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Bijzondere modellen en complete producten met vijf-assige CNC-machines

Nedcam denkt ver
buiten de grenzen
Met EPS-schuim en het modelpasta-systeem heeft Nedcam BV snel naam gemaakt, waarbij de jachtbouw en de
composietenindustrie de belangrijkste afzetmarkten zijn. Om een idee te krijgen van waar Nedcam voor staat is een
blik in het schitterende fotoboek van spraakmakende projecten, dat onlangs is samengesteld, voldoende. Nedcam
denkt ver buiten de grenzen. Niet alleen in ontwerp, waarvan er vele voorbeelden zijn, maar ook in keuzes van het
materiaal en bij de projectbegeleiding.
Door Myriam Borghuis

Nedcam (www.nedcam.com)
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In samenwerking met Maramoja en Dupolco heeft Nedcam een geheel nieuw plafond gelegd over een oud bestaand monumentaal plafond in een pand in Parijs. Het plafond is als eerste ingescand, vervolgens is er
CNC-gefreesd om carbon schaaldelen te maken en heeft Nedcam de mallen gemaakt. Als volgende stap heeft Dupolco het carbonlaminaat gemaakt, Nedcam heeft vervolgens de ruitjes eruit gefreesd en Maramoja heeft
op elke kruising een LED-lampje geplaatst. Totaal zijn er maar liefs 4.500 LED-lampjes in verwerkt!
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VERBREDEN VAN AFZETMARKTEN
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MILIEUVRIENDELIJK ACRYLIC ONE
Materialen, die worden gebruikt door Nedcam zijn onder andere schuimen, zoals polystyreenschuim
(EPS, XPS), PU-schuimen, PVC-schuim, Corecell, Rohacell enzovoort. Verder hout/MDF, naadloze
pasta, hotspray-systeem, metalen en Acrylic One.
Acrylic One is een watergedragen harssysteem. Het is te verwerken als een standaard composietmateriaal met glasversterking, maar het is milieuvriendelijk zonder oplosmiddelen en het heeft een brandwerendheid, die met geen enkele kunststof te bereiken is. Door slim te combineren met pigmenten en
verwerkingstechnieken zijn veel bestaande materialen na te bootsen met Acrylic One en zijn nieuwe
uitstralingen te verwezenlijken.
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NAADLOZE MODELLEN MET
POLYURETHAAN-PASTA
Om modellen naadloos te maken gebruikt Nedcam een pasta-systeem. Van deze systemen zijn
verschillende versies in de markt waarvan de polyurethaan- en de epoxy-pasta’s het meest worden
toegepast. De gangbare basismaterialen voor een model/plug zijn beperkt in afmeting. Voor veel mo-

zorgvuldige geselecteerde, bedrijven om je heen. En ook krijg
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flexibele mal, welke zich kan
instellen naar de vorm, die je
wilt maken. Een experimentele
versie is door de TU Delft verder
ontwikkeld. Zo blijven we op
zoek naar innovaties. Ook werken wij samen met Technische
Hogescholen ten aanzien van
bijvoorbeeld de ontwikkeling
van solarboten en waterstofauto’s, waarmee races worden
gehouden. Het Delftse Nuon
Solar Team is in 2013 – weer –
de winnaar van de World Solar
Challenge in Australië geworden met de snelste zonneauto.
TU Twente werd derde. Dit jaar
Een ‘out of the box’ coffeecorner bij een verzekeraar. Voor de ontvangstbalie is met nauwkeurige CNC-technieken uit polystyreenschuim één grote mal gefreesd.
Vervolgens is hier de buitenschaal in geproduceerd van Acrylic One met glasvezelversterking. De schaal is op locatie gesteld waarna er een werkblad van ultrahoog sterktebeton op is aangebracht; het werkblad is prefab in CNC-gefreesde MDF-mallen gestort. De gehele balie is vervolgens afgewerkt met beton ciré voor
een naadloos resultaat. De kern van de koffiecorner is in delen prefab uit PS-schuim gefreesd en bekleed met een laag glasvezelversterkt Acrylic One laminaat.

werken wij weer mee aan de
“Elfstedentocht-2014” voor
solarboten.’
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plaatsing, de zekering, zeker bij

bezig met innoveren, qua mate-

gevoel moét de economie wel

dat hangt aan het plafond in het

grote bouwprojecten is vaak een

rialen, technieken en processen.
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Nedcam in opdracht van Holland Composites.
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