KRACHTENBUNDELING MET 3T RPD (UK)
op het gebied van Additive Manufacturing

een toenemend aantal vraagstukken. De vraag
van onze klanten om ze toegang te bieden tot
dergelijke technieken nam daarom snel toe. De
strategie van Hittech is echter gebaseerd op een
duidelijke specialisatiestrategie. Dat betekent
dat ieder afzonderlijk Hittech bedijf zich richt op
een beperkt aantal kerncompetenties en zich als
doel stelt om daarin de beste te zijn. De kennis
van metal printing is zeer specialistisch en
daarom niet iets wat je er zomaar bij doet.

System supplier Hittech Group en de Britse additive
manufacturing specialist 3T RPD werken al geruime tijd samen
op het gebied van 3D metal printing en hebben onlangs besloten
om deze samenwerking te versterken door het aangaan van een
officieel partnership.
Binnen dit partnership legt 3T RPD zich toe op het
gehele printproces, waaronder CAD/CAM, printing en
warmtebehandeling. Hittech Group richt zich op het ontwerp, de
machinale nabewerking en de assemblage van AM producten.
Enkele maanden geleden werd dit besluit bezegeld met de
ondertekening van het partnershipcontract.
Door deze samenwerking kan snel en effectief gereageerd
worden op verzoeken en ideeën van klanten om tot volledig
montagegerede producten te komen en te kunnen leveren.
Marco Verloop (directeur Projecten van Hittech Group) legt uit
hoe de samenwerking tot stand is gekomen: “Vanuit Hittech
zijn wij voor onze klanten voortdurend op zoek naar de beste
techniek voor specifieke toepassingen en het lijkt erop dat
Additive Manufacturing (AM) de oplossing gaat worden voor
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Daarom zijn we op zoek gegaan naar een
partij die 3D metal printing als belangrijkste
competentie heeft en daarin uitmuntend
presteert. 3T RP D heeft al een tiental jaren
ervaring met het 3D printen van kunststoffen
en metalen met inmiddels 13 machines en heeft
de stap gezet naar de seriematige productie
van componenten. Daarbij zijn productiviteit,
reproduceerbaarheid en kwaliteit belangrijke voorwaarden.
3T RPD (45 medewerkers en groeiend) was op zoek naar een
professionele partij met kennis van ontwerp en engineering en
ruime ervaring op het gebied van near-net-shape verspaning om
de keten van ontwerp tot assemblage van AM producten compleet
te maken.”
Beide partijen zien het ontwerpen, printen en nabewerken van
additive manufacturingcomponenten als één systeem en niet
als afzonderlijke processen. Dit betekent dat er tussen partijen
intensief kennis wordt gedeeld om maximaal resultaat te behalen.
Dat is dan ook de belangrijkste reden om de samenwerking om te
zetten naar een partnership.
De producten in titaan, die inmiddels
door Hittech en 3T RPD zijn
geproduceerd en geleverd, bewijzen
dat dit partnership aan het begin
staat van een mooie toekomst.

C o lumn
Samenwerking intern Hittech Group om synergie
te bereiken staat zeer hoog op onze prioriteitenlijst.
Maar ook het samenwerken met externe bedrijven
(klanten/ toeleveranciers/collega bedrijven) in het
kader van technologische innovatie vinden wij van
eminent belang.

Tevens zjn we heel trots op ons Flying Dutchman
team, Enno Kramer en Ard Geelkerken, die in
Hongarije een huzarenstuk voor elkaar kregen.
De door Hittech Group gesponsorde boot werd
wereldkampioen 2013. Voorwaar een boot en
bemanning die horen bij de Hittech Group.

Deze newsletter geeft enkele bijzonder
interessante voorbeelden van samenwerking.

Dr. Ir. C.P. Heijwegen
Algemeen Directeur Hittech Group BV
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Wereldkampioenschap Flying Dutchman zeilen 2013
op het Balatonmeer in Hongarije – een thriller

Nauwe samenwerking Buhrs – Hittech Group
Wij als Hittech Group hebben als doel om onze klanten
zoveel mogelijk te ontzorgen en meerwaarde te creëren
voor onze klanten. Dit doen we door gebruik te maken
van een reeks van kerncompetenties binnen de Group.
Zodoende kunnen onze klanten zich beter focussen op
hun core business, vaak ontwikkeling en verkoop. Goede
samenwerking tussen de Hittech bedrijven die de verschillende
competenties in huis hebben, is hierbij zeer belangrijk.
In dat kader heeft Hittech een intensieve samenwerking
opgebouwd met Buhrs waarbij zowel de assemblage
van systeemdelen als een deel van de service
en onderhoud van productielijnen bij klanten
van Buhrs aan Hittech wordt uitbesteed.
Buhrs is een wereldwijde producent van mailing en
fulfillmentoplossingen. Buhrs ontwikkelt, produceert, verkoopt
en onderhoudt folie- en papierverpakkingssystemen en
fulfillmentsystemen en heeft een omvangrijke installed
base opgebouwd in haar 100-jarige historie. Buhrs heeft
als strategie zich te concentreren op de ontwikkeling en
verkoop van complete mailing & fulfillmentlijnen en binnen dat
beleid past de uitbesteding van systeemdeelassemblage.

Ard Geelkerken, teamleider Value Engineering bij
Hittech Multin, is met zijn stuurman Enno Kramer
Wereldkampioen 2013 geworden. In hun door Hittech
gesponsorde boot dongen zij mee in een wedstrijd
die gehouden werd over 9 races in 6 dagen.
Hierbij verslag van Ard over het verloop van de race.

Binnen de Hittech Group verzorgt Hittech Comac de productie
van verscheidene modules en systeemdelen. Deze producten
worden zowel mechanisch als elektrisch compleet
geassembleerd, voorzien van basis software en vervolgens
volledig getest. IM Services & Support (IMSS), een andere
werkmaatschappij binnen de Hittech Group, verzorgt vervolgens
de service en het onderhoud van de mailing & fulfillmentlijnen
in de Benelux, Zwitserland, Australië en Nieuw-Zeeland.
Deze samenwerking tussen Buhrs en IMSS
heeft inmiddels geleid tot een groeiende vraag
naar service- en onderhoudsactiviteiten.

Product Development Unit
voor materialen van de toekomst
RSP Technology
en Hittech
Multin hebben
een nieuwe
meltspinmachine
ontwikkeld
en gebouwd.
Deze machine
beschikt over
een 10 liter oven,
waardoor het
mogelijk is om een substantiële hoeveelheid materiaal
te kunnen meltspinnen. Met deze nieuwe installatie is
RSP Technology in staat om een brug te slaan tussen
materialenontwikkeling uitgevoerd in laboratoria en de
daadwerkelijke massaproductie. De Product Development
Unit (PDU) is hiermee uniek in de wereld en kan ingezet
worden voor prototypeontwikkeling van nieuwe materialen.
Deze nieuwe materialen worden geproduceerd via meltspinning
waarmee een afkoelsnelheid van meer dan 106 K per seconde
wordt gerealiseerd. Deze hoge afkoelsnelheid maakt het
mogelijk om bijvoorbeeld materialen te ontwikkelen die
worden gebruikt voor duurzame energietoepassingen.
Denk hierbij aan magneto-calorische materialen,
vormgeheugenmaterialen en batterijtechnologie.

Smelttemperaturen boven 1500°C zijn haalbaar, waarmee
vele nieuwe materialen gemaakt kunnen worden.
De flexibele opzet maakt het mogelijk om naast flakes ook lint te
maken. Lintbreedtes tot 80 mm zijn mogelijk. In combinatie met
een oprolmechanisme kan dit materiaal direct verwerkt worden.
Voor prototypeontwikkeling is RSP Technology in staat een
complete waardeketen aan te bieden van lint/flake tot aan
billetmateriaal. Ook prototypes maken uit het billetmateriaal
kan uitgevoerd worden binnen de Hittech Groep. In deze
waardeketen wordt er gestart met de grondstoffen die snel
gestold worden met de PDU. Dit kan leiden tot een lint, dat
verder verwerkt wordt in een prototype of flakes die met hot
isostatic pressing (HIP) gecompacteerd worden tot een billet.
RSP Technology heeft een eigen HIP installatie hiervoor ter
beschikking. Deze billet kan
daarna worden verwerkt.
Binnen Hittech Group kan het
materiaal worden bewerkt tot
een verspaand eindproduct.

stalen flakes

Met het beschikbare volume kan 20-80 kg materiaal
geproduceerd worden (afhankelijk van soortelijke massa),
wat een goede hoeveelheid voor prototypeontwikkeling
van materialen is. De volledige machine kan onder een
beschermende argon atmosfeer werken, waardoor oxidatie
van materiaal voorkomen wordt. De flexibel gekozen opbouw
van de machine en de vele instelmogelijkheden maken
optimalisatie van het smelt- en meltspinproces mogelijk.
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gesmolten staal

Het Balatonmeer is berucht om zijn onvoorspelbare
omstandigheden. De plaatselijke helden ( 9-voudig
wereldkampioen) Matheny en Domokos zijn zwaar favoriet
en worden door diverse cameraploegen, journalisten en
fotografen permanent gevolgd. De Denen, de Bojsen Moller
broers, Olympisch gouden medaille winnaars, staan ook op
elk lijstje. Wijzelf zijn echter vast van plan het ze zo moeilijk
mogelijk te maken. Als de wedstrijd begint verandert het
weer: het wordt koud, het gaat regenen en harder waaien,
echt Hollands pokkenweer dus. Een stuk beter voor ons.
De eerste wedstrijd liggen we samen met de Hongaren
als eerste en tweede als zij ons proberen te beletten
naar de bovenboei te varen. We raken hierdoor
beiden achter. Wij kunnen dit nog ophalen tot een tweede
plaats, de Hongaren blijven steken op een tiende plaats. Het
eerste mentale tikje is uitgedeeld. De Denen lopen nog een
diskwalificatie op en zo staan we 1 na de eerste dag.
Op dag twee varen de Hongaarse favorieten in de eerste wedstrijd
overtuigend naar de overwinning. De Denen en wij blijven in de
buurt. Bij de finish neemt de wind sterk toe. De Hongaren scheuren
onder spinnaker richting haven, de Denen en wij er achteraan om
de zwaarweergenua te halen. We zijn net op tijd voor de volgende
start! Het is nog harder gaan waaien, een dikke windkracht
6 inmiddels. Snel de zwaarweerstandjes erop, genuaschoot
omzetten, mast achterover, lei-ogen omlaag, zwaard naar achteren,
spischootstoppers verstellen en onderwanten aan. Na de start
varen we bij het hele veld en, belangrijk, bij de Denen en de
Hongaren weg. We ronden als eerste de bovenboei. Dan gebeurt
er iets vreemds: de Deense en Hongaarse spinnakers komen niet
achter ons aan! Later blijkt dat de Hongaren in een poging om bij
ons in de buurt te blijven over stuurboord gegaan zijn voor een
gat bij de boei wat er niet was en dat daardoor zowel zij als de
Denen omgeslagen zijn. De Denen kunnen nog uitvaren op een 16e
plaats, de Hongaren moeten opgeven. We winnen de wedstrijd.
De volgende dagen varen de Hongaren en de Denen heel
sterk, ze wisselen elkaar af met eerste plaatsen. Wij winnen
geen wedstrijden maar varen niet slechter dan vijfde.
Dan komt de laatste dag, het podium is verzekerd maar alle
plaatsen erop zijn voor ons mogelijk. In de laatste minuten voor de

start draait de wind sterk naar links. We hebben geen andere keus
dan over stuurboord zonder voorrang te starten. Een muur van
boten ligt voor ons. Op het laatste moment komt een boot niet goed
weg en laat een gaatje vallen, dit is onze kans. Op volle snelheid
mikken we op 10 mm van het roer van de voorste boot, we schieten
door het gat, hebben meteen vrije wind en zijn niet te vroeg. Een
wereldstart! De Hongaren en Denen herstellen echter goed en
het laatste kruisrak verdedigen we een voorsprong van 20 meter
op de Denen en 50 meter op de Hongaren. De Hongaren vechten
voor hun laatste kans en proberen inmiddels alles om onder onze
greep uit te komen. Steeds kunnen we de controle houden, maar de
vermoeidheid slaat toe. We kunnen het vasthouden tot de finish!
De Hongaren kunnen ons nu niet meer inhalen, het gaat nu
tussen ons en de Denen. De start komt. De zwaarweerinstellingen
moeten erop, iedereen zit hectisch om te trimmen, rustig
blijven, vooral geen schade varen nu. Op 40 seconden zijn
we klaar, liggen vlak naast de Denen en schroeven de druk
op. Wij wat meer risico, zij nog wat meer risico. Zij moeten
wel. Het startschot komt, de start is vals en er volgt een
algemene terugroep. Nu kijken op het bord op het startschip
wie er te vroeg waren en niet meer mee mogen starten.
Na een tiental nerveuze minuten zien we DEN 21 en nog een
paar nummers, wij niet! WERELDKAMPIOEN!!!! Snel weer
rustig worden, we willen nog de Mexican hat winnen, een
schitterende prijs voor de beste zonder aftrek. We halen
toch nog een vijfde plaats en alle prijzen zijn binnen.

Nieuwe investering Hittech Bihca
Hittech Bihca produceert steeds meer titanium producten en
heeft hiervoor diverse aanpassingen aan het machinepark
gedaan (tot en met andere spindellagering aan toe). De
bewerkingen die Hittech Bihca aan titaan uitvoert zijn frezen,
draaien, slijpen en vonkverspanen. De vraag is verder gegaan
richting grotere dunwandige titaan producten. Grotere
producten vragen vaak naast een omtrek(om)klemming ook om
enkele “ondersteuningsklemmingen”. Dit is steeds frequenter
niet mogelijk; er zijn geen gaten in het eindproduct en lijmen mag
niet i.v.m. de toepassing van de producten onder hoog vacuüm.
Voor dit soort producten heeft Hittech Bihca het antwoord
gevonden in de Haas VM machines. Deze hebben meer dan
voldoende verspaankracht, want de opspanning bepaalt immers

de maximale te hanteren
verspaansnelheid/-kracht
De Haas VM machines
worden veelal in de
matrijzenproductie ingezet
en zijn ten opzichte van
de standaard Haas V
serie veel nauwkeuriger.
Deze nieuwe Haas VM
machine zal in wk 40 geleverd worden bij Hittech Bihca.
Naast de hogere nauwkeurigheid is de machine uitgerust
met onder andere binnenkoeling, meettaster, groter
gereedschapmagazijn, hoger toerenspindel, etc.
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Xhit International/Hittech Group
neemt activiteiten Roboxis over

Hittech Group Update

Met ingang van 1 juli 2013 zijn
de activiteiten van Roboxis in
Barneveld doorgestart onder
de nieuwe naam ROBOXIS
PACKAGING BV, partner
van Hittech Group. Roboxis
heeft een uniek (gerobotiseerd) verpakkingsconcept ontwikkeld
voor met name de verwerking van verpakte eieren (end of line
automatisering), groente en fruit (paprika’s, tomaten etc.) en
bake-off producten. In deze transactie zijn 5 medewerkers, het
intellectueel eigendom (incl. patenten), het klantenbestand
en alle overige activa naar Roboxis Packaging overgegaan.
Roboxis Packaging zal geleid worden door Dick Verheij.
Cor Heijwegen, directeur/eigenaar van Xhit International/
Hittech Groep: ”Door de expertise van onze bestaande
activiteiten op het gebied van ontwikkeling/engineering,
productie, assemblage, service en onderhoud te verbinden
met de unieke verpakkingsoplossingen van Roboxis Packaging
ontstaat een sterke partij voor het ondersteunen van bestaande
en nieuwe klanten van Roboxis Packaging in end of line
verpakkingsoplossingen in de levensmiddelenindustrie”.

Dorene Hoogwoud,
kwaliteitsmanager Hittech Multin

Hittech MPP investeert weer in een
5-assige simultaan freesmachine
Vanuit de groeiende vraag naar grotere highend producten en kortere levertijden heeft
Hittech MPP besloten uit te breiden met een
extra 5-assige simultaan freesbank. Na een
uitgebreide selectie is gekozen voor een DMU
75 Monoblock freesmachine van DMG.
Wij zijn volop in voorbereiding om de machine
direct operationeel te hebben zodra deze in oktober
geleverd gaat worden. De nieuwe machine is een
uitbreiding op het reeds ruime aanbod aan 5-assige
freesmachines dat Hittech MPP nu al heeft.

Nieuw pand Hittech Multin
Hittech Multin is de laatste jaren sterk groeiende, zowel bij
Productie als bij Ontwikkeling. Aanvankelijk kon deze groei goed
in het huidige gebouw opgevangen worden door het huren van
een extra vleugel. Nu echter ook de behoefte aan cleanroom
vierkante meters sterk stijgt is een degelijke, op toekomstige
groei gerichte oplossing wenselijk. Samen met de behoefte om de
logistieke inrichting verder te verbeteren was dit voldoende reden
om te besluiten tot nieuwbouw. We stellen dan ook hoge eisen
aan deze logistieke inrichting zodat een optimale materiaalflow
verkregen wordt. Hiermee willen we de efficiency verhogen en de
kans op verstoringen en kwaliteitsissues verkleinen. Daarnaast is
de interactie tussen de kantoren en de productievloer belangrijk.
In het huidige pand liggen deze dicht bij elkaar, waardoor
overleg en afstemming gemakkelijk plaatsvindt. Ook het nieuwe
gebouw moet deze natuurlijke werkwijze goed faciliteren.
Momenteel zijn we bezig met de selectie van de locatie en de
eerste ontwerpschetsen komen van de tekentafel. We blijven
in de regio Delft in verband
met de beschikbaarheid van
goed opgeleid personeel (o.a.
TU Delft) en de concentratie
van hightech bedrijven en
interessante start-ups waarmee
we samenwerken. Eind 2015 zullen
we het nieuwe pand betrekken.

Mijn naam is Dorene Hoogwoud en ik ben per 1 februari 2013 bij
Hittech Multin als kwaliteitsmanager begonnen. Ik zal me in mijn
nieuwe functie inzetten om het kwaliteitsdenken van Hittech Multin
verder vorm te geven. Ik kom oorspronkelijk uit Curaçao, heb in
Nijmegen aan de Radboud Universiteit gestudeerd en woon nu
met plezier in sleutelstad Leiden. Na mijn Master Environmental
Science in 1990 heb ik in 1993 mijn Master of Business Administration gehaald. Gedurende mijn carrière heb ik bij uiteenlopende type organisaties (o.a.
linoleumfabrikant, milieuadviesbureau, ingenieursbureau en Gemeente Amsterdam) in de
keuken mogen kijken. Zo heb ik ISO 14001 en ISO 9001 managementsystemen helpen opzetten en implementeren, due diligence audits uitgevoerd en projecten aangestuurd. Ik heb altijd
functies met een knipoog naar bedrijfsvoering gehad. In mijn vrije tijd houd ik me bezig met
vrijwilligerswerk bij het GGZ en mag ik graag genieten van een goed gesprek, schilderen, het
(actieve) buitenleven, groepslessen en als opkomende DJ muziek draaien.

Marco Meijerink,
senior projectmanager Hittech Multin
Mijn naam is Marco Meijerink en ik werk sinds 1 november 2012
bij Hittech Multin in Delft als Teamleider Project Management.
Daarvoor heb ik 13 jaar bij TNO in Delft gewerkt en me daar
gespecialiseerd in het projectmanagement van multidisciplinaire
ontwikkelprojecten in de semicon- en ruimtevaartindustrie. Het
aspect serieproductie is dus nieuw voor me en ik heb in de periode
dat ik nu bij Hittech Multin ben al een hoop geleerd over het beheersbaar houden van een
productieproces.
De uitdaging waar ik voor sta is om samen met mijn collega projectmanagers bij Hittech
Multin het projectenproces zo te verbeteren dat ons hele projectportfolio de juiste resultaten
oplevert op tijd, binnen budget en van de juiste kwaliteit.
Ik ben getrouwd en vader van 2 kinderen. In mijn vrije tijd zet ik me in voor het projectmanagement van de landelijke scouting organisatie in Nederland en als er dan nog tijd over blijft
ga ik graag (buiten) sporten. Dat laatste schiet er nog wel eens bij in.

Hittech Multin maakt de duizendste
Carrier Handler voor ASML
In 2013 heeft Hittech Multin een gedenkwaardige mijlpaal
bereikt. Op 08-04-2013 heeft Hittech Multin de 1000ste Carrier
Handler voor ASML geproduceerd. Een mijlpaal die de langdurige relatie en samenwerking tussen ASML en Hittech Multin
onderstreept. Iets wat 15 jaar geleden begon met de ontwikkeling van de Carrier Handler, werd gevolgd door de productie
en is uitgegroeid tot een intensieve QLTC leverancier-klantrelatie, die vandaag de dag in
2013 nog steeds zeer sterk is.
Niet alleen een relatie tussen de twee bedrijven, maar een relatie die is opgebouwd door
de jaren heen met een groot aantal individuen binnen de ASML organisatie.
Op 29 mei kreeg Hittech’s President Cor Heijwegen een speciale Award uitgereikt van
ASML’s Vice President & Head of Procurement Derek Wallace om dit heuglijke feit te
vieren.
We willen alle betrokkenen voor hun bijdrage in het bereiken van deze mijlpaal bedanken
en kijken uit naar vele jaren nauwe samenwerking tussen onze bedrijven.
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