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Hittech Group is opgebouwd 
vanuit een basis van kennis in en 
van productietechnologieën en 
materialen. De eerste bedrijven van 
de groep waren dan ook Hittech 
Gieterij Nunspeet en Hittech Bihca. 
Deze bedrijven behoorden bij het 
toenmalige Hoogovens, nu Tata Steel, 
een geïntegreerd staalbedrijf in 
Nederland. Het is duidelijk dat hierdoor 
de materialenkennis en –ervaring zeer 
groot is.

Vanuit de gedachte dat een 
toeleverancier, ook als system supplier, 
zelf delen moet kunnen produceren 

en de juiste keuzes met betrekking tot materialen moet kunnen maken, is 
de groep stap voor stap verder opgebouwd. Uiteindelijk heeft de groep 
nu 100+ mln omzet met een breed gamma aan competenties, maar steeds 
vasthoudend aan de eis dat we absolute top moeten zijn in het produceren 
van delen en in de knowhow van en ervaring in materialen/metalen. Als 
enige groep van toeleveranciers heeft Hittech een Aluminium(zand)gieterij 

(Hittech Gieterij Nunspeet), en in Hittech RSP Technology een bedrijf dat 
zeer specifieke legeringen op unieke wijze kan maken en zelfs legeringen 
kan engineeren.

Onze engineers worden door de experts van de bedrijven zelf opgeleid 
in de productietechnologieën en materialenkennis. Hierdoor kennen ze 
de vrijheidsgraden en problemen en mogelijkheden van de verschillende 
technieken. Bovendien geeft onze opbouw en aanpak vele Value 
Engineerings-mogelijkheden om delen goedkoper te maken.
Het hebben van deze kennis maakt het ook gemakkelijker om te zien welke 
nieuwe technieken in de wereld de beste mogelijkheden kunnen hebben 
om in de toekomst uit te groeien tot een goed in te zetten technologie.

Hittech Group heeft dan ook twee jaar geleden besloten om twee 
partnerships af te sluiten. De eerste in de 3D metaalprintingtechnologie, 
namelijk met het Britse 3T RPD, en de tweede met Norsk Ti, dat titaan 
preformdelen kan maken met het nieuwe DMD (Direct Metal Deposition) 
proces. Deze twee technieken geven een perfecte vergroting van onze 
mogelijkheden in het produceren van montagegerede delen. In deze 
partnerships worden verschillende technieken (vormingstechnologie 
en bewerkingstechnologie) geïntegreerd zodat kostprijstechnisch een 
optimaal montagegereed product verkregen wordt. 

Divisie Materialen (Cor Heijwegen, President Hittech Group)

Hittech RSP Technology
Hittech RSP Technology heeft een unieke materiaalproductietechnologie 
ontwikkeld. Met behulp van meltspinning wordt vloeibaar metaal met 
een snelheid van 1.000.000K per seconde afgekoeld. De vloeibare 
toestand wordt zo “bevroren”. Als gevolg van deze snelle stolling is 
de kristalstructuur van het RSP materiaal vele malen fijner dan die van 
conventionele legeringen en krijgt het materiaal bijzondere eigenschappen. 
Afhankelijk van de legering en specifieke wensen zijn op deze manier 
materialen te produceren die vele voordelen hebben boven conventioneel 
geproduceerde legeringen.

De belangrijkste voordelen: hoge sterkte en slijtvastheid (zuigers); relatief 
hoge specifieke stijfheid (housings, staal/en Titaan vervangen); lage 
oppervlakte ruwheid (spiegels, vervangen dure coatings); lage thermische 
uitzetting (precision equipment, meet- en optische apparatuur).

De Aluminiumlegeringen van Hittech RSP Technology worden wereldwijd 
toegepast in de ruimtevaart-, optische-, semicon-, en F1 race-industrie.

Nevenstaande foto’s geven 
inzicht in de verbetering 
van de microstructuur 
die optreedt door de 
snelle afkoeling van het 
gesmolten aluminium 
(Rapid Solidification 
Proces).

Aluminium Silicium (40%) 
legering 100x vergroot.

De RSA-443 is een Aluminium legering met 40% Silicium die wat specifieke 
eigenschappen betreft beter presteert dan Titaan. Deze voordelen zijn de 
laatste jaren door de semicon industrie “ontdekt”. De verwachting is dan 
ook dat de toepassing van Titaan in de semicon industrie in de toekomst 
duidelijk minder zal worden.

Voordelen RSA-443 boven Titaan:

  RSA-443  Ti-6242  Eenheid

 > Thermische Geleiding (k)  135  7  [W /m.K]

 > Specifieke Stijfheid  40  25  [Gpa / (g/cc)]

 < Gewicht (ρ)  2,54  4,54  [gr/cm3]

 > Bewerkbaarheid (tijd)  55% t.o.v. Ti

Er zijn vele toepassingen voor het RSA-443 materiaal ontwikkeld.

Conventionele Al legering met 40% Si Rapid Solidified Aluminium (RSA-443)
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Hittech Gieterij Nunspeet BV (HGN) is al meer dan 65 jaar 
gespecialiseerd in de productie van zandgietwerk van hoge kwaliteit in 
een groot aantal Aluminiumlegeringen. Het moderne machinepark maakt 
de productieafdeling flexibel en deze wordt actief ondersteund door 
een goed geoutilleerd laboratorium voor intensieve kwaliteitscontroles. 
Het gietproces is hoog geautomatiseerd, met behoud van flexibiliteit 
in seriegrootte, legeringkeuze, complexiteit en afmetingen. Het 
productgewicht varieert van 0,1 t/m 50 kg in kleine en middelgrote series.
Er wordt met diverse partners samengewerkt om ook coquille- en 
handvormgietdelen te kunnen leveren. 

De gietkennis van HGN is ook cruciaal voor de divisie Systems. 
Regelmatig worden daar aan klanten Value Engineering voorstellen 
gedaan waarbij kostenreducties gerealiseerd kunnen worden door het 
toepassen van deze giettechnologie.

Materialen
Naast de standaard Aluminiumlegeringen heeft HGN zich in de loop 
der jaren gespecialiseerd in het produceren van complexe legeringen. 
Voorbeeld hiervan is EN AC-AL Cu4MgTi-T6, dat hoge mechanische 
eigenschappen heeft en daardoor bijvoorbeeld als lagerbehuizing onder 
treinstellen wordt toegepast. De speciale warmtebehandeling moet 
zeer nauwkeurig worden uitgevoerd en wordt in eigen huis gedaan met 
behulp van 2 Elino ovens.
Een andere legering waarmee veel ervaring is opgedaan betreft 
EN AC-Al Mg5(Si). Deze heeft in combinatie met de juiste 
oppervlaktebehandeling een zeer goede corrosiebestendigheid en wordt 
veelal in extreme weersomstandigheden ingezet. 

Om deze materialen succesvol te kunnen produceren is een goede 
samenwerking met de klant voor het ontwerp van groot belang. Hierbij 
kunnen onze engineers de juiste adviezen geven om (giet)technisch tot 
het beste product te komen, hetgeen de kwaliteit ten goede komt en de 
kostprijs reduceert. Tenslotte moeten bij het ontwerp de specifieke eisen 
en mogelijkheden van het gietproces goed meegenomen worden om een 
optimaal ontwerp te verkrijgen.

Voor de verdere afwerking van de gietdelen wordt intensief 
samengewerkt met Hittech Machining. Na de bewerkingen kan het 

materiaal worden behandeld door middel van bijvoorbeeld natlakken, 
anodiseren of vernikkelen. Vele toepassingsgebieden zijn dan mogelijk 
en de gietdelen zijn terug te vinden in de offshore, spoorwegen, olie- en 
gasindustrie, medische - en semiconductormarkt.

Proces Control System
Een belangrijk aspect is de borging en beheersing van de verschillende 
productieparameters. HGN heeft in de afgelopen jaren veel geïnvesteerd 
om dit automatisch te borgen en te sturen.

De kernmakerij beschikt over een volledig computergestuurde 
kernzandbereidingsinstallatie van SEGAB, waarbij de operator het 
artikelnummer ingeeft waarna een batch wordt geproduceerd. 
Door het weegsysteem van de bindmaterialen is de samenstelling 
constant en wordt een exacte hoeveelheid aangemaakt; verspilling 
is dan niet aan de orde. Met de Laempe kernschietmachine kunnen 
6-delige kernen worden gemaakt en de machine is uitgerust met een 
snelspanwisselsysteem. Hierdoor zijn de omsteltijden minimaal.

In de smelterij staat een goed uitgerust laboratorium met o.a. een 
Spectrometer. Elke charge wordt gecontroleerd alvorens te worden 
afgegoten. 

De zandvormen worden geproduceerd op twee verschillende 
vormautomaten met een maximale kastafmeting van 900x700x500 mm. 
Het vormzand wordt gecontroleerd door een Michenfelder installatie en 
indien nodig bijgestuurd. Dit proces verloopt volledig computergestuurd.

De QC afdeling beschikt over alle mogelijke controle- en 
inspectiemiddelen, waaronder röntgenapparatuur, een penetrantlijn, een 
trekbank en diverse hardheidmeters. Om de maatvoering te controleren 

wordt een GOM 3D scanner ingezet. Met een 
nauwkeurigheid van 0,03 mm worden de 

producten gemeten en ook vergeleken 
met de 3D data. 

Vanzelfsprekend wordt alle 
informatie digitaal opgeslagen 
in een centrale database.

Kortom Hittech Gieterij 
Nunspeet beschikt over de 
juiste kennis, ervaring en 

middelen om hoogwaardig 
aluminium gietwerk te kunnen 

produceren.

Hittech Gieterij Nunspeet
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3D printen van metalen; Een succesvol partnership (Ian Halliday, CEO 3T RPD Ltd.)
Iets meer dan 3 jaar geleden hebben Cor Heijwegen en Marco Verloop 
het Engelse bedrijf 3T RPD uitgenodigd om partner van Hittech Group 
te worden. We deelden de gemeenschappelijke visie dat Additive 
Manufacturing (AM, of 3D-Printing) een belangrijke productietechniek 
zou worden. Het combineren van Hittech’s expertise op het gebied 
van Value Engineering en verspaning en 3T’s high-end AM, zou beide 
bedrijven een onderscheidende positie geven in hun markten.
Na het tekenen van de overeenkomst is gezocht naar een geschikt pilot 
project om de voordelen van het partnerschap aan te tonen. Hittech was 
destijds bezig om de Electrobox in productie te brengen en zag AM als 
de mogelijkheid om de productie verder te optimaliseren.
 
De Electrobox zelf werd voorheen in meerdere delen gefreesd uit Titaan, 
met speciale lucht en waterkanalen. Dit was de enige manier waarop 
het onderdeel kon worden geproduceerd met de gewenste toleranties, 
en de juiste vorm en oppervlakte-eisen van de kanalen. Het resultaat 
was een component dat voldeed aan de eisen, maar duurder en met een 
doorlooptijd die veel langer was dan gewenst.

Gelukkig is AM inmiddels op het niveau waarop het kan worden 
toegepast voor serieproductie. Zo kan gebruik worden gemaakt van de 
mogelijkheden die AM biedt om massa en doorlooptijd te reduceren, 
onderdelen te verminderen, functionaliteit te verbeteren en kosten te 
verlagen. Hoewel AM op zichzelf een indrukwekkende technologie is, 
is het gebruik ervan als productiemethode met nauwe toleranties nog 
steeds een uitdaging.

In het geval van de Electrobox zijn deze uitdagingen door de teams van 
3T RPD en Hittech opgedeeld in verschillende werkpakketten.

Als eerste werden de CAD-ontwerpen 
voor AM geoptimaliseerd (zie 
hiernaast). 

Het ontwerp werd geoptimaliseerd 
voor AM en CNC nabewerking door 
een serie van CAD optimalisaties. 
De massa werd gereduceerd 
waar mogelijk, supports werden 
toegevoegd om het AM proces te 
vereenvoudigen en kanalen werden 
geoptimaliseerd voor een betere 
doorstroming 

De volgende uitdaging was het vinden van een manier om niet alleen alle 
poeder van de luchtkanalen te verwijderen, maar ook om te laten zien 
dat steeds weer aan de juiste oppervlakte-eisen kan worden voldaan.

Het AM-proces laat gedeeltelijk gesmolten poederdeeltjes op het 
oppervlak achter. Deze deeltjes kunnen afbreken en schade aanrichten 
aan de delicate instrumenten en moeten dus voorzichtig worden 
verwijderd. 

Op figuur 2 zien we een dimensionale scan 
van de eerste Electrobox. Deze laat 

zien dat de toleranties afwijken van 
de specificatie met meer dan +/-
0,5 mm en daardoor een ‘bobbel’ 
produceren. Ook zijn de interne 
ronde kanalen vervormd met 
maar liefst 0.13 mm.

In de definitieve 
geoptimaliseerde bouwstijl 
zijn de uitstulpingen 
grotendeels verdwenen en is 

de nauwkeurigheid verbeterd met +/-0,2 mm. Het geoptimaliseerde 
bouwen werd vervolgens herhaald om te bewijzen dat de oplossing voor 
geoptimaliseerde productie was gevonden (figuur 3).
Het succes van het programma heeft aangetoond dat AM kan worden 
beschouwd als een echt productieproces voor rigoureuze nieuwe 
productintroducties. AM mag dan nieuw zijn maar het is gewoon een 
productieproces en moet dan ook als zodanig worden behandeld. 
Daarom moet het volledig worden geïntegreerd in de fabricageketen. 
We moeten het wellicht zien als een soort ‘slim gietproces’ en het 
dienovereenkomstig gebruiken. 
Echter slimme technologie staat niet op 
zichzelf, het zijn de mensen die ervoor 
zorgen dat projecten wel of niet 
werken. De vastberadenheid, 
het teamwerk en natuurlijk 
het partnerschap dat alles 
samenbracht, zijn de redenen 
waarom wij bij 3T uitkijken 
naar veel meer succesvolle 
projecten samen met Hittech 
Group.

Duurzaam ondernemen: pre-form verspanen vs. conventioneel verspanen
Duurzaam ondernemen is een thema dat steeds belangrijker 
wordt. Bedrijven worden steeds meer aangesproken op hun 
gedrag op het gebied van duurzaamheid. Hierdoor gaat men 
nadenken hoe hieraan invulling gegeven moet worden. 
Behalve een toenemende druk vanuit de samenleving, draagt 
een ieder ook zelf de verantwoordelijkheid om rekening te 
houden met duurzaamheidaspecten. Hittech Group erkent 
deze verantwoordelijkheid en streeft ernaar duurzaamheid 
integraal onderdeel te laten zijn van alle bedrijfsprocessen. 
Dit is een proces van continue verbetering. Dat Hittech hier 
actief mee bezig is, laat zich goed zien in het voorbeeld van de 
zogenaamde ‘pre-form’ technologie die gebruikt wordt.
Bij de pre-form technologie wordt eerst een gietdeel (of 
3D geprint deel) gemaakt dat erg lijkt op het eindproduct. 
Vervolgens wordt dit deel verspaand om tot het uiteindelijke 
product te komen. Dit verschilt van de conventionele methode 
waarbij een blok metaal in zijn geheel wordt verspaand. Het 
grote verschil zit in de hoeveelheid materiaal dat weggefreesd 
dient te worden en dus afval wordt; bij de conventionele 
methode is dit gemiddeld 80 procent, terwijl dit bij pre-form 
methode slechts een fractie (10-20%) hiervan zal zijn. Naast 
deze materiaal- en energiebesparing, leidt dit ook tot minder 
verspilling van machine-uren en meer inzet van hoogwaardige 
verspaning. Kortom: een hogere duurzaamheid en minder 
kosten bij een hogere effectiviteit! 



Hittech Group NL is een publicatie van Hittech Group BV,  
in opdracht uitgegeven door Profound Groep - makers van meerwaarde

Redactie Dr. Ir. C.P. Heijwegen

Vormgeving & productie
MarcelisDékavé, Alkmaar

HITTECH GROUP BV is specialized in hi-tech services and production  
for a wide range of branches, at-the-highest levels possible.

Westerwerf 7b, 1911 JA Uitgeest, The Netherlands
T: +31 (0) 251 317 617  |  E: group.info@hittech.com  |  I:  www.hittech.com

Hittech Group Update
Bart Beune
CCO en divisie directeur

Harry Rabouw
concerncontroller

Graag wil ik me voorstellen. Mijn naam is Bart Beune, ik ben 48 
jaar, getrouwd en heb 1 zoon. Vanaf 1 februari ben ik werkzaam 
als CCO & Division Director Systems bij Hittech Group.
Met mijn 25 jaar ervaring in de hightech branche en 20 jaar 
ervaring als directeur binnen verschillende bedrijven, ga ik nu 
mijn kennis, kunde en enthousiasme inzetten om Hittech samen 
met mijn collega’s naar een nog hoger plan te brengen.
De eerste periode zal mijn aandacht vooral liggen op de Hittech bedrijven in Maleisië 
en op de commerciële organisatie.
Verder ga ik er samen met het sales team voor zorgen dat we een aantal interessante 
en goede OEM’s aan ons klantenbestand kunnen toevoegen.
Naast mijn werkzaamheden voor Hittech vind ik het ook belangrijk om in de omgeving 
waar ik woon een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de samenleving. Dit doe 
ik middels een commissariaat bij Rabobank Hart van Brabant.
Ik kijk uit naar een vruchtbare en succesvolle samenwerking bij de Hittech Group.

Harry Rabouw is mijn naam, ik ben 60 jaar en woonachtig in Den 
Hoorn, een piepklein dorpje tegen Delft en Rijswijk aan.
Sinds 1 november 2015 ben ik in dienst van de Hittech Group, 
waar ik nu met heel veel plezier werk.
Ooit heb ik de titel registeraccountant behaald. Na vijf jaar in 
de accountancy werkzaam geweest te zijn, heb ik besloten een 
overstap te maken naar het bedrijfsleven.
Ik heb o.a. acht jaar gewerkt bij de HBG (nu BAM) en dertien jaar bij de Priva Groep te 
De Lier (procesautomatisering in de tuinbouw).
Nu dus als groepscontroller bij Hittech. Mijn aandachtgebieden zijn uiteraard financiële 
zaken zoals financiële verslaglegging enz. Daarnaast houd ik me bezig met HR 
management, pensioenen en verzekeringen.

Investeringen bij Hittech Group
Tsugami HS 327 bij Hittech Prontor
Bij Hittech Prontor is, vanwege de voortdurend 
hoge bezettingsgraad bij het langdraaien, 

geïnvesteerd in een tweede Tsugami type HS 
327. De machine is begin februari geleverd 
en al vol in productie.
Een langdraaier is een machine die 

is ontworpen om kleine, complexe 
precisieonderdelen te draaien en te frezen. In 
tegenstelling tot conventionele CNC 
draaibanken waarbij het   product ronddraait 
en het gereedschap verplaatst, maakt een 

langdraaier met het product een beweging 
langs de Z-as waarbij het gereedschap stilstaat. 

Dit model van Tsugami heeft een veelzijdige B-as en is speciaal ontwikkeld 
voor de bewerking van complexe componenten. De verstelbare 
gereedschapsas kan vrij worden geprogrammeerd. Dankzij de Y-asfunctie 
van de achterste gereedschapshouder kunnen producten ook aan de 
achterzijde bewerkt worden. Verdere freesmogelijkheden kunnen door de 
verstelbare gereedschapsas gerealiseerd worden. Dankzij de universele 
achterste gereedschapsas kunnen kleine boringen efficiënt aangebracht 
worden. 

Index G220 bij Hittech Prontor
Daarnaast heeft Hittech Prontor een nieuwe draai-/freescombinatie 
aangeschaft. De 
belangrijkste eis aan deze 
bewerkingsmachine is een 
hoge mate van flexibiliteit 
en efficiëntie, met het oog 
op optimale bewerking en 
kwaliteit in combinatie met 
kostenreductie. 
Voor een constante 
hoge precisie is de 
temperatuurstabiliteit in de 
machine zeer belangrijk. Om deze stabiliteit te waarborgen heeft de INDEX 
G220 een geïntegreerde koeling voor de spindels en de besturing. Hierdoor 
ontstaat duidelijk minder warmte en lawaai in de directe omgeving van de 
machine. 
Deze specificaties en de vergelijkbaarheid met de reeds aanwezige drie G300 
draaicentra, hebben de doorslag gegeven voor de keuze voor de INDEX G220.

Nieuwe DMU 105 MONOBLOCK bij Hittech MPP
Hittech Group is succesvol in het verspanen van 

grote complexe onderdelen. Gezien het succes 
hiervan heeft Hittech Group geïnvesteerd in een 
nieuwe, zeer nauwkeurige, 5–assige freesmachine. 
De nieuwe DMG Mori DMU 105 is inmiddels 
operationeel bij Hittech MPP. 
De machine, met een werkbereik tot 1.400 x 
1.240 x 750 mm, maximale belading 5000 kg, 90 
gereedschappen en 12000 rpm, is speciaal uitgerust 
voor de verspaning van grote, complexe Titaan en 

Aluminium onderdelen die gebruikt worden in de 
hightech industrie. 

Nieuwe Hartfords LG-500 bij 
Hittech Wemac
Onlangs heeft Hittech Wemac 
geïnvesteerd in twee nieuwe 
machines om de capaciteit van het 
frezen in hun fabriek in Penang, 
Maleisië, te verhogen. Het gaat 
om een 3-assige en een 4-assige 
machine van het merk Hartford, 
beide met een plateau van 620 x 420 
mm. Door de aanschaf van deze 
twee machines en het feit dat het 
motorvermogen op deze machines 
hoger is, is Hittech Wemac in staat meer onderdelen te maken die gemaakt 
zijn van een harder materiaal. 
Beide machines werden eind december 2015 geïnstalleerd en zijn op dit 
moment volledig operationeel.

Officiële opening van het nieuwe 
Hittech Group hoofdkantoor op 14 april

Op 14 april zal Hittech Group officieel haar nieuwe hoofdkantoor (tevens 
het gebouw voor Hittech Multin) in Den Haag openen. We zijn trots mede te 
kunnen delen dat de openingsceremonie zal plaatsvinden in het bijzijn van 
Zijne Excellentie Franz Josef Kremp, de Duitse ambassadeur in Nederland. 
Zijn aanwezigheid benadrukt de belangrijke Nederlands-Duitse relaties in 
onze dagelijkse operaties, die sinds de overname van Hittech Prontor in 2014 
steeds intensiever geworden zijn.
De officiële opening vindt plaats rond het middaguur, in de namiddag gevolgd 
door een Technology Seminar en een rondleiding door het nieuwe gebouw en 
de naburige faciliteit van Hittech Machining. Zowel bij het seminar als bij de 
rondleiding zullen onze gasten op de hoogte gesteld worden van de nieuwste 
technologieën die Hittech te bieden heeft en zullen ook toepassingen in 
de werkelijke klant-cases getoond worden. De dag wordt afgesloten met 
een feestelijke netwerkborrel. We kijken er naar uit onze gasten bij het 
openingsevenement te verwelkomen.


