen zijn veelal titanium grade 5 delen en de las moet
plaatsvinden zonder toevoeging van materiaal.
Om te voorkomen dat er een te hoge inzinking ter plaatse van de las
ontstaat, moet er gewerkt worden met een zeer kleine spleet tussen de te
lassen materialen (maximaal enkele honderdsten mm’s).

In een zogenaamde koelplaat wordt een groef gefreesd die later afgedekt
wordt met een dunne titanium plaat waardoor een kanaal ontstaat.

COLUMN
Zo nu en dan is er ineens een periode dat er tijd
is om na te denken over de toekomst. Het grote
gevaar van een bedrijf is dat te veel energie
wordt opgeslokt voor de dag tot dag operaties en
het oplossen van grote en kleine problemen.
Als management team van Hittech Group (11
personen) hebben we ons dan ook twee dagen op
de Veluwe teruggetrokken (mooie omgeving!) om

een update te maken van onze strategie daterend uit 2014.
Dan blijkt ook dat er veel gebeurd is in die twee jaren en dat het inderdaad
goed is om nog eens heel duidelijk met elkaar af te spreken waar we
naartoe willen en hoe we daar willen komen.
We zullen hier in de komende Newsletters zeker op terugkomen.
Dr. Ir. C.P. Heijwegen
algemeen directeur Hittech Group BV
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Meltspinning voor optische matrijzen
Hittech RSP Technology heeft een wereldwijd unieke materiaalproductie
technologie ontwikkeld. Met behulp van de zogenaamde meltspinning
technologie wordt vloeibaar metaal met een snelheid van 1.000.000
graden per seconde afgekoeld. Als gevolg van deze snelle stolling
is de structuur van het RSP materiaal vele malen fijner dan die van
conventioneel aluminium (zie afbeelding).
Een belangrijke toepassing van de te bereiken zeer lage
oppervlakteruwheid is het gebruik van het materiaal in spiegels en
matrijzen voor de ruimtevaart- en de optische industrie.
RSA-905, voor optische matrijzen
Optische matrijzen voor bijvoorbeeld (kunststof) contactlenzen of
reflectoren worden doorgaans gemaakt van koper (Cu) legeringen.
Deze legeringen hebben de eigenschap dat na diamantdraaien een fijn
oppervlak wordt bereikt. Om de standtijd van deze matrijzen te vergroten
wordt veelal een nikkel coating
aangebracht (extra kosten en logistiek).

voldoende sterkte, ook bij hogere temperatuurbelasting. De levensduur
van de matrijs wordt met een factor 2 verhoogd. De productie van de
matrijs gaat sneller en de Total Costs of Ownership kan met een factor 4
worden verlaagd.
Om deze reden levert RSP de RSA-905 inmiddels aan een aanzienlijk
deel van de contactlensindustrie wereldwijd. Medio 2017 zal één op de
drie contactlenzen worden geproduceerd met aluminium matrijzen van
RSA-905.
De voordelen op een rijtje:
- Goedkoper dan ieder alternatief
- Geen coating noodzakelijk
- Flexibiliteit in kleine en grote series
- Lange levensduur
200x vergroot

Toepassing van conventioneel
aluminium is niet mogelijk, enerzijds
vanwege de slechte oppervlaktefinish
na diamantdraaien, anderzijds vanwege
te lage temperatuursterkte.
De RSA-905 is een aluminium
legering met een hoog Ni gehalte
die hiervoor de oplossing is. Met een
oppervlakteruwheid van minder dan
2 nm (RMS) is een extra coating niet
noodzakelijk en heeft de matrijs ruim

Conventioneel

RSA-905

Hittech helpt SPECTRAL Industries
Van Mars-studie naar veelbelovende start-up

Soms vormt een ruimtevaartontwikkeling de basis voor een succesvol
aards product. Bekend voorbeeld is de antiaanbaklaag in uw braadpan.
Extreme eisen en voldoende tijd voor grensverleggende ontwikkelingen
kunnen tot nog niet eerder bedachte oplossingen leiden, die vervolgens
weer goed passen bij bijzondere aardse problemen.
SPECTRAL Industries zag die potentie in een spectrometer bedoeld voor
ruimtevaart. Het compacte en robuuste ontwerp leek erg geschikt voor
industriële inline inspectie, met name onder zware omstandigheden.
De inspiratie ontstond door een ESA project waarin een instrument voor
de ExoMars-rover ontwikkeld werd waarmee op Mars grondstoffen
geanalyseerd kunnen worden. De zeer beperkte ruimte op de rover
vereiste een compact ontwerp. De eis om een lancering te overleven
vereiste een robuust mechanisch ontwerp. De observatie-eisen
leidden tot de optie om twee optische meetmethoden te combineren
in één instrument (Raman & LIBS), waarmee volledig non-contact de
samenstelling van het oppervlak van een sample in een fractie van een
seconde kan worden bepaald.
Hittech is door SPECTRAL gekozen als supplier en ontwikkelaar van
het uiteindelijke product. Om tot een industrieel toepasbaar product
te komen is een nieuw ontwerp gerealiseerd waarbij Hittech het
mechanisch ontwerp en de assemblage uitvoert. In nauw overleg met
optici van ons en de klant zijn toleranties dusdanig geoptimaliseerd, dat
de spectrometer vrijwel zonder uitlijning geassembleerd kan worden.
Ook is een passende supply chain voor alle optische en mechanische
componenten opgezet.
Het ontwerp en de productontwikkelfase zijn succesvol afgerond en
hebben een bijzonder mooi resultaat opgeleverd. De spectrometer
is compact (220 x 195 x 80 mm3) en heeft een enorme spectrale
bandbreedte (180 – 815 nm). Toepassingen zijn talrijk en er is veel
interesse vanuit de industrie. SPECTRAL werkt onder meer aan de inzet
van dit systeem in de mijnbouw- en recycling-sector. Een fraai voorbeeld
van toegepaste optica met potentie!
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FARO: Een mooie nieuwe klant
metingen nodig zijn. Zo wordt de techniek gebruikt bij inspectie van
componenten en modules, productieplanning, voorraadbeheer, alsook
voor onderzoek en reconstructie van ongevallen, plaats delicten en om
scans van historische bezienswaardigheden te maken.
Circa 15.000 klanten, met samen meer dan 30.000 systemen wereldwijd,
hebben hun vertrouwen gelegd in meetsystemen van FARO. De
systemen zijn te vinden in de productie- en kwaliteitsprocessen van
toonaangevende bedrijven zoals ABB, Airbus, Audi, Boeing, BMW,
Johnson Controls, Daimler en Siemens.
Het Europese hoofdkantoor van dit Amerikaanse bedrijf is gevestigd in
Korntal-Münchingen, in de buurt van Stuttgart. FARO heeft daarnaast
vestigingen in verschillende andere landen.
Hittech Prontor werkt in Duitsland samen met FARO Scanner Production
GmbH. Zij bieden innovatieve producten voor snelle en precieze 3D
metingen op binnen- en buitenoppervlakken van delen. Hiertoe behoort
bijvoorbeeld de FARO Laser Scanner Focus3D X-Serie (zie foto).

Hittech Prontor heeft de samenwerking met FARO Technologies Inc.
op het gebied van ontwikkeling en serieproductie verder uitgebreid.
Zo is er een raamcontract getekend voor de serieproductie van een
module. Deze module is verantwoordelijk voor de 360° rotatie van
een 3D-laserscanner. Hierbij geeft de module de exacte positie van
de scanner door, zodat na een volledige 3D-scan het gescande deel
kan worden ingebouwd. Met deze technologie is ook het Kasteel van
Versailles gescand, zodat mensen een virtuele rondleiding kunnen
volgen.
FARO ontwikkelt en verkoopt wereldwijd computerondersteunende
meetsystemen en – software. De draagbare meetapparatuur van FARO,
samen met diens branchespecifieke softwareoplossingen, maakt het
mogelijk om direct tijdens productie met hoge precisie 3D-metingen
en –vergelijkingen uit te voeren van zowel componenten als complete
systemen. FARO meettechniek wordt overal gebruikt waar nauwkeurige

Prototyping bij Hittech Gieterij Nunspeet via “kern”pakket
Hittech Gieterij Nunspeet produceert al meer dan 65 jaar aluminium
zandgietwerk. Naast het seriematig leveren van producten behoort ook
het snel leveren van complexe prototypen tot een van de sterke punten.
Onlangs wilde een klant op korte termijn een aantal prototypen
ontvangen. Het product is ontworpen als hogedruk spuitgietwerk,
vanwege de hoge aantallen en de koelribben van 2 mm. Om het
als zandgietwerk te produceren waren concessies nodig voor de

maakbaarheid, hetgeen de lange duurtest negatief zou beïnvloeden.
Om toch aan de vraag van de klant te voldoen, hebben de engineers van
Hittech Gieterij Nunspeet er voor gekozen om het deel als kernpakket
te gieten. Hierdoor konden de fijne details van het ontwerp worden
uitgevormd en waren er geen wijzigingen nodig in het design.
Het resultaat: Een volledig functioneel prototype, welke binnen 3 weken
succesvol kon worden ingezet.
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Besi Apac
Voor het derde jaar op rij ontving Hittech Assembly Malaysia het
Preferred Supplier Award 2016 van Besi Apac Sdn.Bhd. Op de Besi
toeleveranciersdag overhandigde de heer Michael Lieu van Besi Apac het
certificaat aan onze directeur K.K. Lai (2e van links op de foto). Dit geeft
het partnerschap aan dat we hebben met onze klanten. We zijn hier erg
trots op en bedanken onze medewerkers van Hittech Assembly Malaysia
met deze excellente performance.

Door EU gesponsord
project bij Hittech Prontor
Sinds begin 2014 is Hittech Prontor betrokken bij een door de Europese
Unie gefinancierd onderzoeks- en ontwikkelingsproject.
Aan het project werken de volgende bedrijven en instellingen mee:
Edinburgh Biosciences Ltd; Heriot Watt University; Glostrup Hospital,
University of Copenhagen; St Erik’s Hospital, Stockholm; Delta Optical
Thin Film A/S en Hittech Prontor GmbH.
Dit project beoogt de ontwikkeling van prototype instrumenten voor een
nieuwsoortige diagnose van staar en een niet-chirurgische behandeling.
Dit wordt gedaan door het gebruik van tryptofaan fluorescentie (TF),
een natuurlijk onderdeel van de ooglens. Dit zorgt voor een meer
betrouwbare en kosten-efficiëntere diagnose dan de conventionele
methode met de spleetlamp en de microscoop. Deze nieuwe
diagnosemethode geeft een kwantitatief meetbaar resultaat, waarmee
de staar in zeer vroeg stadium kan worden gediagnosticeerd.
Trypothofaan is een uitstekende indicator van de microstructuur
van de ooglens. Bij gebruik van de langgolvig UV licht kan een
karakteristieke fluorescentie van tryptofaan worden gemeten. Door die
hoge gevoeligheid van de fotomultiplicatoren, gecombineerd met een
fasegevoelige meetelektronica, is het mogelijk een storingsvrije meting
bij omgevingslicht uit te voeren. Daarnaast kan de diagnose binnen de
veiligheidsgrenzen van UVA straling worden gesteld.
Onderzoek in de afgelopen jaren heeft aangetoond dat het bij
vertroebelingen van de lens om een omkeerbaar fotochemisch proces
gaat, dat ongedaan gemaakt kan worden door gerichte bestraling met
een 420nm LED.
In het tweede deel van het project werd de diagnosemodule
gecombineerd met een passende behandelingsmodule. Door deze
combinatie kan de voortgang van de behandeling op de ogen
gecontroleerd en bewaakt worden.
Hittech Prontor heeft in de loop van de afgelopen 3 jaar verschillende
onderdelen, componenten en prototypedelen ontwikkeld en gemaakt.
In november 2016 werden de resultaten op de Medica/Compamed
gepresenteerd.
Voor het vervolg van deze ontwikkeling wordt gezocht naar een
investeerder die toegang heeft tot de markt en de industrialisering van
de onderzoeksresultaten kan financieren.
Nadere informatie met betrekking tot dit project: http://www.catacure.eu/.
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Hittech Group Update
Michael Bährend

Hoofd Kwaliteitsmanagement bij Hittech Prontor
Mijn naam is Michael Bährend, ik ben 54 jaar oud, getrouwd,
en ik heb een 21-jarige dochter. Ik begon op 1 oktober 2016 als
Hoofd Kwaliteitsmanagement bij Hittech Prontor GmbH.
Na mijn opleiding tot verspaningsvakman werkte ik in de
productie van draaidelen. In 1994 deed ik examen voor Meister
in de machinebouw. Vanaf 1995 was ik als productiemanager
verantwoordelijk voor draaidelen en sinds 2003 werkte
ik op het gebied van kwaliteitsborging en –beheer. De nadruk lag hier op de
verbetering van processen, duurzaamheid en onderhoud, kwaliteitsreportage en
leveranciersontwikkeling. Tijdens deze periode verwierf ik de kwalificatie als DGQ
Auditor Kwaliteit, alsmede die van Interne Auditor en Interne Auditor ISO TS 16949.
In mijn laatste functie was ik als divisie-kwaliteitsmanager verantwoordelijk voor
productiesites in Duitsland, Zweden en Frankrijk. Mijn hobby’s zijn –naast mijn
familie- modelbouw, wandelen, naar muziek luisteren en mijn vrijwilligerswerk bij de
voetbalvereniging van Württemberg als toernooidirecteur voor jeugdvoetbal.

Marco Doose

Manager Business Unit Mechanische Fertigung Hittech Prontor
Ik ben Marco Doose. Ik ben 55 jaar oud en ik woon in het zuiden
van Baden Württemberg, in Bräunlingen. Op 1 januari 2017 ben
ik bij Hittech Prontor begonnen als Manager Business Unit
Mechanische Fertigung. De basis van mijn carrière ligt bij de
opleiding tot verspaningsvakman. Na de militaire dienst van 15
maanden keerde ik naar mijn opleidingsbedrijf terug en breidde
ik mijn kennis op het gebied van kort- en langdraaien uit.
Daarna, in de jaren 1988 en 1989, volgde de opleiding tot Meister. Ik werd vervolgens
productiemanager en technisch directeur waarbij ik verantwoordelijk was voor
budget en personeel. Ik kon meer expertise opdoen op het gebied van CNC draaien
en frezen. In aanvulling hierop volgde ik regelmatig opleidingen voor personeels- en
kwaliteitsmanagement. Ik verheug mij erop om mijn functie verder uit te bouwen.
In mijn vrije tijd ga ik graag wandelen, joggen en fietsen. In het jeugdwerk van de
wielersportvereniging in mijn geboorteplaats ben ik werkzaam als vrijwilliger, wat mij
veel voldoening geeft.

Tanja Klippel

HR Manager bij Hittech Prontor
Mijn naam is Tanja Klippel, ik ben 34 jaar oud en ik woon ten
zuiden van Karlsruhe, in Malsch. Op 1 december 2016 ben ik als
HR manager begonnen bij Hittech Prontor GmbH.
Tijdens mijn opleiding in de gezondheidszorg kreeg ik o.a. de
mogelijkheid om de afdeling personeelszaken te leren kennen.
Ik wist direct dat hier mijn hart lag. Ik startte in 2007 na mijn
opleiding dan ook op een personeelsafdeling. Daarnaast volgde
ik de opleiding tot personeelsspecialist bij de Kamer van Koophandel van Karlsruhe.
Na 4 jaar gewerkt te hebben als consultant koos ik voor een bedrijfskundige opleiding
met als zwaartepunt personeelsmanagement. Deze opleiding sloot ik in 2014 met
succes af. Inmiddels heb ik verschillende bedrijven en branches leren kennen. Ik
kijk uit naar de nieuwe uitdaging als HR manager van Hittech Prontor GmbH. In mijn
vrije tijd doe ik graag aan fitness en ik houd van paardrijden. Mooie plaatsen, andere
culturen en verschillende mensen te leren kennen vind ik heerlijk. Maar ook lezen en
koken behoren tot mijn vrijetijdsactiviteiten.

Danielle Quarles van Ufford

Controller bij Hittech Multin en Hittech MPP
Mijn naam is Danielle Quarles van Ufford, ik ben 43 jaar oud,
getrouwd, en heb twee zoons van 15 en 12 jaar. Daarnaast
hebben we een jongen van 17 uit België in huis. Hij komt
een jaar naar Nederland om de taal goed te leren. Kortom
een echt mannengezin. Ik ben dol op sporten en chocola,
wat gelukkig goed samengaat. In het verleden heb ik 11 jaar
met veel plezier bij Siemens gewerkt. Niet alleen heb ik daar
mijn voorkeur voor een productieomgeving ontdekt; door
veel jobrotation heb ik ook ervaring opgedaan in grote IT-projecten en change
management. Na een aantal mooie opdrachten als interim-consultant bij KPN,
StorkFokker en Siemens, zijn we voor het werk van mijn man in 2010 met ons
gezin naar Zwitserland verhuisd. De start van de middelbare school van onze
oudste zoon heeft ons naar het gezellige Den Haag gebracht. In de lente van 2016
ben ik als controller gestart voor zowel Hittech Multin als Hittech MPP. Twee
totaal verschillende bedrijven binnen de groep, wat leuk is voor de afwisseling.
Met veel enthousiasme probeer ik goede analyses en rapportages te maken, die
Hittech hopelijk naar nog meer succes zullen leiden!

