RUBBERPERSEN
HIGH END DESIGN IN KLEINE SERIES
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INTRO
Wĳ realiseren high end designs voor machines en
apparaten én verlagen het Total Cost of Ownerschip.
We zĳn letterlĳk gevestigd in het hart van de Brainport regio. Phoenix 3D Metaal is specialist in plaatwerk.
Máár dan net iets anders of beter gezegd: meer. Wĳ maken gebruik van een techniek die zĳn oorsprong
kent in de luchtvaartindustrie en vandaag de dag resulteert in ongekende voorsprong voor gerenommeerde bedrĳven en merken: rubberpersen. Oftewel, het 3D vervormen van plaatmateriaal. Binnen de techniek
staat de onlosmakelĳk met elkaar verbonden drie-eenheid (design, functionaliteit en kosten), altĳd
centraal. Wĳ zĳn daarbĳ actief in een breed scala aan branches en sectoren, zowel in binnen- als buitenland.
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Opgericht
Vestigingsplaats
Bedrĳfsstructuur
Directie
Aantal FTE
Werkgebied
Certiﬁcering
Core business
Focus

•
•

Machinepark
Website

1960
Eindhoven
Besloten Vennootschap
Bernard van der Poel en Jan-Willem van Hooft
50
Wereldwĳd
ISO9001:2015
Rubberpersen
Machine- en apparatenbouw, met een repeterend karakter
tussen de 200 en 5.000 ‘stuks’ per jaar
24/7
www.phoenix3dmetaal.com
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RUBBERPERSEN / HOE WERKT HET?
De naam zegt het al; we gebruiken een rubberkussen om metaal te vormen. Een techniek die we de
afgelopen decennia -als enige in Nederland- hebben geperfectioneerd. Hieronder enkele highlights die we
samen met de klant doorlopen. Benieuwd naar het complete verhaal? Bekĳk dan onze animatieﬁlm via de
oranje button (rechtsonder).

Laten we elkaar leren kennen! Om vervolgens
het vraagstuk scherp te stellen.

Middels een simulatie komen we tot een perfect
productdesign dat voldoet aan al uw en onze eisen.

Door met het ontwikkelen van het gereedschap. Een
matrĳs uit één deel. Met als resultaat een beperkte
investering en een korte time-to-market.

F.O.T. (ﬁrst out of tool): de bevestiging dat zowel het
proces als het product voldoet aan de verwachtingen.

Een state-of-the-art machinepark. Nagenoeg alle
nevenbewerkingen voeren we in-house uit.

Producten worden door ons volledig nagemeten met
een 3D meetarm.

https://youtu.be/xgbxIaLyF7U
https://youtu.be/xgbxIaLyF7U
https://youtu.be/xgbxIaLyF7U
https://youtu.be/xgbxIaLyF7U
https://youtu.be/xgbxIaLyF7U
https://youtu.be/xgbxIaLyF7U
Een meetrapport als hamerstuk. Na akkoord starten
we de productie!

Serie gereed. Met focus op design, functionaliteit
en kosten! Verzending / transport naar de klant.

RUBBERPERSEN / DE DRIE-EENHEID
De rubberperstechniek is bĳzonder breed toepasbaar. Hiermee doelen we op de onlosmakelĳk met elkaar
verbonden drie-eenheid binnen de techniek: design, functionaliteit en kosten. Wanneer klanten met hun
product bĳ ons komen dan is vaak één van deze drie ‘topics’ voor hen van extreem belang. De rubberperstechniek maakt het mogelĳk om de andere twee ‘topics’ mee te nemen. Het vertrekpunt van de klant
is heilig, maar wordt door ons altĳd aangevuld met bĳkomende voordelen in de vorm van design, functionaliteit en kosten. Zo creëren we op voorhand enorme meerwaarde. Om optimaal rendement te halen uit
de rubberperstechniek is overleg en samenwerking met klanten vanaf het beginstadium enorm belangrĳk.
Doordat de rubberperstechniek het mogelĳk maakt om ‘design’ plaatwerk toe te passen binnen kleine
series, is het de kunst om functionaliteit en kosten niet uit het oog te verliezen. Wees gerust, laat dat maar
aan ons over!
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VOORDELEN / NADELEN RUBBERPERSEN
Voordelen

UITERMATE GESCHIKT VOOR KLEINE SERIES DANKZIJ LAGE INVESTERING IN GEREEDSCHAP
GEREEDSCHAPSKOSTEN ZIJN LAAG, 5 TOT 10% VAN DIEPTREKMATRIJZEN
ENKELVOUDIG GEREEDSCHAP, TIME TO MARKET IS KORT
HIGHTECH UITSTRALING DIE RECHT DOET AAN UW HIGHTECH PRODUCT
OPTIMALE FLOW DOOR RONDE VORMEN
NIET GEBONDEN AAN PLAATDIKTE
GEEN OPPERVLAKTEBESCHADIGINGEN
VAAK MOGELIJK OM CONVENTIONELE BEWERKINGEN ALS KANTEN, LASSEN EN NAWERKEN GEZAMENLIJK
TE VERVANGEN DOOR RUBBERPERSEN
EENVOUDIG FUNCTIONELE EIGENSCHAPPEN INTEGREREN ZOALS: LICHTGEWICHT, STIJFHEID, REINIGBAARHEID,
FLOW EN DESIGN

Nadelen

VOOR ZEER GROTE AANTALLEN TE KOSTBAAR VANWEGE HOGERE VARIABELE KOSTEN DAN BIJ DIEPTREKKEN
MAXIMALE PLAATDIKTE CA. 4 MM (VORM AFHANKELIJK)
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MACHINEPARK & TECHNIEKEN

ENGINEERING

LASERSNIJDEN 2D

LASERSNIJDEN 3D

KANT AFDELING 2D

Op deze afdeling beschikken we over
een 3D Fiberlaser van 3kW, met 2
onafhankelĳke stations voor extra
output.

Deze afdeling beschikt over 5 CNC
kantbanken (80 tot 320 ton en 1.27m
tot 4.0mtr) en 1 volautomatische cel
met 6-assige robot en CNC-kantbank
(125 ton). Daarnaast voeren we op deze
afdeling diverse andere bewerkingen
uit, waaronder: walsen, knippen,
persen en boren.

PD & S

QUALITY & IMPROVEMENT

Op de afdeling engineering worden de
gereedschappen
en
processen
ontwikkeld. Daarnaast verzorgen zĳ de
simulatie
van
persprocessen
en
ondersteunen ze de afdeling PD & S en
de productieafdeling bĳ complexe
vraagstukken.

Op de afdeling Production Development & Support worden processen
zoals ze zĳn bedacht door de afdeling
Engineering in de praktĳk uitgewerkt.
Ook wordt vanuit hier de productieafdeling
ondersteund,
worden
er
werkinstructies gemaakt en investeringen voorbereid en geïmplementeerd.

Op deze afdeling beschikken we over
een 4kW Fiberlaser met een volautomatisch platenmagazĳn en volautomatische product-uitname en stapeling.
De machine draait in de nacht en in het
weekend onbemand.

Omdat we er zeker van willen zĳn dat
onze
beloofde
voorsprong
ook
daadwerkelĳk voorsprong oplevert,
worden producten op de Kwaliteitsafdeling volledig op- en nagemeten. Ook
worden er dagelĳks steekproeven
genomen en is er continu aandacht
voor procesverbetering.

RUBBERPERSEN

Het hart van ons bedrĳf. Rubberpersen
zit immers in ons DNA. We beschikken
over 2 rubberpersen van 3.500 ton en 1
rubberpers van 8.000 ton. Absolute
krachtpatsers, met high-end besturing.

LASSERIJ

Binnen onze lasafdeling hebben we 8
werkplekken waar zowel Mig/Mag als
Tig wordt gelast. Dit alles voorzien van
moderne lasbronnen. Ook beschikken
we over 2 lasrobots op track met
manipulatoren
en
verschillende
puntlas- en stiftlasmachines.

LOGISTIEK

We beschikken over een magazĳn van
2.000m2 met een grote diversiteit aan
plaatmateriaal, persmallen, laser-fixtures, lasmallen en voorraad eindproducten. Naast het beheer daarvan,
verzorgt de afdeling de interne
logistiek en alle inbound- en outbound
werkzaamheden.
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Q&A
Is rubberpersen nieuw?
Nee, de techniek is al bĳna een eeuw oud. Wat wel ‘nieuw’ is? Phoenix 3D Metaal heeft de techniek
geperfectioneerd en daarmee het gat opgevuld tussen conventionele bewerkingen en standaard
dieptrekken met (dure) hardtoolings.
Is rubberpersen duurder dan conventionele bewerkingen?
We maken gebruik van een enkelvoudige matrĳs (dus geen bovengereedschap), met als resultaat een lage
investering. Voor enkele stuks pakt dat dus duurder uit en is de conventionele manier -waarvoor geen
investering nodig is- beter. Gaat het bĳvoorbeeld over 200 of meer stuks per jaar dan is rubberpersen vaak
aanzienlĳk goedkoper.
Wat is de doorlooptĳd van een project?
Afhankelĳk van het product en de nabewerkingen, hanteren we de volgende vuistregel: na ca. 6 weken
ontvangt u de FOT (First Out of Tool) ter goedkeuring. Dat kan zo snel omdat de matrĳs eenvoudig van
opzet is en dus binnen enkele weken gemaakt kan worden.
Worden de geperste producten nabewerkt?
Ja, bĳna altĳd worden de randen met een 3D Lasersnĳmachine weggesneden, waarna vervolgens uiterst
nauwkeurig het eventueel gewenste gatenpatroon wordt aangebracht. Daarna kunnen producten o.a. nog
worden gelast, gepoerdercoat en verzinkt. Ook deze bewerkingen verzorgen we graag voor u.
Hoe bepalen jullie de maakbaarheid van een product?
We hebben jarenlange ervaring met het rubberpersproces en weten daardoor heel goed wat er wel of juist
niet kan. Ook simuleren we het persproces met speciale software. Op deze manier kunnen we uiterst
nauwkeurig in kaart brengen en bepalen of het ontwerp maakbaar is en welke -vaak kleine- aanpassingen
nodig zĳn om het product perfect maakbaar te maken.
Met welke materialen kun je rubberpersen?
Staal, rvs, koper, aluminium, etc. Ieder materiaal heeft natuurlĳk zĳn speciﬁeke eigenschappen qua
vervormbaarheid. Met het ene materiaal zĳn dus andere vormen mogelĳk dan met het andere materiaal.
We adviseren u altĳd over de beste optie. Ook wanneer u zelf wellicht al een materiaal voor ogen hebt.
Vanaf welke seriegrootte is rubberpersen interessant?
Dat is voor ieder product anders. Als leidraad geven we vaak aan ‘tussen 200 en 5.000 stuks per jaar’. Maar,
we maken ook producten met 100 of juist 10.000 stuks per jaar.
Welke technieken hebben jullie nog meer in huis?
Nagenoeg alle plaatbewerkingstechnieken: 2D lasersnĳden, 3D Lasersnĳden, kanten, walsen, felsen,
lassen, stiftlassen, puntlassen, boren, tappen, lĳmen, assemblage, etc. En gaat het om wat grotere series
dan hebben we diverse robots paraat staan bĳ de lasserĳ en kantbanken! Vaak verzorgen we ook het
aanbrengen van coatings. Denk hierbĳ aan: poedercoaten, natlakken, KTL-en, verzinken, vernikkelen, etc.
Kunnen jullie helpen bĳ het ontwerp van een product?
Graag! Onze Engineers staan voor u klaar! Uiteindelĳk leidt dit tot het mooiste, meest functionele, best
maakbare én het -niet onbelangrĳk- goedkoopste product!
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KLANTCASE
MOKUMONO BICYCLES

DE VRAAG

Bob en Tom kwamen bĳ Phoenix 3D Metaal terecht met een even concreet als helder uitgangspunt: we
geloven in lokale productie, want op die manier verkleinen we (onnodige) vervuilende
transportbewegingen. Beter voor het milieu, beter voor de natuur. Bĳ Mokumono hebben we een
(ﬁets)frame ontworpen uit plaat en nu zĳn we op zoek naar een producent die ons kan adviseren en
ondersteunen bĳ de maakbaarheid. Nog wat concreter: kunnen jullie ‘ons design’ omzetten naar een
technisch maakbaar product dat wĳ goed in de markt kunnen zetten, tegen een marktconforme prĳs?

ONS ADVIES

Door het toepassen van het FMEA-model hebben we de ‘kritische’ punten uit het ontwerp van Mokumono
-vanuit het oogpunt van ons productieproces- verbeterd. Minimale aanpassingen én wat kleine details
resulteren in een stabiel productieproces en een positief effect op de kwaliteit én uiteindelĳke kostprĳs.
Daarnaast werken we tĳdens de tweede persgang met lokale en kleine kalibers. Hierdoor blĳven de
gereedschapskosten laag.

DE VOORSPRONG

Een uitmuntend voorbeeld van het excelleren van de drie-eenheid binnen onze rubberperstechniek
(design, functionaliteit en kosten). Want in de Mokumono bicycle komt werkelĳk alles bĳ elkaar. Geen
enkele concessie in functionaliteit en alles tegen een markconforme prĳs. Een plaatje al zeggen we het
zelf en velen met ons (zie de reviews online). Nederland ﬁetsland is écht een pareltje rĳker!

OUR TEAM IS READY FOR YOU
CONTACT +31 (0)40 25 32 944
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KLANTCASE
DEKSEL & BODEM DUOTANK

DE VRAAG

Wĳ zoeken een leverancier die ons een alternatief kan bieden voor de productie van onze biertanks in
kleine series. Het gaat hierbĳ om; de deksel en bodem. In de deksel moet een ovale vorm worden aangebracht die toegang geeft tot de tank. Zowel de bodem als de deksel hebben we nodig in verschillende
afmetingen en materialen zoals rvs en koper.

ONS ADVIES

Door meerdere afmetingen (diameter 600mm en 700mm) in één matrĳs te plaatsen is er minder gereedschap nodig en worden er met één persstap twee producten tegelĳk geproduceerd. Maak per ‘holte’ in de
matrĳs gebruik van een insert. Op deze manier kunnen zowel per holte de bodem en de deksel (ovaal
mangat) geproduceerd worden.

DE VOORSPRONG

Weinig gereedschap en lage gereedschapskosten. Met 1 matrĳs kunnen we alle gewenste afmetingen en
uitvoeringen persen. Daarbĳ produceren we -in de door de klant gewenste- kleine series en verschillende
materialen. Met als kers op de taart; geen sleepsporen (beschadigingen) omdat we gebruikmaken van de
rubberperstechniek.

OUR TEAM IS READY FOR YOU
CONTACT +31 (0)40 25 32 944
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KLANTVERHAAL

BEVE
BEVEILIGINGSPOORTJE.
BOOM EDAM.

‘’PHOENIX 3D METAAL IS VOOR ONS EEN
SCHOOLVOORBEELD VAN ÉCHT PARTNERSCHAP.’’
- Frank Hoonakker / Manager Purchasing / Boon Edam -

Boon Edam, Phoenix 3D Metaal en de
rubberperstechniek. Een drie-eenheid waar
geen speld tussen te krĳgen valt. Bĳ Boon
Edam zĳn ze content met een leverancier
die primair gezien de klantwens naar alle
tevredenheid invult en secundair voldoet
aan allerlei fĳne en vooral wenselĳke
randvoorwaarden. “Phoenix 3D Metaal trok
ons los van het werken met vaste vormen.
Met de rubberperstechniek tillen zĳ plaatbewerking naar een compleet ander niveau,
waarbĳ de mogelĳkheden eindeloos zĳn en
het eindresultaat staat voor een uniek en
high end design. Zo, pakken wĳ een
voorsprong op de concurrentie.”

Écht partnerschap
Al jaren werken Boon Edam en Phoenix 3D
Metaal op een laagdrempelige manier
samen. “Phoenix’ gaat te werk als aanpakker. Ze horen problemen niet alleen aan,
maar weten van aanpakken en oplossen
en daar gaat het uiteindelĳk om.
Daarnaast beschikken ze over een ﬂinke
portie creativiteit en tonen ze écht
partnerschap. Phoenix 3D Metaal is dan
ook van grote waarde binnen onze supply
chain. Dat maakt dat wĳ als Boon Edam
over de volle breedte kunnen spreken van
een samenwerking die helemaal klopt.”

HALFFABRICAAT
HALFFABRICA
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KLANTVERHAAL

CABINE MOBIELE
TORENKRAAN.

“ZE GEVEN EEN GOED ONDERBOUWD ADVIES MET EEN
KOSTENEFFICIËNT EN MAAKBAAR PRODUCT ALS RESULTAAT.”
- Leo Spierings / Adviseur & voormalig CEO / Spierings Mobile Cranes -

De mobiele torenkraan van Spierings
Mobile Cranes is bĳna te mooi voor de
zware werkzaamheden die ermee verricht
worden. Bĳ Spierings’ zien ze dat anders.
Juist die state of the art uitstraling wil het
bedrĳf meegeven aan haar kranen. De
werkzaamheden van Phoenix 3D Metaal
spitsen zicht toe op een hybride kraan
(type SK487-AT3 City Boy) binnen de range
van Spierings’. Het type is uniek -en de
eerste- in zĳn soort.
Drie vliegen in één klap
“We waren op zoek naar een leverancier die
de omkasting voor de cabine en de
motoromkasting van onze mobiele kraan
kon produceren. In eerste instantie was voor
onszelf de vraag uit welk materiaal we dit
wilde doen. Het uiteindelĳke gewicht (zo
laag mogelĳk) en een kostenefﬁciënte
productie waren voor ons het allerbelangrĳkste. Uiteindelĳk kwamen we bĳ Phoenix
3D Metaal terecht en kozen we voor de
rubberperstechniek en staal als materiaal.
Constructief het meest sterk en voor
Phoenix’ de basis voor een optimaal maakbaar product. Want de panelen konden

direct in de uiteindelĳke vorm van de
cabine
en
motoromkasting
geperst
worden, inclusief constructieve functie. In
een eerder stadium gingen we anders te
werk. De cabine werd gebouwd, om er
volgens kunststof polyester beplating
omheen te boetseren waarmee we de
gewenste vormgeving verkregen. Twee
productiestappen, behoorlĳk arbeidsintensief en dus ook kostbaar. Bĳkomend
voordeel van de vorm geperste zelfdragende panelen: de binnenruimte neemt in de
breedterichting met bĳna 10% toe. Hiermee
verbeteren we het ergonomische aspect
voor de machinist / bestuurder, met name
tĳdens het in- en uitstappen. Met Phoenix’
als product slaan we dus drie vliegen in
één klap.
In het voortraject is er veel overleg
geweest tussen Spierings’ en Phoenix’.
“Samen is het ons gelukt om het te
gebruiken plaatmateriaal steeds dunner
te maken en toch de sterkte te behouden.
We begonnen op 2 mm dikte en zitten nu
op 1,2 mm. Dat lĳkt een minimaal verschil.
Maar in zĳn totaliteit betekent dit 230 kg

minder gewicht voor onze mobiele kraan.
Essentieel en een mooi gezamenlĳk
succes.”
Voorzichtig in begin
“De samenwerking is prettig. Het is een
club die echt meedenkt in de ontwikkelfase, ook als er al een eerste ontwerp
ligt. Ze zĳn daarbĳ ook zeker niet te
commercieel. Ze willen het beste voor de
klant. Binnen Spierings’ vonden wĳ
Phoenix 3D Metaal in het begin wellicht
wat voorzichtig. Uiteindelĳk begrepen we
waar die voorzichtigheid vandaan kwam.
Ze willen een goed onderbouwd advies
geven met een kostenefﬁciënt en
optimaal maakbaar product als resultaat.
Ze gaan echt op zoek naar de vraag
achter de vraag. Het terugbrengen van het
uiteindelĳke gewicht is daar een schitterend voorbeeld van. Kortom, de aanloop
naar start productie is behoorlĳk. Maar
het resultaat is er dan ook naar. Want als
de mallen er eenmaal zĳn, dan gaat het
opeens heel snel.”
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