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Van serie- naar stuksproductie

Moerstee Glasspecialist heeft begin dit jaar een double edger van Busetti in 

gebruik genomen. Dat het bedrijf uit Kapelle tegen de stroom in investeert 

hebben we al eerder kunnen vertellen maar directeur Marcel van der Moere 

is zelf ook verbaasd over de nog steeds groeiende vraag naar gehard 

glasproducten. En deze uitbreiding maakt Moerstee nog flexibeler als het gaat 

om het snel leveren daarvan. Een gesprek met sales manager Robèrt Rommers 

van leverancier Pieterman Glastechniek, area manager Angelo Busetti van 

Intermac en PR-medewerker Jeroen Blanckaert van Moerstee.

voor Moerstee Glasspecialist
Double edger Busetti

Het merk Busetti is een bekende in de 

wereld van glas- en steenbewerkings-

machines. Grondlegger Atillio Busetti is 

niet alleen naamgever van het bedrijf, 

hij ontwikkelde in de jaren zeventig ook 

de horizontale double edger voor het 

in één shift slijpen van twee zijden van 

een glasplaat. Busetti maakt sinds 1996 

deel uit van Intermac en sinds die tijd 

heeft de verkoop van double edgers 

een vlucht genomen. ‘We hebben meer 

dan 500 lijnen geïnstalleerd’, vertelt 

Angelo Busetti de verantwoording heeft 

over de verkoop van de geavanceerde 

bewerkingsmachine in onder meer de 

Benelux. ‘Moerstee heeft op basis van 

de veranderde markt voor de laatste 

generatie gekozen die wij twee jaar 

terug hebben geïntroduceerd. Van ori-

gine zijn double edgers bestemd voor 

de productie van grote series maar in 

Europa is de kwantiteit verdwenen. De 

markt vraagt om grote en kleine volu-

mes en variatie in maatvoering. Kortom 

flexibiliteit en juist daar is deze machine 

geschikt voor.’

 BEDRIJF  MArco Groothoff

>>
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Zoektocht naar flexibiliteit

Busetti vertelt dat de eerste signalen 

van de vraag naar flexibiliteit uit 2006 

dateren. ‘We kregen een offerteaan-

vraag uit Australië. De wensenlijst 

vroeg echter het onmogelijke van ons. 

‘Ze weten niet waar ze over praten’. 

Maar toch was het onze eer te na de 

aanvraag naast ons neer te leggen. In 

vier jaar tijd zijn we geslaagd in onze 

zoektocht en hebben we de machine 

weten om te turnen in een ‘tailor dress’ 

product, gebouwd naar de behoefte van 

de klant. Zeer bijzonder dat dit gelukt 

is met een bestaande machine die 

daarmee een veel langere levenscyclus 

heeft gekregen dan tot nog toe gebrui-

kelijk. We zijn nu in staat tot maximaal 8 

meter breedte te gaan met vijftien spin-

dels per zijde, inclusief een configuratie-

mix op dezelfde brug met automatische 

gereedschapswissels. Draait het bij 

de andere spelers in de competitie om 

geld, bij ons draait het om performance.’ 

Intermac wordt in de Benelux vertegen-

woordigd door Pieterman Glastechniek 

die als intermediair fungeert tussen 

opdrachtgever en machinebouwer. 

Rommers: ‘Anders dan bij een CNC 

of rechtlijnige kantenmachine maak je 

bij de huidige generatie double edgers 

het verschil door het advies. Je moet 

de klant echt leren kennen om met de 

juiste oplossing te komen. Waarom? Er 

zijn zoveel verschillende configuraties 

mogelijk. Om welke producten gaat het? 

Welke maatvoeringen zijn relevant? 

Hoeveel ruimte is er beschikbaar? Hoe 

gaat de handling er uit zien? Welke 

snelheid is gewenst? Bovendien vraagt 

een double edger ontzettend veel water: 

850 liter per minuut. Als buffer is hier 

een tank van 15.000 liter in de vloer 

gebouwd.’

Geen discussie

De vraag van Moerstee was simpel, 

maakt Jeroen Blanckaert duidelijk. ‘De 

alternatieven zijn het glas te bewerken 

op de CNC of een rechtlijnige kan-

tenmachine, maar die zijn niet alleen 

minder snel, ze leveren ook minder 

kwaliteit. Voor ons was het zaak onze 

CNC’s te ontlasten. Het glas wordt nu 

eerst op de double edger geslepen en 

afgebot en gaat dan naar de CNC voor 

de gaten en sparingen. We draaien nog 

maar net, maar we zien nu al hoe hoog 

de kwaliteit is en hoe soepel het proces 

verloopt. Voor Marcel is er dan ook 

geen discussie: al het glas gaat eerst 

over de double edger.’

Moerstee heeft een Busetti F11 aange-

schaft met elf spindels per zijde en een 

maximale maatvoering van 2,2 x 4,2 

meter. Busetti: ‘Die maat komt voort uit 

de maximale maat van de hardingslijn 

van 3,9 meter. We gaan standaard uit 

van tien spindels, maar vanwege de 

grote variatie in glasmaten en –dikten, 

juist bij polijsten kritisch, hebben we er 

een elfde aan toegevoegd. Kwaliteit 

en snelheid gaan bij deze machine 

samen. De werklijsten worden vooruit 

geprogrammeerd en dat betekent dat 

de tweede machine al geprogrammeerd 

is voordat de eerste klaar is. De stan-

daard snelheid is 2 meter per minuut en 

de lengte 14 meter. Met andere woor-
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den: de flexibele programmering van de 

twee machines levert 7 minuten winst 

op. In het verleden stelde dat niets voor 

want wat zijn 7 minuten bij een serie 

van 500 stuks. Maar die tijd is voorbij, 

het gaat nu om twee stuks in deze maat 

en drie stuks in die dikte.’

Up and running

Busetti en Rommers schatten dat er 

zo’n 35 stuks double edgers in de 

Benlux draaien, waarvan veertien van 

Busetti. Het eerste contact tussen Pie-

terman en Moerstee dateert van maart 

2012 en tijdens de Vitrum in oktober is 

de deal definitief beklonken. De levering 

was begin december en in tien dagen 

was de double edger ‘up and running’. 

Rommers: ‘Het is zaak een dergelijke 

order tot in detail voor te bereiden. 

Je mag bij zo’n investering tijdens de 

installatie niet meer voor verrassingen 

komen te staan. Daarna is het trainen 

en vooral durven: een stap terug doen 

om er twee vooruit te gaan.’

Busetti aanvullend: ‘Keep close to 

your customer. De drie operators zijn 

twee dagen getraind, hebben toen een 

week alleen aan de machine gewerkt 

en vervolgens hebben wij een week 

over hun schouder meegekeken. De 

grote verandering is dat je een manueel 

proces automatiseert, maar het is ook 

weer niet zo dat de menselijke factor 

geen enkele rol meer speelt. Ik hou het 

op fifty fifty. Hun grootste uitdaging is 

een psychische: het is een grote, dure 

machine en degene die er aan werkt 

moet zijn angst om fouten te maken 

overwinnen. Vertrouwen krijgen. Wat de 

volgende stap in de ontwikkeling van 

double edgers is? Dat is moeilijk te be-

antwoorden. Klanten willen meer voor 

minder. Ze willen minder arbeid om 

goedkoper te kunnen produceren maar 

het is een illusie dat je een proces vol-

ledig automatiseert. De volgende stap 

voor Moerstee is het gaan werken met 

barcodering die tot en met het automa-

tisch wisselen van het gereedschap en 

de instelling van de druk op de wielen 

voor aansturing zorgt. Maar het is nog 

steeds de mens die de barcode invoert, 

de kwaliteit controleert en eindverant-

woordelijk is voor het proces. Misschien 

is dat wel de grootste uitdaging van 

deze tijd: het vinden van balans tussen 

mens en machine.’   < 
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