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Computer Aided Manufacturing (CAM) is ruim 50 jaar een begrip in 
de maakindustrie. Het printen van 3D modellen (Additive Manufac-
turing) of het snijden van materialen (Subtractive Manufacturing) via 
een CNC-machine en het combineren van beide technologieën (Hy-
brid Manufacturing), al dan niet met gespecialiseerde robots, zijn vaak 
voorkomende industriële bezigheden.

Computer Aided Manufacturing: 
katalysator van de maakindustrie

Arkance Systems streeft naar een rendementsverhoging van uw 
CNC-machines. Onze geavanceerde software voor productiemachines 
biedt mogelijkheden voor 2-, 3-, 4-, 5- tot zelfs meer dan 12-assige 
bewerkingen voor het draaien, frezen, draadvonken en 3D-printen. 

Ontwikkel uw ingenieuze ontwerpen met geautomatiseerde software 
die uw workflow stroomlijnt, de programmeertijd verkort en de kans 
op fouten minimaliseert. Werk samen in de cloud voor mechanisch 
productontwerp en simulatie.

Automatisering en digitalisering worden de regel in de verspanende 
industrie. Deze sector is niet alleen bezig met de vraag hoe spanen 
te maken, maar ook met de kennis over hoe ze het bewerkingsproces 
kunnen automatiseren, digitaliseren en een storing van de digitale ke-
ten kunnen voorkomen.

De verschuiving naar automatisering vereist flexibiliteit en 
gebruiksvriendelijkheid van de software. De technische ken-
nis van de operator verschuift naar een hoger niveau waar 
hij/zij het geautomatiseerde bewerkingsproces voor zijn/
haar rekening neemt. Zo trotseren ze de grote druk op de 
kostprijs per onderdeel, ook al neemt de complexiteit ervan 
toe. Deze nieuwe MAKE-technologieën stellen u in staat 
om beter te produceren met minder materiaal en verder alle  
moderne mogelijkheden te verkennen.



LIMA (Lierse Machinefabriek) is ruim dertig jaar actief in de sector van ma-
chinebouw en CNC draai- en freeswerk. Naast de zuivere fabricage van de aan-
geleverde tekeningen, proberen ze zoveel mogelijk met de klant mee te denken. 
Zo blijft LIMA steeds op de hoogte van de allerlaatste ontwikkelingen in de vers-
paning en willen ze zo hun klanten steeds de best mogelijke oplossing aanbie-
den. Door transparant en met open vizier te werken bouwde LIMA door de jaren 
heen langetermijnrelaties op met al hun afnemers.

Als één van de eerste CAM-klanten van Arkance Systems zocht LIMA rond de 
eeuwwisseling naar een nieuwe oplossing voor flexibel, snel en betrouwbaar 
CNC-programmeren en frezen. Na ruim een jaar manueel programmeren op de 
machines zelf (anno 1999) bleek snel dat een eenvoudige CAM-software stilaan 
essentieel werd. Na een onderzoek van Arkance Systems bleek GibbsCAM de 
perfecte oplossing. GibbsCAM garandeert kracht en flexibiliteit en is enorm ge-
bruiksvriendelijk. Alles is tot één scherm te herleiden. 

Het team van Jan Raes zorgde voor de juiste postprocessoren voor een com-
plete beheersing van de CNC-werking. LIMA werkt nu al 20 jaar met GibbsCAM 
als complete CAM-oplossing. Dankzij het grote vermogen van deze tool kan 
LIMA inspelen op de noden van klanten en dringende projecten probleemloos 
afwerken. Met de aanschaf van een nieuwe machine in 2014 kwam de opportu-
niteit om de met de machine meegeleverde (en andere) CAM-software te testen. 
Al snel bleek dat veel tijd verloren ging aan opvolging, dubbelchecks en preventie 
van crashes. Bijgevolg programmeerden ze deze machine ook in GibbsCAM.

Kris Peeters: “Voor een klant in de farmacie moesten we in 2014 een vijf-assig 
simultaan stuk maken, een toen nieuwe en onbekende uitdaging voor ons. 
Jan Raes zat toen net op de trein richting Duitsland en heeft ons van daar 
zelfs kunnen helpen om dit werkstuk in GibbsCAM vijf-assig te programme-
ren. Om maar te zeggen dat we zowat altijd en overal op hun ondersteuning 
konden en kunnen rekenen.”

ScaldoPack uit Kortrijk is producent van geavanceerde verpakkingsmachines 
voor het spuiten, vullen en sluiten van ‘stand up pouches’ (stazakken of 
doypacks). Hun missie bestaat erin machines te leveren die de hoogste kwa-
liteit garanderen voor hun klanten met een minimum aan fouten.  De combinatie 
van streven naar kwaliteit en geavanceerde mechatronica zorgt ervoor dat zij 
machines afleveren die repetitieve taken aan hoge snelheid kunnen uitvoeren.

ScaldoPack werd opgericht door Harald Saelens en zijn Duitse kame-
raad Henno Hensen. In de beginjaren combineerden ze het West-Vlaamse 
doorzettingsvermogen met de Deutsche Gründlichkeit. Zo programmeer-
den ze alles manueel om de juiste machineonderdelen zelf te frezen. Als een 
jonge start-up met een continue groei en door het grote aantal machinestuk-
ken, zocht ScaldoPack naar een oplossing om sneller aan de slag te kunnen.

Hierdoor kwamen ze bij FeatureCAM terecht. Met hulp van Arkance Systems 
kwam deze software snel op kruissnelheid, dankzij onder andere de juiste 
opleidingen en het instellen van drie postprocessoren voor de freesmachines. 
Via FeatureCAM verliep de programmatie sneller en betrouwbaarder. Onder-
tussen werkt ScaldoPack al vijf jaar met deze oplossing en volgen ze sporadisch 
een extra opleiding om met de nieuwste snufjes van FeatureCAM om te gaan.

Harald Saelens: “Dankzij de hulp van Arkance Systems konden we via Feature-
CAM onze machineonderdelen sneller produceren. In onze beginperiode waren 
we continu op zoek naar de juiste onderdelen om de best mogelijke machines 
samen te stellen voor onze klanten. Door de snelheid van FeatureCAM konden 
we onze ideeën sneller in de praktijk omzetten. Ondertussen weten we welke 
onderdelen de beste zijn om in onze machines te verwerken.”



Sinds 2015 vormen de scholen Voorzienigheid en Sint-Jan samen gradenschool 
Katholieke Scholen Diest (KSD). In dit concept vervallen de grenzen tussen ASO, 
TSO en BSO. Om de aantrekkingskracht van hun STEM-richtingen te verhogen 
investeerde KSD fors in nieuwe machines, technologieën, infrastructuur en high 
technology tools. De stap van conventioneel naar CNC-gestuurd frezen zetten ze 
samen met Arkance Systems via de introductie van FeatureCAM.

Om de theorielessen en het werkveld in de praktijk beter met elkaar te laten 
aansluiten stelde KSD een masterplan op. Een belangrijke schakel in dit plan 
was de inburgering van een nieuwe CAM-software. Leraar mechanica Mario 
Dullers probeert hiermee om het vakmanschap van CNC-frezen in de vingers 
van zijn pupillen te krijgen. Naast de theorie van het programmeren maken de 
studenten ook kennis met het frezen zelf. Hiermee doorbreekt KSD bovendien 
het cliché dat technische richtingen niet alleen maar gaan over ‘handen vuil-
maken’. Deze opleiding FeatureCAM vereist namelijk een goed ruimtelijk inzicht 
en technische vaardigheden.

Om te geraken waar ze nu staan, contacteerde KSD de experts van Arkance 
Systems, die FeatureCAM aanbevolen. Deze software is zowel geschikt voor 
beginners, die al met een paar muisklikken aan de slag kunnen, als laatstejaars 
die meer complexere onderdelen fabriceren. Tijdens een cursus bij Arkance 
Systems leerde Dullers de kneepjes van FeatureCAM en sindsdien draagt hij 
met plezier zijn vakkennis over aan zijn studenten. Deze opleiding staat echter 
nog in de kinderschoenen, maar Dullers is ervan overtuigd dat CNC-frezen via 
FeatureCAM steeds meer aan populariteit zal winnen bij studenten. Bij KSD krij-
gen de studenten, naast de juiste skills, ook de attitude en motivatie mee om op 
termijn aan de slag te gaan in de CNC- en CAM-industrie.

Mario Dullers: “We hadden meteen een goed gevoel bij Arkance Systems. 
Tijdens de opleiding was de uitleg klaar en duidelijk. De lesgevers nemen 
steeds tijd voor onze vragen en zorgen altijd voor gepaste oplossingen. 
Dankzij hun inbreng zijn onze drie CNC-machines met elkaar verbonden en 
kunnen we ze centraal aansturen. Vooral de persoonlijke aanpak en snelle 
dienstverlening is een enorm pluspunt aan onze samenwerking.”

ProScan uit Zonhoven is als familiebedrijf leverancier van dentale producten. 
Met ruim 20 jaar ervaring en een team vol professionals bouwden ze een sterke 
reputatie op. Vandaag zijn ze exclusieve verdeler van toonaangevende merken 
op vlak van tandheelkundige oplossingen in de Benelux. Dit mede dankzij hun 
digitale transitie en de automatisering van hun workflows via Arkance Systems.

In 2002 bundelen Walter Van Loo en Guy Mullens hun krachten op vlak van 
dentale technologie en richtten ProScan op. Hiermee ontwikkelden ze een 
open platform met nieuwe toepassingen en sprongen mee op de digitale trein. 
Aangezien ze hun CAD/CAM activiteiten (voorheen manueel) moesten starten 
vanaf nul, zochten ze een partner om hen bij te staan in hun digitale transitie 
en automatisering van hun workflows. Zo kwamen ze bij Arkance Systems te-
recht, waardoor ze konden overschakelen naar digitale processen. Of hoe een 
ambachtelijk beroep ineens enkele versnellingen hoger schakelde. 

De beste tool om de technologie omtrent dentale toepassingen te moderniseren 
is PowerShape. Deze CAD-software helpt ProScan bij het importeren van hun 
complexe modellen en ze gereed te maken voor CNC-bewerking. De kwaliteit en 
kwantiteit van de productie steeg enorm en ProScan groeide uit tot een grote 
speler in de Benelux. Dankzij hun digitale transitie kunnen ze nu zowat ‘alles’ 
wat op een implantaat gedragen wordt, vlot ontwikkelen en bewerken, eerst in 
dentale software en vervolgens in PowerShape. Zo kunnen ze beantwoorden 
aan de grote productievraag en de bijhorende hogere volumes.

Gert Mullens: “De introductie van PowerShape zorgde voor een modernisering 
van onze activiteiten, maar de automatisering van onze workflows zorgde pas 
écht voor de evolutie. De eisen van de klanten worden hoger en zo moeten we 
grotere volumes draaien van hoge kwaliteit. Zonder inbreng van Arkance Sys-
tems hadden we vandaag zeker niet gestaan waar we nu staan. Ze zijn als het 
ware de lijm die ons geheel samenhoudt, wij zijn de experts in tandtechnieken 
en Arkance Systems in de technologieën die ons zo ver gebracht hebben.”



CommScope is een Amerikaanse holding met zo’n 55 productie- en distribu-
tiesites wereldwijd. Hun Leuvense vestiging legt zich vandaag nog steeds toe 
op technologie voor kopernetwerken. Begin 2023 sluit deze productie-afdeling, 
waarna CommScope zich volledig zal toeleggen op glasvezelnetwerken. Arkance 
Systems is evenwel al een jarenlange partner en betekende voor CommScope 
heel veel op vlak van programmatie en consultancy.

Gedurende vijftien jaar werken ze bij CommScope al met PowerMill voor de 
ontwikkeling van complexere machine-werkstukken en matrijzen. Een vijftal 
jaar geleden namen ze FeatureCAM mee op in hun productieproces. Met deze 
vernieuwende en intelligente software kunnen ze sneller aan het werk voor min-
der complexe machine-onderdelen, mede dankzij de begeleiding en expertise 
van Arkance Systems.

Via de juiste opleidingen en ondersteuning van Arkance Systems verhoogden 
ze bovendien de kwaliteit en efficiëntie van hun werkzaamheden. Dankzij de 
ingebruikname van de door Arkance Systems ontwikkelde postprocessoren, ver-
loopt de productie met PowerMill & FeatureCAM op de best mogelijke manier. 
Inmiddels is dit project enkele jaren afgerond en nog steeds volgt CommScope 
deze werkmethodiek, op maat aangeleverd door Arkance Systems.

Bart Waegemans: “Toen ik jaren geleden voor het eerst een opleiding Power-
Mill volgde, ging een compleet nieuwe wereld voor mij open. Op gebied van 
programmatie hebben we vanaf dan grote stappen gezet. Omdat we meestal 
2D en 2,5D programmeren, integreerden we een vijftal jaar terug ook Feature-
CAM. Dit was een enorme evolutie op vlak van snel programmeren. De CAM-ex-
perten van Arkance Systems stonden ons altijd bij, zowel qua oplossen van 
problemen als bij de jaarlijkse upgradetrainingen.”

VAMAC uit Diepenbeek is sinds 1986 actief in de fijnmechanische industrie. 
Ze vervaardigen producten in metaal en kunststof in een hoogtechnologische 
omgeving en met de meest moderne technieken. Voor fijnmechanisch draai- 
en freeswerk in kleine of middelgrote series kunnen klanten bij hen terecht. 
Daarnaast bieden ze ook een spectrum aan dentale producten in duurzame 
materialen zoals titaan, chroom cobalt en diverse kunststoffen aan. Om deze 
hoogwaardige producten kwalitatief en snel te kunnen frezen, kozen ze voor 
een oplossing op maat van Arkance Systems.

Sinds hun opstart is VAMAC actief voor verschillende klanten als uitvoerder 
van diverse draai- en freeswerken. Rond 2010 breidden ze hun specialisatie uit 
naar meer ingenieuzer en gedetailleerd freeswerk, voor de medische en den-
tale industrie. In beide sectoren wordt veel ingescand en komen er meer pu-
ntenwolken aan te pas. Hierdoor moesten ze evolueren van hun standaard CAD/
CAM-software naar meer geavanceerde programma’s. Op een beurs kwam Marc 
Valkeneers van VAMAC in contact met Arkance Systems, met wie ze hun pro-
ductieproces konden verfijnen en automatiseren.

Om het veelvoud aan dentale producten zo snel mogelijk te programmeren, kon 
VAMAC met behulp van PowerMill alles in templates en macro’s gieten. Waar 
ze bv. een gebit vroeger in twee dagen frezen, lukt dit nu in tien minuten. Elke 
patiënt is uniek, zodus is elk product anders. Bij VAMAC programmeren ze nu 
hun machines op voorhand en draaien deze nadien 24/24 onbemand en fout-
loos hun technisch vernuftige producten. Dankzij deze digitale transitie kunnen 
ze nu beantwoorden aan de grote vraag van hun voornaamste afnemers uit de 
medische en tandheelkundige sector.

Marc Valkeneers: “De samenwerking met Arkance Systems verloopt al jaren 
zoals we het wensen. Tegenwoordig werken we nog samen aan nieuwe auto-
matisaties en soms volgen we een opleiding om op de hoogte te blijven van de 
allerlaatste updates in PowerMill. 
Dankzij deze innovatie bekwamen 
we zelfs een medische ISO-certifi-
catie (zie foto), een kwaliteitslabel 
dat ons hoge niveau qua afwerking 
garandeert en bovendien zorgt 
voor onze eigen werkzekerheid.”



Make Anything

Arkance Systems beschikt bovendien ook over een zeer ervaren 
ontwikkelingsteam dat oplossingen op maat kan ontwerpen voor 
uw specifieke eisen. 

Om dit tot stand te brengen en alles te stroomlijnen, doen wij een 
beroep op leveranciers van subtractieve, additieve en hybride werk-
tuigmachines en robots, alsook leveranciers van snijgereedschap-
pen of robotintegratoren.

Om het plaatje compleet te maken en als eerste upgrade naar In-
dustrie 4.0, bieden we digitale ondersteuning op de werkvloer met 
DNC (Direct Numerical Control) en MDC (Machine Data Collection) 
van CIMCO als uw solution provider.

Geavanceerde productiesoftware is de sleutel om u alles te laten 
maken wat u maar wilt (Make Anything). Voor alles wat u wil maken 
en hoe u het moet doen, heeft Arkance Systems een oplossing. 

Met de internationaal bekende en beproefde Autodesk-software 
als PowerMill, FeatureCAM, Fusion 360, NetFabb, PowerInspect, 
PowerShape, Moldflow, CAMplete en CFD beschikt Arkance Systems 
over een indrukwekkend arsenaal aan wapens om een antwoord te 
bieden op allerlei industriële beproevingen.
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