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HÅNDTERING AF SMÅ SERIER
via hurtig omstilling

Som moderne maskinværksted er det vigtigt at være fleksibel og 

omstillingsparat, så man både kan håndtere større serier, men også er parat til 

at løfte opgaver, hvor der kun skal fremstilles få eller et enkelt emne.

Her kan opstillingstiden være en signifikant del af produktionsomkostningen, 

og derfor en udfordring for at kunne tilbyde den rette pris eller opnå den rette 

fortjeneste.
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ÉT UDSTYR
til at løse mange forskellige opgaver

Som maskinværksted skal der typisk løses et hav af forskelligartede opgaver, og 
de anvendte opstillinger og udstyr skifter ofte fra dag til dag. 
Nedtagning, klargøring og opsætning er tidsrøvere, der både optager maskintid 
og manuel arbejdskraft. 
At minimere mængden af forskellige opstillinger og udstyr er derfor en attraktiv 
mulighed for at optimere arbejdsgangene og øge produktiviteten.
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UDFORDRINGER
med traditionelle vakuumplaner

Automatisk tilpasning

Opspændes på få sek.

Uanset emnets geometri

Gennemgående bearbejdning

Sparer tid

Vaerks
VacuuMate

Traditionelt
VakuumplanEGENSKABER
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Brug af vakuum og vakuumplaner er en velkendt metode til opspænding af 
plademateriale og andre egnede emner, men den kommer også med 
begrænsninger i form af:

Vakuumplaner har derfor traditionelt været begrænset til specifikke velegnede 
opgaver, og ikke som en alsidig opspændingsløsning.

Den tradition ændrer VaccuMate på nu!

▪ klargøringstid
▪ emne-geometri
▪ holdekraft, og 
▪ muligheden for at lave gennemgående bearbejdning.



VACUUMATE
En ny alsidig 
opspændingsløsning

Vaerks VacuuMate giver nye 

muligheder for hvilke opgaver, 

der kan løses med 

vakuumplaner, da VacuuMate 

automatisk tilpasser sig det 

fastholdte emnes geometri.

Emner opspændes på få 

sekunder, uanset om 

opspændingsarealet er 

firkantet, rundt, eller fyldt med 

huller.

VacuuMate tilpasser sig endda 

løbende under bearbejdning, så 

det er muligt at lave 

gennemgående bearbejdning, 

uden at emnet slipper.

sparer tid på 

opsætning

undgår ekstra 

opstillinger for 

gennemgående 

bearbejdning

de fleste geometrier

de fleste opgaver

nem at anvende

ingen vakuum pumpe

nemt at sammenkoble 

flere planer

VacuuMate fordele:
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CASE

Nedenfor ses et emne, som en kunde ønskede fremstillet i 5 stk. En ring på Ø230mm 
fremstillet i POM og med detaljer, der gør at den ikke er mulig at fremstille på en 
standard drejebænk.

Emnet har ingen plane flader til opspænding i skruestik, og næsten intet overflade-
areal, hvorfor opspænding på traditionelt vakuumplan med O-ringsnor heller ikke er 
optimalt.

Social media platform

usage for 
digital marketing
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Ved at udnytte råmaterialets 
overflade, samt små tabs, kan emnet 
uden problemer fremstilles ved 
opspænding med VacuuMate. Tabs 
laves nemt i de fleste CAM 
programmer og kræver minimal 
efterbearbejdning at fjerne.

Da emnet skal bearbejdes fra både top 
og bund, fræses kanten af råklodsen, 
så den hurtigt kan flippes og 
positioneres mod et sidestop. På den 
måde skal der ikke probes mellem 
opstillingerne.

Resultatet er en opstilling, som enhver 
kan klargøre på få sekunder, da 
råmaterialet og det halvfærdige emne 
blot skal lægges på VacuuMate 
enheden, og opgaven med at fremstille 
de 5 POM ringe var løst på en 
formiddag.



SYSTEMET
VacuuMate

Vaerks’ unikke vakuumplan som automatisk 
tilpasser hver kanal til emnets geometri. 
Flere enheder kan kobles sammen for et 
større opspændingsområde.

06

Vaerks VacuuMate systemet består af 4 delkomponenter:

2.

Vacuumate enheden

Control Box

Til betjening af en eller flere  VacuuMates. 
Enheden genererer vakuum fra trykluft, 
uden ekstern vakuum pumpe.

Top Sheets

Mounts

Topsheets forsegler emner mod 
VacuuMate og muliggør gennemgående
bearbejdning uden at beskadige 
VacuuMate enheden.

4 muligheder for nem montering i 
bearbejdningscenteret:
▪ Vice Mount til skruestik
▪ T-slot Mount til T-slots
▪ Lang Mount til Lang Quick-Point
▪ Garant Mount til Garant Zero Clamp



NEM BETJENING
af VacuuMate

Drej Control Boxens håndtag for at åbne alle ventiler
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1

2

Betjeningen af VacuuMate foregår i 4 enkle trin:

3

4

Emnet er nu fastspændt og kan bearbejdes.

Ved gennemgående bearbejdning lukkes der automatisk for 
luftgennemstrømningen, så emnet forbliver fastspændt. 

Læg Topsheet og emne på Vacuumate enheden

Benyt de integrerede sidestop til at positionere emnet

Drej Control Box'ens håndtag for at aktivere vakuum-sug



TEKNISKE SPECIFIKATIONER
VacuuMate
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1 Control Box kan drive op til 4 VacuuMate-enheder.

Trykluft tilkobling  

Tryk 3,5-6 bar
Mængde Min. 200 l/min.

Tilkobling 10 mm slange



HURTIG INSTALLATION
af VacuuMate

Installation af VacuuMate systemet kan typisk udføres på 10 minutter:

usage for 
digital marketing
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1 En eller flere VacuuMate enheder monteres i bearbejdnings-centret 
ved brug af en af Vaerks’ monteringsløsninger.

5 Er der monteret flere VacuuMate-enheder, så kobles disse serielt 
via 10mm trykluftslange.

4 Control Box-enhedens output tilsluttes VacuuMate-enhedens input 
via 10mm trykluftslange.

3 Control Box enhedens input tilsluttes trykluft via 10mm 
trykluftslange.

2 Control Box enheden monteres i nærheden af VakuuMate enheden. 
Enheden tåler væske og kan monteres inde i bearbejdningsområdet.

VacuuMate-systemet er nu klar til brug.



FOLKENE BAG
VacuuMate

Vi har sammen startet virksomheden 

Vaerks for at gøre CNC bearbejdning mere 

lettilgængeligt, gennem nye værktøjer, 

maskiner og software.

Det er ikke nyt for os, for vi har lige fra 

barnsben opfundet ting og sager sammen, 

begge uddannet os som ingeniører, og har 

erfaring fra udviklingsafdelinger, inden vi i 

2018 etablerede Vaerks.

Nu er målet at simplificere CNC fræsning så 

meget at enhver kan benytte produktions-

teknologien.

Adm. direktør
Elektronikingeniør

Morten Hilligsøe

Morten & Mads Hilligsøe
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VAERKS ApS
Maskinvej 5, 2860 Søborg

6085 8075
info@vaerks.com

Mads Hilligsøe
Teknisk direktør
Maskiningeniør


