
Seminar RAKU-TOOL Toolingboard , 14 juli 2021  
Omschrijving  

Tooling board is steeds belangrijker als het gaat om het maken van mallen, modellen 
en kunstwerken. Het is vele malen beter dan hout op EPS en vergt veel minder 
nabewerking. Op dit seminar gaan we in op de verschillende soorten materiaal. We 
bespreken en laten in de praktijk zien hoe je het bewerken kan. We bekijken zowel de 
gereedschappen als de bewerkingsstrategie. Daarnaast komen zaken als 
randvoorwaarden rondom de machine ter sprake en nabewerkingsmaterialen.  We 
geven voorbeelden en laten berekeningen zien over de rendementsverbetering  

Voor wie?  

Het seminar is voor programmeurs, werkvoorbereiders en frezers. Natuurlijk zi jn ook 
managers van deze disciplines welkom.  

Waar?  

Het seminar wordt gegeven op Technologie Park Ypenburg, Laan van Ypenburg 208 Den 
Haag. Een deel van de presentaties is in het Engels. Programma vindt u hieronder.  

Kosten 

De kosten bedragen 295,= € per persoon. Excl.  BTW.  

Versnaperingen en lunch is inbegrepen. De presentaties worden na afloop gedeeld.  

 

Inschrijven met een e-mail naar : Seminar@cncfreestechniek.nl  

Vul dan onderstaande gegevens in  :  

Voornaam en Naam, mobielnummer  

Bedrijfsnaam en facturatie mail adres.  

Eventuele voedselwensen.  

Tevens vragen wij u om aan te geven of u bezwaar heeft dat u op foto’s komt te staan 
welke gebruikt worden voor promotie activiteiten in brochures en sociale media.  
Uiteraard respecteren wij uw privacy.  

Het aantal plaatsen is beperkt, u wordt ingedeeld op volgorde van binnenkomst.  

Hier vindt u de deelnemende partners :  

 

 

 



 

Programma 

9.30 – 10.00     Ontvangst met koffie.  

10.00 – 10.10   Welkomstwoord, dagindeling en presentatie overzicht.   

10.10 – 10.30   Gastheer KVE ,  Bedrijfsoverzicht en toepassingen. ( 
Maarten Labordis)  en TPY mogelijkheden ( Sophie Kochen).   

10.30 – 11.00  RAKU Tool Tooling board  toepassingen en eigenschappen 
(Rampf, Matthias Traxel )  

11.00 – 11.15  Koffie pauze.  

11.15 – 11.45  Freesgereedschappen o.a. 
Blockbuster, eigenschappen, voordelen, strategie ( Heiko Simonis, 
Hufschmied)   

11.45 – 12.15  Software strategie hyperMILL ( Mark Bogaers , OPEN MIND)  

12.15 – 13.00  Lunch  

13.00 – 13.45  Demo blockbuster op CMS Freesmachine  ( Johnny Schreuder, 
KVE)   

14.00 – 14.30  Gereedschaphouders en randvoorwaarden. ( Joop Lahm,       
CNC Freestechniek )  

14.30 – 15.00  Succesvolle implementatie van nieuwe modelplaten 
(Jaap Ruwaard  Scabro ,)   

15.00 – 15.20  Koffiepauze   

15.20 -  15.35  Rondleiding werkplaats KVE ( Johny Schreuder).    

15.35 – 16.00  Machine technologie ( Fabio Aiell, CMS, ) 

16.00 – 17.00  Vragen en anders hapje en drankje met mogelijkheden te 
netwerken.   

 

 

 

Wij houden ons aan de geldende RIVM regels en vertrouwen erop dat 
ook u zich bij gezondheidsklachten van Corona aard niet zult 
deelnemen aan dit seminar. 


