
A. STRATEGIE

Onze strategie is gericht op beheerste groei in omzet, verdieping van de competenties 

en een steeds betere System Supplier te zijn met TLTM. Onder Total Life Time 

Management verstaan we het managen van alle processen die nodig zijn om een 

product een lang en goed leven te laten hebben in een competitieve markt. Dat betekent 

dat we het gehele traject willen en moeten doen. 

Sinds 2 jaren hebben we services en onderhoud in de vorm van het bedrijf IM2S in ons 

midden. Maar ook zijn 

we in Azië (Maleisië) 

aan het uitbreiden 

en hebben we sinds 

1 september 2012 

naast assemblage ook 

verspaning aldaar. We 

gaan bovendien de stap 

maken naar engineering 

binnen Hittech 

Assembly Malaysia. Een 

nieuwe, zeer ervaren 

algemeen directeur, 

Johan Steeghs, is 

aangetrokken om onze 

activiteiten in Azië te 

managen. 
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In deze editie: 

Masters in Improvement
Conform onze strategie willen we steeds 
beter worden. Dit steeds beter worden 
is gekoppeld aan TLTM (Total Life Time 
Management).  Alles kan verbeterd 
worden, producten, processen, 
systemen, mensen, materialen, 
management, werkwijzen, machines, 
etc. etc. Deze lijst kan oneindig lang 
worden. Dat is dan ook meteen de 
valkuil. We zullen moeten kiezen.

Wij hebben in eerste instantie onze focus 
dan ook gelegd op:
  
A. Strategie pag. 1
B. Value Engineering pag. 2
C. Productverbeterproces pag. 2
D. Werkwijzen pag. 3
E. Materialen pag. 4
F. Duurzaamheid pag. 5
G. Kwaliteit pag. 6
H. Bewerkingsprocessen pag. 7
I. Technologie pag. 8

Natuurlijk vergeten we de andere 
mogelijkheden niet, maar de focus is op 
bovenstaande onderwerpen gelegd.

C o L u M N

Steeds beter worden 
is een belangrijk 
onderdeel van onze 
strategie. Beter 
worden in vele 
zaken, omdat dat 
heel belangrijk is 
voor het uitvoeren 
van Total Life Time 
Management. 
Dit geeft dan ook 
inhoud aan onze 
slogan “Masters in 
Improvement”.

In deze Newsletter, een dubbele dit keer, 
proberen we op vele terreinen aan te geven 
waar we mee bezig zijn, wat we als successen 
zien, en geven voorbeelden om een en ander te 
verduidelijken.

Ik ben er trots op deze Newsletter te kunnen 
aanbieden omdat hiermee heel duidelijk 
zichtbaar wordt hoe ongelooflijk actief en 
fanatiek wij allen bezig zijn om steeds beter te 
worden. Inderdaad: 

Dr. Ir. C.P. Heijwegen 
algemeen directeur Hittech Group BV

Johan Steeghs, nieuwe 
algemeen directeur Azië 
Business van Hittech Group
Ik ken de leiding van Hittech 
Group, Cor Heijwegen en Beer 
Wentink, al vele jaren. We 
hebben buitengewoon prettig 
en succesvol samengewerkt 
toen ik directeur was van 
de bedrijven in Hongkong, 
Sjanghai en Kuala Lumpur tot in 2004. Toen deze 
zaken verkocht werden ben ik naar de nieuwe 
eigenaar overgestapt en in Duitsland gaan werken.
Ik ben heel blij dat onze wegen weer bijeenkomen 
en dat ik voor de Hittech Group de zaken in 
Azië kan behartigen. Ook is het fijn dat ik met 
mijn gezin weer terug kan naar Maleisië.
Gezien de actieve strategie in Maleisië zal ik er hard 
aan kunnen werken de verdere uitbouw van de 
Azië-activiteiten van Hittech Group te realiseren.

Nieuwe 3D meetmachine in cleanroom Hittech Multin
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B. VALuE ENGINEERING

Bij deze vorm van engineering gaat het steeds om het combineren van creativiteit met 

brede kennis om tot de optimale oplossing te komen. Value Engineering is essentieel bij 

het uitoefenen van TLTM.

In continu overleg met de klant wordt proactief gezocht naar verbetering van concept, 

constructie en componenten. Inderdaad ons 3C model, opgezet om structuur te brengen 

in onze aanpak. We hebben een groep opgericht die voortreffelijk bemand is met jonge 

mensen die goed opgeleid zijn en wars van allerlei conventies, die fris naar een ontwerp 

en installatie kijken en met creatieve ideeën komen, aangestuurd door klanten maar ook 

door onze accountmanagers.

C. PRoDuCTVERBETERPRoCES

Bij Hittech Machining hebben we 3 jaar geleden een project opgestart om alle 

producten die we maken onder de loep te nemen en te bezien of het beter, makkelijker, 

goedkoper kan. Dit is goed voor kosten, kwaliteit, planning, doorlooptijd, etc.

Dit proces is een project van de gehele werkvloer. De operators hebben de kennis en 

ervaring om te zien of het beter/anders kan. Het project roept op tot creativiteit op de 

werkvloer. 

Heel mooie resultaten hebben we intussen bereikt met betrekking tot insteltijden en 

vermindering van bewerkingsstappen. Maar vooral ook is bij de operators het inzicht 

gekomen dat het bijna altijd beter kan en zijn ze echt gemotiveerd om creatief te zijn.

Dit project is nu in een routinefase gekomen waarbij componenten altijd gaan van 

protoproduct via optimaliseringsproduct naar stabiel product. Dit is in een systeem 

gebracht zodat inderdaad continu aandacht hiervoor is.

Gebruik wordt gemaakt van de statistische methodieken van het Total Quality Systeem.























 


 
 


























 


 


 
 























 
 
 
 
 







Voorbeeld : Conus  
Bij een product (conus) van speciaal “17/4PH” 
materiaal was de route vrij uitgebreid, namelijk:  
draaien, diepgatboren, harden, nadraaien, 
rondslijpen, reinigen en verpakken.   
Door de meetdata van verschillende series te 
analyseren van voor en na het harden, blijkt 
dat het harden altijd dezelfde maatverandering 
oplevert. Deze maatverandering  is zodanig 
constant dat hiervoor “voorgecorrigeerd” 
kan worden waardoor er nadien geen 
nadraaien en rondslijpen meer nodig is. 
Daarnaast is gekeken of het diepgatboren 
niet in huis kan worden gedaan (15*D) . 
Na enkele testen is dit diepgat boren gelukt 
en ziet de nieuwe route er als volgt uit: 
draaien, harden, reinigen en verpakken.
Middels deze aanpassingen is naast 
kostenverlaging ook een verkorting van 
40% van de doorlooptijd verkregen. 

Voorbeeld : opnamehuis  
Het product (opnamehuis) heeft  
een vertanding die extern werd 
gemaakt. Externe processen 
geven vaak een doorlooptijd van 
gemiddeld 2 weken, terwijl intern 
per proces stap gemiddeld 3 dagen 
gerekend kan worden. In een tijd 
van alsmaar kortere doorlooptijden 
is er  gekeken naar dit product. 
Door leveranciers van verschillende 
gereedschappen mee te laten kijken 
naar de mogelijkheden, wordt in de 
nieuwe situatie de vertanding intern 
op de freesbank 
aangebracht. Deze 
stap is aan het 
bestaande frezen 
toegevoegd en is 
kostenneutraal, 
echter de tijdwinst 
van 10 dagen 
draagt bij tot een 
grote doorlooptijd-
verkorting van 40%. 

Projectmanagement als kerncompetentie
Uitmuntend projectmanagement is 
doorslaggevend voor het realiseren van 
een continue verbetering van zowel 
volumeproductie als voor de ontwikkeling 
en implementatie van nieuwe producten. 
Binnen Hittech wordt projectmanagement 
daarom  gezien als één van de 
belangrijkste kerncompetenties.

De complexiteit van projecten bij 
onze klanten neemt toe, evenals de 
betrokkenheid van Hittech. Vaak zijn we 
al tijdens het ontwerpproces betrokken 
als deelnemer in het projectteam 
van de klant. Het voordeel van deze 
betrokkenheid is de kennis van de 
benodigde productietechnieken en 
de supply chain. Hittech heeft een 
werkmethode ontwikkeld waarbij  

 
de projectleider leading kan zijn bij het 
opleveren van productiegerelateerde 
deliverables nog voordat het project 
is overgedragen aan Hittech. Een 
belangrijk element bij deze methode 
is transparantie, waardoor de 
communicatie een stuk eenvoudiger is.

Wat Hittech vooral onderscheidt 
van anderen is de projectaanpak 
waarmee nieuwe producten worden 
ontwikkeld en in productie worden 
gebracht. Hittech neemt hierin de 
leiding en zorgt ervoor dat de klant zich 
minimaal hoeft in te spannen voor het 
productierijp maken van het product. 
Voor alle soorten van projecten geldt 
een universele aanpak die afhankelijk 
van de omvang en complexiteit 

specifiek wordt gemaakt. Dat maakt de 
aanpak voor een ieder herkenbaar.

Naast de technische oplossing, zijn zaken 
als kostprijs, doorlooptijd en continuïteit 
mede doorslaggevend voor het 
eindresultaat. Wanneer een project goed 
wordt geleid, dan is er balans tussen 
deze factoren en krijgen de specialisten 
de ruimte om zich te concentreren op 
de inhoudelijke kant van het project. 

De expertise van Hittech op het gebied 
van productie, assemblage en value 
engineering zal proactief worden 
ingebracht om de juiste keuzes te 
maken. Daar waar het beter kan, 
zullen we niet nalaten om de klant 
gevraagd of ongevraagd te adviseren.

D. WERKWIJZEN

Als voorbeeld nemen we projectmanagement. We waren goed in project-

management, maar we besloten beter te worden. We willen de beste hierin 

zijn, zodat al onze verschillende type projecten (ontwikkel, productie, proto) 

goed lopen. Natuurlijk hebben we alle procedures in werking, natuurlijk zijn 

de projectleiders en –medewerkers opgeleid, maar toch.

Een jaar geleden besloten we op holdingniveau een projectenbureau in te 

richten met aan het hoofd de Directeur Projecten van de holding. Hierin 

worden alle projecten die er lopen (grote en kleinere) opgenomen en 

gecontroleerd. In feite wordt hier de kwaliteit van het project bewaakt met 

de bevoegdheid in te grijpen en maatregelen door te voeren. Trainingen 

worden verzorgd, kwaliteit van de projectleiders wordt bewaakt en acties 

ondernomen om dit te verhogen.

Nieuwe ervaren projectleiders zijn/worden aangenomen.
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E. MATERIALEN

RSP Technology in Delfzijl maakt deel uit van de Hittech Group. Hier worden via 

meltspinning (supersnelle afkoeling van de legeringsmelt) legeringen gemaakt. Door 

deze methodiek worden de legeringen feitelijk superlegeringen.

In 2012 is een nieuwe proef/productie-installatie ontwikkeld door Hittech Multin en 

zojuist in Delfzijl opgestart. De temperatuur die in deze installatie bereikbaar is, is 1700°C 

hetgeen betekent dat we legeringen kunnen gaan engineeren en maken in kilogrammen 

waardoor echte praktijkproeven kunnen worden gedaan. Nu komen totaal andere 

toepassingen binnen ons bereik, zoals  magneto-calorische legeringen.

In de hightech industrie waarin Hittech Group werkt, worden (zeer) hoge eisen gesteld 

aan de materialen (stijfheid, vormvastheid, dunwandigheid, zwaarte, vormgeving, etc.). 

Deze eisen worden voortdurend extremer.

Gevolg is dat er steeds hogere eisen gesteld worden aan kennis van materialen en 

hun gedrag. Ook in vergelijking met mogelijke alternatieven. De oplossing die Hittech 

Group heeft gevonden is het leggen van relevante relaties op professoraal niveau bij 

universiteiten en instituten. Deze Scientific Partners zijn adviseurs die onbevangen 

vanuit hun grote specifieke expertise kijken naar het probleem. Wij hebben het niveau 

om de ‘vraag’ goed te stellen en te begrijpen wat de oplossing zou kunnen zijn. Via de 

hoogleraren worden ook onderzoeken gedaan.

Deze aanpak werkt voor ons prima en wordt ook steeds meer uitgebreid.

D. WERKWIJZEN

Ook het verbeteren van werkwijzen 

bij onze klanten met machines die wij 

onderhouden valt onder dit onderwerp. 

Om productiever met machines in de 

verpakkings- en grafische industrie om 

te gaan geeft IMS&S als service training, 

het modificeren van machines en het 

verbeteren van logistieke processen. 

Productiviteitsverbetering
Een te lage productiviteit heeft een negatief effect op de winstgevendheid van een bedrijf. Door een 
gezamenlijke aanpak op en met alle niveaus tussen IMS&S en de klant, heeft IMS&S middels haar 
productiviteitsverbeteringsprogramma significante resultaten weten te bereiken in klantenorganisaties.

Bij een grafisch bedrijf in Nederland heeft IMS&S op basis van een gedegen analyse van de 
bedrijfsprocessen, waarbij gekeken is naar het verbeterpotentieel op het gebied van mens, machine, 
materiaal en logistiek, een productiviteitsverbetering van 10% netto gerealiseerd.

Door medewerkers indringend te trainen, machines te modificeren en te optimaliseren en de logistieke 
processen te verbeteren, werd deze 10% verbetering structureel ingebed in de organisatie.

Speciale legering voor 
fijnmechanische industrie
RSP Technology heeft een wereldwijd unieke 
materiaalproductietechnologie ontwikkeld. 
Met behulp hiervan 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, 
waardoor het materiaal zeer bijzondere 
eigenschappen krijgt. De belangrijkste zijn: 
hoge strekte en slijtvastheid, relatief grote 
stijfheid, zeer lage oppervlakteruwheid en lage 
thermische uitzetting bij hoge temperaturen.
Een speciale legering is de RSA-443, een 
aluminium legering met 40% silicium, die wat 
betreft de uitzettingscoëfficiënt het gat dicht 
tussen staal en aluminium. Deze legering is via 
de conventionele weg niet goed te produceren. 
Door het hoge percentage silicium wordt het 
materiaal veel te bros en valt bij de bewerking 

uit elkaar. Deze hoogsiliciumlegering kan 
alleen via het Rapid Solidification Process 
(RSP) worden geproduceerd. Voordelen van de 
RSA-443 zijn de zeer lage thermische uitzetting, 
de hoge specifieke stijfheid en de zeer fijne 
microstructuur. De legering wordt dan ook 
toegepast voor onder meer spiegels, optische 
onderdelen en de behuizingen voor optiek en 
elektronica. Onderdelen waar maattolerantie 
in combinatie met temperatuurstabiliteit 
essentieel is. RSA-443 kan het veel zwaardere 
staal en ook titaan vervangen. In samenwerking 
met Hittech Group is RSP Technology in 
staat om componenten en onderdelen 
van dit unieke materiaal aan te bieden.
Onderstaande foto’s geven een goed 
inzicht in de materiaalverbetering die 
optreedt door de ultra snelle afkoeling 
van de gesmolten legering. 

Nieuwe proefproductie-installatie bij RSP Technology
De ontwikkeling en bouw van deze installatie is in 1 jaar uitgevoerd, hetgeen een 
geweldige prestatie is. In deze installatie moest een aantal zaken opgelost worden.
Allereerst wilden we ook legeringen maken met een duidelijk hoger 
smeltpunt dan Alu-legeringen (tot 1700°C). Dit betekende vele vragen 
met betrekking tot ovengrootte, maar vooral de lining van het vat.

Daarnaast wensen we ook ferro-achtige legeringen te maken, hetgeen betekende 
dat gesmolten diende te worden onder schermgas of vacuüm. Gekozen is voor 
Argon als schermgas. Het betekende echter ook dat de installatie gesloten 
diende te zijn, hetgeen heel wat constructieve uitdagingen opleverde.
Twee heel belangrijke en kritische onderdelen van de installatie zijn de uitlopers 
van de legering (kleine tuitjes) en het gekoelde wiel. Hier wordt tenslotte de 
echte superlegering gemaakt, het lint van 10 µm dik dat met 1 mln°C/sec stolt.  Aluminium Silicium (40%) legering 100x vergroot

Conventionele Al legering met 40% Si
Aluminium Silicium (40%) legering 100x vergroot
Rapid Solidified Aluminium (RSA-443)

Implementatie van 5S 
Het complete bedrijf Hittech Bihca 
is onder de loep genomen en 
veel zaken die voor het huidige 
productprogramma niet meer 
noodzakelijk zijn werden afgevoerd. 
Door het afvoeren van overbodige 
zaken is er ruimte gecreëerd om 
hulpmiddelen een vaste plek te geven 
en tevens meer overzicht te krijgen 
van de huidige productiemiddelen 
en de tussenopslag.  
Hierna  heeft er, mede dankzij de 
lakkerij van Hittech MPP, een flinke 
“verkleuring” plaatsgevonden om het 
geheel een modern uiterlijk te geven.  

Een aantal effecten van het 5S 
programma zijn reeds merkbaar 
zoals : minder tijd nodig voor 
het zoeken naar hulpmiddelen, 
minder fouten (door routine matig 
werken), betere benutting van 
het aanwezige vloeroppervlak, 
een werkomgeving waarin 
iedereen zich prettig voelt, etc.
Voor het in stand houden zijn 
er regelmatige bijenkomsten 
waardoor er nog steeds 
verbeteringen komen.

F. DuuRZAAMHEID

Bij Hittech Group staat het voorkomen van verspilling hoog op de agenda. Hittech heeft 

daarover een Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Programma waardoor o.a.:

- energieverspilling wordt voorkomen

- ziekteverzuim wordt verminderd

- grondstofverspilling wordt voorkomen.

Een beleidsdocument is opgesteld door het gehele managementteam van Hittech Group 

en bij elk bedrijf opgenomen in het kwaliteitshandboek. Bovendien zijn hieruit per bedrijf 

doelen gedestilleerd die deel uitmaken van de jaarplannen.

Tevens is gestart met het 

5S-programma  (schoonmaken, 

schikken, scheiden, 

standaardiseren, in stand houden).
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H. BEWERKINGSPRoCESSEN

Nederland is duur om te produceren door de verhoudingsgewijs hoge lonen, maar ook 

door problemen om goede vakmensen te vinden.

Om dit op te lossen, maar ook om hierdoor tegelijkertijd doorlooptijdverkorting te 

verkrijgen, wordt steeds gezocht naar mogelijkheden om te automatiseren.

G. KWALITEIT

Kwaliteit zou langzamerhand geen issue meer moeten zijn. Maar er is voortdurend strijd 

tussen kwaliteit en prijs, tussen kwaliteit en de ontwerpeisen, tussen ontwerpeisen en 

keuze materialen enz. Kortom, een situatie met name in de hightech die zeer complex 

is en voor veel problemen zorgt. Het is niet eenvoudig om deze schier onverenigbare 

zaken in goede balans te krijgen.

Dit eist een grote flexibiliteit van mensen, procedures, systemen. Alles moet kloppen om 

het goede resultaat te halen. Daar streven wij, ‘Masters in Improvement’, naar.

Om processen goed te kunnen volgen en te verbeteren dient er veel gemeten te 

worden. Meten is tenslotte weten. En daarna is er de mogelijkheid te verbeteren. Bij alle 

bedrijven geldt dit, maar bij Hittech Gieterij Nunspeet in het bijzonder, daar je hier een 

proces hebt dat goed geregeld dient te worden wil je de goede kwaliteit krijgen.

3D Meten
Op de afbeelding een “comparison image” van een gietdeel 
in vergelijking met het originele 3D CAD bestand. Middels 
kleurschakeringen worden de eventuele afwijkingen 
in het contour duidelijk zichtbaar weergegeven. Naast 
het controleren van contouren is deze methode ook 
uitermate geschikt om bestaand gietwerk middels 
“reverse engineering” terug te brengen naar een 3D CAD 
tekening. De scan wordt uitgevoerd met een GOM blauw 
licht scanner met een nauwkeurigheid van 0,03 mm.

Meten is weten bij Hittech Gieterij Nunspeet
Bij Hittech Gieterij Nunspeet zijn veel investeringen 
uitgevoerd die ervoor zorgen dat de processen 
veel beter gemonitord worden om daardoor 
automatisch te kunnen bijsturen:

•	 Een volledig nieuwe geautomatiseerde 
kernzandbereidingsinstallatie. Hierdoor kan 
de hoeveelheid zand laag worden gehouden 
waardoor de kwaliteit beter wordt.

•	 Een volledig geautomatiseerd zandcontrolesysteem 
voor de vormlijnen. Met de meetgegevens worden 
het vochtgehalte en het nieuwzand/bentonietgehalte 
aangestuurd. Een stabiel zandsysteem is het gevolg.

Dit alles, met metingen van trekbank en X-ray installatie, 
wordt bijeengebracht in een centraal datasysteem. 
De kwaliteit is hierdoor nog hoger geworden.

Generated with GOM Inspect V7.5 SR1
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Efficiënt verspanen bij Hittech Machining resulteert in doorlooptijdverkorting.
Bij Hittech Bihca en Hittech MPP willen we af van het vele omstelwerk; het moet 
sneller en efficiënter. De investeringen in 5-assige freesbanken die gekoppeld staan 
aan Erowa robotsystemen met magazijn heeft inmiddels geleid tot een stevige 
doorlooptijdverkorting bij het produceren van fijnmechanische onderdelen. 
Binnen Hittech Machining is de focus gericht op het produceren van prototypen 
en kleinere series, waar naast kwaliteit ook hoge eisen worden gesteld aan 
levertijd. Naast de DMG HSC75V met Erowa systeem bij Hittech MPP, is er 
recentelijk geïnvesteerd in een extra Erowa robotsysteem die twee 5-assige 
machines van Hittech Bihca heeft gekoppeld. Tevens is bij Hittech MPP een 
investering gedaan in een 3-assige machine met Erowa robotsysteem.

Bij verspaande producten is er veelal nabehandeling van het oppervlak nodig. Een 
steeds meer toegepaste behandeling is het parelstralen. Naast geautomatiseerd 
verspanen is er bij Hittech Machining geïnvesteerd in geautomatiseerd parelstralen. 
Zo wordt momenteel middels een robot gereinigd, gestraald en afgebraamd. De 
robot brengt de producten in een straalcabine en laat ze vervolgens zodanig 
draaien dat alle te behandelen oppervlakten gestraald worden. Er is recentelijk 
een combinatie gerealiseerd van het geautomatiseerd beladen en ontladen van de 
verspaningsmachine, waarbij de robotarm ook de producten in een straalcabine 
plaatst waardoor er een compleet product onbemand geproduceerd wordt.
Door te werken met de nieuwste versie van het CAM-pakket wordt 
gebruiksgemak en sneller kunnen verspanen gerealiseerd. Hoe korter 
een product op de machine staat opgespannen, hoe meer producten 
per uur gemaakt kunnen worden. Deze optimalisatie wordt bereikt door 
CAM-software, robotisering, vakkennis en kwaliteit te combineren.
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Hot Isostatic Pressing (HIP)

RSP Technology beschikt als enig bedrijf 

in Nederland over een HIP installatie. 

Met de HIP installatie is het mogelijk  

(metaal)poeders onder hoge druk en/of  

temperatuur samen te drukken tot een  

homogeen product. Ook is het mogelijk  

gietstukken op deze wijze mechanisch 

te verdichten. De installatie is geschikt 

voor onderzoek, ontwikkeling en 

kleinschalige serieproductie.

 

Max. Druk: 2.000 bar  

Max. Temp: 1.500° C

Inhoud: 5,5 liter (ø152mm x 305mm) 

Toepassingen HIP zijn onder meer:

- Dichtdrukken microkrimp in  

   gietstukken (o.a. matrijzen en 

   aerospace onderdelen)

- Homogeniseren van (micro-)structuur 

  (warmtebehandeling onder druk).

- Verdichten van keramiek- en metaalpoeders.

 

I. TECHNoLoGIE

Er is een werkgroep die onderzoek doet naar nieuwe vormingstechnologieën. Nieuwe 

technologieën vormen de basis voor de toekomst. Daarom zijn de specialisten bij 

Hittech altijd op zoek naar nieuwe technieken die complementair zijn aan de bestaande 

competenties binnen de groep. De voorsprong die hiermee wordt bereikt onderscheidt 

Hittech Group van anderen. Deze technologieën worden getest en gecheckt om vast 

te stellen wat hun mogelijkheden zijn voor onze machines maar ook wat hun plaats 

zal gaan worden in het veld van alle technologieën. Er zijn projecten gestart om deze 

gevonden technologieën verder te testen met proefproducten om te bezien of het 

eindproduct het conventioneel gemaakte product kan vervangen.

Hittech Group NL is een publicatie van Hittech Group BV,  
in opdracht uitgegeven door Profound Groep BV.

Redactie
Dr. Ir. C.P. Heijwegen

Concept & vormgeving
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Nieuw en duurzaam
Hittech Group gebruikt al jaren 
near-net-shape technieken om de 
bewerkingskosten van producten te 
reduceren en om de vrijheid in ontwerp 
te vergroten. Voorbeelden hiervan 
zijn aluminium gietwerk, pre-vorm 
gieten en additive manufacturing. 
De ervaring met near-net-shape 
technieken wordt versterkt door de 
aanwezigheid van Hittech Gieterij 
Nunspeet in de groep waar aluminium 
gietoplossingen binnen handbereik zijn.
Vanuit de value-engineering is binnen 
Hittech Group het pre-vorm gieten 
ontwikkeld. Hierbij wordt de basisvorm 

van een product gegoten met een 
standaard toeslag en wordt de volledige 
contour nabewerkt. Het voordeel van 
deze techniek is dat de overstap van 
verspanen uit ruw materiaal naar 
pre-vorm gieten relatief goedkoop is, 
terwijl de kosten behoorlijk omlaag 
gaan. Omdat verspilling van materiaal 
en energie wordt voorkomen is deze 
oplossing daarnaast zeer duurzaam. 
Het kostenvoordeel wordt vooral 
gehaald uit materiaal en machine-
uren. De gietmal wordt zo eenvoudig 
mogelijk gemaakt en is daardoor 
relatief goedkoop en de bewerker 
hoeft vrijwel niets te veranderen aan 

de opspanning en programma’s. 
Een nieuwe techniek die door Hittech 
is toegevoegd aan de near-net-shape 
oplossingen is additive manufacturing 
en dan met name het Direct Metal 
Laser Sintering (DMLS). Hierbij wordt 
de basisvorm van het product niet 
gegoten maar laag voor laag geprint uit 
metaalpoeder. Hittech is hiervoor een 
partnership aangegaan met een DMLS 
producent die reeds jarenlang actief 
is met deze techniek. De ervaring van 
deze partij met DMLS en de kennis van 
Hittech op het gebied van near-net-
shape machining maakt dit partnership 
zeer waardevol voor onze klanten. 


