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BMO Automation brengt met upgrade vijf jaar oude 
Titanium 50 robotcel op niveau 2020

Flexibiliteit dankzij 
identieke productiecellen
Fijnmechanische Industrie Goorsenberg heeft de capaciteit uitgebreid 
met een tweede BMO Titanium 50 robotcel die wederom is gekoppeld aan 
een nieuwe vijfasser van Matsuura. Een zelfde combinatie werd vijf jaar 
geleden al reeds aangeschaft. Om de productiecellen gelijk te trekken, 
heeft BMO Automation de vijf jaar oude robotcel bij die machine zowel 
qua hardware als software op exact hetzelfde niveau gebracht als de 
nieuwe. Daar heeft de full service toeleverancier z’n redenen voor. 

Klanten kloppen dikwijls in eerste instantie bij Fijnmechanische 
Industrie Goorsenberg aan voor prototypes of enkele mechanische 
componenten, bijvoorbeeld voor een eerste nieuwe machine. Het 
familiebedrijf aan de rand van Nijmegen kijkt dan al meteen naar 
eventuele serieproductie. Als er later 50 stuks per week nodig zijn, of 
50.000 per jaar, kan de toeleverancier snel opschalen. Mede daarom 
hebben Raymond en Eric Goorsenberg dezelfde vijfasser gekocht 
als vijf jaar geleden, een Matsuura MAM 72-42V, opnieuw gekoppeld 
aan een BMO Titanium 50 voor het volledig automatisch beladen 
van verschillende productseries. “We willen altijd op tijd leveren. 
Daarom hebben we geïnvesteerd in een tweede identieke cel, zodat we 
onderdelen van de ene naar de andere cel kunnen verplaatsen. We zijn 
hierdoor heel flexibel”, zegt Eric Goorsenberg.

Product- en pallethandling
Met name aan de kant van de automatisering gaan de ontwikkelingen 
snel. De nieuwe Titanium 50 cel van BMO Automation ziet er zowel 
hardware- als vooral softwarematig anders uit dan de cel die in 2015 bij 
Goorsenberg is geïnstalleerd. Qua hardware heeft Goorsenberg in de 

nieuwe cel gekozen voor zeven lades voor maximale producthandling 
capaciteit; de oude had vier laden. Aan de BMO-software zijn nieuwe 
features toegevoegd, zoals de koppeling met het ERP-systeem en Tool 
Life Management. Parallel aan deze ontwikkelingen zijn software, het 
gebruikersgemak en bediening van de cel verbeterd, bijvoorbeeld 
als het om het wijzigen van de volgorde van orders gaat. “Je merkt 
aan alles dat de cel is doorontwikkeld”, zegt Raymond Goorsenberg. 
Omdat de broers twee identieke cellen wilden, heeft BMO een volledige 
upgrade van de eerste Titanium 50 cel gedaan. Zelfs de computers 
zijn vervangen. Zo’n upgrade kan dankzij de modulaire opbouw en 
doordat de software backwards compatible is. “Met twee identieke 
cellen voorkomen we dat operators een voorkeur hebben voor één cel 
omdat deze net wat fijner is of net wat gemakkelijker in te stellen”, zegt 
Raymond Goorsenberg. “Het is net als wanneer je twee auto’s voor de 
deur hebt staan, dan kies je toch de auto die net wat fijner rijdt.” Voor 
Goorsenberg is flexibiliteit cruciaal, want daardoor kan men korte en 
betrouwbare levertijden garanderen voor de high mix low volume 
productstroom. De product- en pallethandling (38 palletplaatsen) in de 
BMO Titanium 50 cel, sluiten daar naadloos op aan. De ervaring die de 

Beide robotcellen zijn na de upgrade van de oude cel identiek. De oude cel heeft nu 
ook zeven productlades.

Dat is voor producthandling net zoveel als de nieuwe cel. 
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toeleverancier daarmee heeft opgedaan, is positief. “We maken een mix 
van kleinere producten. Soms staan de lades vol en de pallets leeg, de 
andere keer is het net andersom.” Hij vindt automatisering met slechts 
één van beide beladingsmogelijkheden geen volledige oplossing. 
“Je kunt weliswaar veel doen met producthandling, maar als we een 
RVS-werkstuk in een präge zetten, moet het wel kloppen. Of als het 
afbreukrisico groot is, kiezen we liever voor pallethandling. Met deze 
cellen kunnen we deze mix prima aan.” Daarnaast zijn werkstukken op 
een pallet praktisch als men tussendoor een meting in de meetkamer 
wil uitvoeren. 

Tool Life Management bewaakt gereedschappen
De koppeling met de ERP-software die BMO geïntegreerd heeft in de 
huidige softwaregeneratie, sluit precies aan op de stap naar Industrie 
4.0 die FMI Goorsenberg aan het maken is. De BMO-cellen vormen 
letterlijk en figuurlijk het hart van de productie. De twee vijfassers met 
de Titanium 50 cellen staan tegenover elkaar, met in het midden de 
CAM-stations voor de operators. Operators zien op het BMO-scherm 
welke orders zijn goedgekeurd, de aantallen en de levertijden en 

Tool Life Management op de robotcel 
verbetert de proceszekerheid

prioriteiten. Zodra ze een order hebben geselecteerd, zorgt een script 
- dat Goorsenberg zelf heeft geschreven - elke vijf minuten voor een 
automatische tijdregistratie in het ERP-systeem, inclusief de naam van 
de operator. Raymond Goorsenberg ziet op dit punt wel nog enkele 
uitdagingen. “Maar als het goed loopt, kunnen we nog preciezer 
gaan plannen.” Wat hij eveneens een verbetering vindt, is het Tool 
Life Management, onderdeel van de BMO-software. “Dat voorkomt 
dat er een job start terwijl er niet voldoende gereedschappen in de 
CNC-machine zitten.” Tool Life Management communiceert met de 
machinebesturing over de aanwezigheid van gereedschappen in de 
machine, bij Goorsenberg in totaal 320 stuks. Ook leest de robotcel de 
resterende standtijd die de machinebesturing bijhoudt, continu uit. 
Voordat een job start, controleert de software van de robotcel dit alles. 

Links nog net zichtbaar de vijf jaar oude cel van BMO, aan de rechterkant de nieuwe Matsuura vijfasser met de nieuwe BMO Titanium 50 cel. 

De BMO Titanium 50 cel is geschikt voor zowel producthandling, waarbij de hoogte 
aangepast kan worden…

… alsook voor pallethandling. Er zijn 38 palletplaatsen (395x395mm) beschikbaar.
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Hierdoor wordt het proces voorspelbaar. “Gemiddeld draaien wij in 
een nacht vijf tot zes verschillende jobs, elk met wisselende aantallen 
producten. Een operator kan onmogelijk van 320 gereedschappen alles 
bijhouden”, verduidelijkt Raymond Goorsenberg. En al helemaal niet 
als er twee tot drie operators met één cel werken. “Door de Tool Life 
Management software is de onderlinge communicatie verbeterd”, vult 
Eric aan. “De continuïteit in de productie verbetert hierdoor.”

5.000 spindeluren en flexibel blijven
Beide cellen draaien tegen de 5.000 spindeluren per jaar. In die uren 
worden zowel prototypes als series nauwkeurige producten door elkaar 
gefreesd. “We zouden kunnen besluiten om één cel tegen de 8.000 uren 
per jaar te laten draaien en in de andere cel de proto’s en kleine series 
te doen, maar dan verliezen we flexibiliteit”, zegt Raymond. Als er dan 
iets gebeurt, zit de andere machine vol. Nu kunnen we indien nodig 
producten gemakkelijk van de ene naar de andere cel verplaatsen als 
dat nodig is. Net zoals operators flexibel inzetbaar zijn op beide cellen. 
“Daarom willen we in het ERP-systeem registreren wie een instelling 
voor de job heeft gemaakt, of wie een job heeft gestart”, legt Eric uit. 
Op dit moment worden op de Matsuura alleen de eerste bewerkingen 
gedaan. De komende tijd wil het team ook een tweede opspanning 
op de cel gaan maken. Omdat de beide productiecellen identiek zijn, 
kan Goorsenberg orders makkelijker plannen. De enige restrictie is het 
materiaal: koperhoudend materiaal wordt slechts op één van de twee 
machines bewerkt. Dat heeft te maken met de Grade 2 reinheidseisen 
van ASML. Om daaraan te voldoen, mag er geen koperhoudende 
legering worden bewerkt op de machine waarop later Grade 2 
aluminium onderdelen worden gefreesd. Goorsenberg beschikt over 
een eigen Pero dampontvettingsinstallatie om de producten volgens 
de Grade 2 eisen van ASML te kunnen reinigen. “Gecombineerd met 
de Blaser vloeistoffen kunnen we ook deze onderdelen onbemand 
produceren”, legt Eric uit.

Full service verder uitbreiden
Nu de twee BMO-cellen volledig identiek operationeel zijn, kan het 
Nijmeegse familiebedrijf de volgende stap zetten. De productiehal wordt 
uitgebreid met een tweede hal, waardoor er in een van de bestaande 
hallen ruimte vrijkomt voor mechanische assemblage, testen en een 
cleanroom. De uitgaande opening van de automatische belading 
van de Pero dampontvettingsinstallatie eindigt dan in de cleanroom. 
Verpakken van de Grade 2 producten gebeurt dan niet langer in een 
flowkast maar in een cleanroom. Ook mechanische assemblage kan 
daar eventueel plaatsvinden. Het begip full service krijgt dan nog meer 
betekenis. Raymond Goorsenberg: “De eerste BMO-cel heeft onze 
capaciteit aanzienlijk vergroot, met de tweede kunnen we de machines 

nog efficiënter inzetten en ontstaat er ruimte om het serviceconcept te 
verbeteren. We hebben veel stappen gezet. De automatisering heeft niet 
zozeer onze manier van werken veranderd, wel de organisatie om de cel 
heen.” En daar willen beide broers de komende jaren nog meer stappen 
zetten, met name op het vlak van digitalisering. De koppeling met het 
ERP-systeem is slechts één voorbeeld. Misschien AGV’s om de producten 
uit de robotcel te halen voor een extra bewerking of reinigen? “We zijn 
benieuwd naar de volgende ontwikkeling bij BMO.”

www.bmoautomation.nl
www.goorsenberg.nl

Raymond (links) en Eric Goorsenberg bij de nieuwe dubbele productiecel: extra 
flexibiliteit. 

De operators hebben hun CAM-station bij de machine. Met Edgecam programmeren 
ze de beide Matsuura’s.

Als full service toeleverancier doet Goorsenberg de Grade 2 reiniging in eigen huis 
met een dampontvettingsinstallatie van Pero. Deze investering helpt de levertijden 
kort te houden. 


