
RUSTIC PROFIEL MOEILIJK TE 
VERWERKEN OP HOEKENPOETS

Het verhaal achter de investering nam aanvang
op de vorige editie van de vakbeurs Polyclose.
AD  Megatec  was  toen  net  gestart  met  de
productie van de AD Exclusive Line Rustic ramen
en deuren, waarvoor de profielen exclusief voor
hen door Schüco geëxtrudeerd werden. 

“Het Rustic profiel was gebaseerd op de Schüco
SI  82-reeks,  maar  dan met  een specifieke Bel-
gische  optiek,  erg  geschikt  voor  woningen  in
landelijke  of  pastoriestijl”,  steekt  Alex  Verledens
van wal. “Het probleem was echter dat de orga-
nische  vormgeving  van  het  profiel  het  correct
oppoetsen  van  de  overtollige  lasnaad bemoei-
lijkte.  Uiteindelijk  moesten we noodgedwongen
enkele werknemers vrij gaan roosteren om telkens

manueel,  met  een  kleine  beitel,  de lasrups  ter
hoogte van de welvingen in het profiel weg te
nemen. Zo hadden we hier tot voor kort fulltime
zeven ‘afwerkers’ in dienst. Een dure, en vooral
omslachtige oplossing uiteraard. Vandaar dat ik
naar Polyclose 2016 trok, met de bedoeling om
een  lasmachine  of  hoekenpoets  te  vinden  die
ons Rustic profiel esthetisch perfect kon afwerken.
Natuurlijk volgde ik de spraakmakende techno-
logische ontwikkelingen bij Graf Synergy al een
tijdje op de voet. Ik stapte dan ook af op Joost
Vinckier en Kevin Six van Viva Machines om te
vragen  of  zij  voor  mij  niet  enkele  proefstukken
wilden  lassen.  Deze  lieten  niet  lang  op  zich
wachten,  en  het  resultaat  was  ronduit  verbluf-
fend. Ik wist meteen dat dit voor ons de meest
geschikte oplossing was.”

UNIEKE TECHNOLOGIE 
STIMULEERT VORMVRIJHEID

Joost Vinckier, zaakvoerder Viva Machines: “Bij
het  ontwikkelen  van  nieuwe  profielgeometrieën
moeten de grote extrudeurs rekening houden met
de  beperkingen van  het  machinepark  van  hun
afnemers.  Geen enkele  profielfabrikant  kan  het
zich  immers  permitteren  om een  profiel  te  ont-
wikkelen  dat  slechts  een  minderheid  van  de
klanten machinaal  kan verwerken. Je mag dan
nog  een  fantastisch  mooie  geometrie  op  de
markt brengen, als de standaardhoekenpoets bij

AD MEGATEC VERTROUWT 
OP DE EXPERTISE VAN VIVA MACHINES
VIER NIEUWE GRAF SYNERGY LASMACHINES GEKOPPELD AAN VOLAUTOMATISCH MAGAZIJN

D Megatec uit Komen produceert 
op jaarbasis ongeveer 60.000 

ramen en deuren uit pvc, en mag 
zich daardoor een van de grootste 
raamfabrikanten in België noemen. 
Het bedrijf van zaakvoerder Alex 
Verledens rust echter niet op zijn 
lauweren en is momenteel volop bezig 
met enkele verregaande investeringen. 
Zo werd recent de beschikbare 
productieruimte uitgebreid van 
13.000 m² naar 24.000 m². 
In de gloednieuwe hal staat ondertussen
al een state-of-the-artfabricagelijn. 
Het kloppende hart van deze lijn wordt 
gevormd door vier ultramoderne las-
machines van Graf Synergy, gekoppeld 
aan een volautomatisch uitvoermagazijn
met maar liefst 198 posities. 
De architect van deze indrukwekkende 
installatie, goed voor zo’n € 3 miljoen, 
was Joost Vinckier van Viva Machines.
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de gemiddelde raamfabrikant niet in staat is de
lasrups perfect op te kuisen, dan zal de verkoop
ervan  dik  tegenvallen.  Vandaar  de  behouds-
gezindheid op het vlak van profielgeometrie en
esthetiek  in  de  wereld  van  de  pvc-ramen  en
-deuren. Het is dan ook de verdienste van een
bedrijf zoals AD Megatec dat het zelf het initia-
tief  nam om, in  nauwe samenwerking met zijn
profielleverancier  Schüco,  eigen  unieke  profile-
ringen uit te werken. En dankzij de lasmachines
van Graf Synergy kunnen ze die profileringen nu
ook  volautomatisch  gaan  lassen,  zonder  enig
opkuiswerk achteraf dan ook, niet machinaal en
al zeker niet manueel.”
Kevin  Six,  vertegenwoordiger  Viva  Machines:
“Het  werkingsprincipe  van  de  lasmachines  bij
Graf Synergy verschilt in grote mate van wat de
conventionele  machineconstructeurs  aanbieden.
Bij Graf wordt, voorafgaand aan het lassen, aan
de  kopse  uiteinden  van  de  profielen  een  heel
precieze  hoeveelheid  materiaal  weg  gefreesd,
zodanig dat er na het lassen geen sprake meer
is van een lasrups. Het gelaste raam kan onmid-
dellijke verder naar de tussenstockage of naar de
montageafdeling.  Men hoeft  dus  niet  langer  in
een hoekenpoets te investeren! En dat voordeel
brengt nog een tweede bijkomend pluspunt met
zich  mee:  het  wegvallen  van  de  hoekenpoets
betekent  immers de onbeperkte  vormvrijheid op
het  vlak van  de profielgeometrie.  En  zeker  AD
Megatec, met zijn heel bijzondere Rustic profiel,
kan ten volle van deze dubbele troef profiteren!”

TOLERANTIES PERFECT OP TE VANGEN

Dirk  Sabbe,  productiemanager  AD  Megatec:
“Uiteraard  hadden  we  aanvankelijk  onze
reserves  bij  de  nieuwe  lasmachine  van  Graf.
We zitten hier met een dagelijkse productie van
ongeveer  270  ramen  en  deuren.  Dan  is  het
logisch  dat  je  het  zekere  voor  het  onzekere
neemt,  en  alles  grondig  uittest.  We  zijn  ook
gaan kijken naar enkele referentieprojecten, o.a.
bij Vaburama.”
Jimmy Mandeville, technisch manager AD Mega-
tec:  “Met  de  lasmachines  van  Graf  Synergy
is  het  mogelijk  om  de  perfectie  te  bereiken.
Wanneer het hele proces goed staat afgesteld,
is de sterkte van de hoekverbinding zelfs hoger
dan bij  het  conventionele lassen en oppoetsen.
Het is ook zo dat er op iedere laskop een detec-
tiesysteem zit dat eventuele toleranties in hoogte,

in diepte en in het verstek in kaart brengt, en op
basis van die informatie het freesproces bijstelt.”
Dirk Sabbe: “Ook de implementatie is naar mijn
mening vlot verlopen. De Italianen stelden zich
bijzonder flexibel en professioneel op. Vandaag
zijn we enkele maanden verder en zijn de vier
lasmachines 100% operationeel inzetbaar.”

RATIONELE BESLISSING

Alex Verledens: “Tot  slot  wil ik nog even bena-
drukken  dat  we deze investering niet  louter  uit
esthetische  overwegingen  hebben  gedaan.  De
perfect  afgewerkte  hoekverbinding  is  uiteraard
een  fantastische  troef,  maar  nog  belangrijker
voor mij is  de kostenbesparing die we dankzij
de  vier  nieuwe  lasmachines  realiseren.  Die
kosten  waren  voor  ons  de  afgelopen  jaren  te
hoog  opgelopen.  Tegenwoordig  is  meer  dan
85%  van  de  ramen  immers  bekleed  met  een
folie, wat betekent dat je de vier hoeken telkens
manueel  moet  gaan  bijkleuren  met  een  stift.
Ook  de  gewelfde  vormgeving  van  het  Rustic
profiel vergde heel wat manuele arbeid. Als je
al die werkuren bij elkaar optelt, dan begint je
hoofd ervan te duizelen! Vandaar dat ik met een
gerust hart kan zeggen dat deze installatie, ter
waarde van drie miljoen euro, zichzelf op termijn
in uitgespaarde werkuren zal terugbetalen.”

Voorafgaand aan de lascyclus wordt aan de kopse 
kant van de profielen een heel precieze hoeveelheid
materiaal weg gefreesd

Rustic profiel: de nieuwe lasmachine brengt 
de perfecte hoekverbinding tot stand, die men 
noch moet nabewerken noch moet bijkleuren

Elk van de vier lasmachines is uitgerust met een kanteltafel (zie voorgrond). Na het kantelen belandt 
het raam in een wachtbuffer, waaruit het vervolgens wordt opgehaald door een van de twee shuttles

VIVA MACHINES

Technische fiche installatie
•Vier Graf Synergy Evo lasmachines. Twee 

van deze machines hebben een maximaal 
bereik van 6 m x 3,5 m; de overige twee 
van 3,2 m x 2,8 m. 

•Elk van de vier lasmachines is uitgerust met 
een kanteltafel die het gelaste element in 
een wachtbuffer plaatst.

•Daaruit wordt het gelaste element door een 
van de twee shuttles opgehaald.

•De shuttle brengt het element tot slot naar 
een van de in totaal 198 magazijnposities.

• Elk van deze magazijnposities is uitgerust 
met een gemotoriseerde transportband. 
Hierdoor kunnen eventueel meerdere ramen 
in één positie worden gestockeerd.

•Een aantal magazijnposities is 6 m lang om 
de grootste elementen op te vangen.
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