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Handschrapen essentieel
voor hoge kwaliteit machinebouw Yasda
Tijdens een bezoek aan Yasda maken de ritmisch bewegende handschrapers veel indruk. Op uitnodiging van De Ridder mocht TechniShow Magazine, samen met een groep metaalbewerkers, mee naar Japan om dit
‘schraap-dansen’ met eigen ogen te zien. Yasda bouwt ‘the mother machine’:
stabiele precisiemachines waarmee andere productiebedrijven werkstukken
nauwkeurig en stabiel kunnen bewerken. Ook frezen van gehard staal en
zelfs hardmetaal is mogelijk.

‘

Roundness 0,0011’. Een bijna terloopse melding in het midden van
een meetrapport op het beeldscherm van een YBM 950V vat krachtig samen wat de precisiemachines van Yasda kunnen presteren. De
YBM 950V is een verticale CNC-coördinatenmachine die bijvoorbeeld door een gereedschapsmaker voor verspanende bewerkingen
als frezen, kotteren, boren en tappen ingezet kan worden. Yasda kan
deze machine in vier bouwgrootten leveren. De meting, met als resultaat
een onrondheid van maar 11/10.000 mm (0,0011mm), werd eind mei
getoond aan een groep van bijna dertig Belgische en Nederlandse me-

taalbewerkers die op uitnodiging van De Ridder de hoofdvestiging van
Yasda in Okayama (tussen Osaka en Hiroshima) bezocht hebben.
In de uitnodiging voor de Yasda Tour 2019 karakteriseert directeur
Gerrit-Jan de Ridder de machines als ‘unieke precisie-freesmachines’. In
Japan laten de mensen van Yasda zien dat deze kwalificatie terecht is. Bij
het nabewerken van een gat van 30 mm in 20 mm dik materiaal met een
hardheid van HRc 60 wordt het genoemde wapenfeit behaald: net iets
meer dan 1 micrometer onrondheid op een werkelijk gemeten maat van
rond 30,0698 mm. De bezoekende groep uit de Benelux zag met eigen
ogen hoe Yasda naar die micrometer toe werkt. Een deelnemer van de
reis verzuchtte: “deze machine meet nauwkeuriger dan mijn meetbank”.
Micrometer: iedereen praat er gemakkelijk over, maar denk toch even
mee. Pak een meter en verdeel die in duizend stukjes. Dan heb je een
millimeter. Verdeel je volgens die ene millimeter weer in duizend stukjes, dan komt je bij de micrometer: de Μμ zoals metaalbewerkers zeggen
(10-6 mm). Nog een keer door duizend delen en je hebt de nanometer
(10-9 mm), die tijdens het bezoek in Japan ook al ter sprake komt. Een
onrondheid uitgedrukt in micrometers, en zeker in nanometers blijven
moeilijk voorstelbare eenheden.
LEUK EN AARDIG
“Frezen op één Μμ in geharde materialen; dat is natuurlijk allemaal leuk
en aardig, maar eerst zien en dan geloven”, aldus John Hendriks, directeur van Fijnmechanische Industrie De Berk uit Echt en tevens één van
de deelnemers aan de VIP-reis naar Japan. Zijn bedrijf werkt met een
drie-assige YBM 640V. Hij is intussen helemaal overtuigd. Op een filmpje op YouTube vertelt hij over zijn ervaringen. “Als wij een product aan
het maken zijn, en ik moet één Μμ corrigeren, dan reageert de machine
erop en het is ook meetbaar”. De YBM 640V met een machinebereik van
600 mm x 400 mm x 350 mm is in de Benelux een populaire, verticale
machine van Yasda. De deelnemers aan de reis konden die verstelmo-

FREZEN OP ÉÉN MU IN
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gelijkheid over één micrometer ook zelf ervaren: met een handwiel op
een kastje van Renishaw konden ze een machineslede in stapjes van één
micrometer verstellen en weer terugsturen naar de uitgangspositie.
Op het kanaal van De Ridder op YouTube zijn ook ervaringsfilmpjes te
zien van metaalbewerkers als TSD, Nebo, Loomans, Job Precision, ITB
en Axxicon. Een aantal van die bedrijven nam ook deel aan de reis naar
Japan. Naar schatting zijn momenteel 25 tot 30 machines van Yasda operationeel in de Benelux. De Ridder vertegenwoordigt sinds november
2014 Yasda. Het verkoopvolume bedraagt momenteel vijf tot acht machines per jaar. In het najaar van 2015 is De Ridder voor het eerst met
een groep metaalbewerkers naar Japan gevlogen. Toen is de basis gelegd
voor het huidige verkoopsucces van Yasda in de Benelux.

Een handschraper in actie bij Yasda in Japan. Schrapen is een puur ambachtelijke metaalbewerking voor het verkrijgen van dragende vlakken. Om te kunnen schrapen is een lange opleiding
nodig. Bij Yasda werken tientallen mensen die het schrapen beheersen (foto’s: Reinold Tomberg)
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SYMMETRISCH
Hoe is het mogelijk dat bovengenoemde nauwkeurigheden maakbaar
zijn? Eigenlijk is het niet zo moeilijk: Yasda is een échte, gedegen machinebouwer die geen enkele concessie doet aan de kwaliteit. Tijdens de
rondleidingen in Japan was dit goed te zien.
Alle machineframes bijvoorbeeld zijn symmetrisch opgebouwd. Heel ilTSM editie 4 | 15

