
  

Toekomstvisie 
 

“Waarom hebben we voor een Dynafix-uitrusting met de Mikron HPM 450 en de DMG DMU60T geopteerd? 

Omwille van onze toekomstvisie; moeten wij flexibel kunnen wisselen, reeksen ’s avonds onbemand laten draaien 

en daardoor onze levertermijnen naar beneden halen. Dat is essentieel. Met onze twee machines kunnen we nu 

een reeks bijna integraal ’s avonds automatisch laten lopen. Dat is zeker het geval bij terugkerend werk als het 

programma al op punt staat. En wanneer er zich een nieuw type werk aandient, maken we overdag de eerste 

stukken. De resterende stukken van die reeks worden dan ’s nachts aangemaakt, zodat de machine overdag vrij 

blijft voor ander werk. Doordat de machine méér uren produceert, gaan de levertijden naar beneden. Die zijn 

dikwijls net zo belangrijk als de prijs/kwaliteitverhouding. Want de klant kiest op basis van drie dingen: prijs, 

kwaliteit en levertermijn.” 

 

Goed advies 
 

“Ik ben tevreden van de ondersteuning door het bedrijf Ertec”, besluit Ghekiere. “Zaakvoerder Rob Rebel heeft ons 

geadviseerd. Wij komen van een situatie waarbij we geen pallets gebruikten, vervolgens hebben we pallets 

ingevoerd op niet-geautomatiseerde machines en nu gebruiken we pallets op geautomatiseerde machines. Dat 

vergde een andere manier van denken, ook j de medewerkers op de werkvloer, en Rob heeft ons daarin 

vakkundig geadviseerd, wat ik erg op prijs stel. We werden niet zomaar aan ons lot overgelaten. Hij heeft wel 

degelijk mee gebrainstormd over de mogelijkheden en de beste oplossingen. Het verkooppraatje is één, maar 

daarna moet het zich in de praktijk nog bewijzen, niet?”   
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Integratie palletwisselaar en 5-assig bewerkingscenter verkort VASKON levertijden 

Flexibiliteit door palletisering en automatisering 
 

De firma Vaskon in Oudenaarde specialiseert zich in matrijzenbouw 

en precisiemechaniek. Met het oog op steeds betere producten en 

kortere levertijden, breidde het bedrijf het machinepark onlangs uit 

met de installatie van een DMG DMU60T en een Mikron HPM 450, 

een krachtige 5-assige oplossing voor universele, geautomatiseerde 

productie. Een innovatieve machine met een uitgebreid scala aan 

bewerkingstechnieken. Beide machines zijn voorzien van hetzelfde 

referentie systeem, het Dynafix van system 3R. 


