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Voor zoetekauwen is het onderzoeks- en 
ontwikkelingscentrum bij Bosch Siemens 
Hausgeräte (BSH) luilekkerland: Honderden taarten 
worden daar dagelijks gebakken. Wat testtaarten 
zijn voor deze zoetekauwen, is de meetkamer 
bij BSH voor meettechnici: Een hoogprecieze 3D 
coördinaten-meetmachine Leitz Reference Xi 
garandeert in de geklimatiseerde ruimte de 
kwaliteit van de prototypen en eerste modellen van 
bakovens, inbouwfornuizen en magnetrons. 
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In de vestiging Traunreut in Beieren ontstaan Ceran

kookplaten, bakovens en magnetrons in allerlei soorten 

en maten. De fabriek produceert 800 verschillende 

versies inbouwfornuizen, 400 Cerankookplaatvarianten 

en 40 verschillende magnetrons. Plaatmetalen worden 

hier tot bakovens omgevormd, elektronische onderdelen 

worden met draden op elkaar aangesloten, deuren worden 

gemonteerd, sierframes en andere versieringen worden 

aangebracht. De gelukkige hobbykok kan zich verheugen op 

bijna oneindige functie en designveelsoortigheid. Van de 

oven in XXLformaat en de zelfreinigende variant tot koken 

op autopilot is alles te krijgen, wat het huishoudelijk werk 

eenvoudiger maakt.

Vooruitgang laat toleranties smelten  

“Het design en de techniek van onze bakovens en fornuizen 

worden continu veranderd en verbeterd”, bevestigt Florian 

Huber, Kwaliteitsmanagement Systemen. “Daardoor worden 

ook de toleranties van de afzonderlijke componenten 

steeds kleiner.” Groeiende veelsoortigheid, hogere eisen 

aan precisie, grotere dimensies van de producten. Met de 

bestaande coördinatenmeetmachine bereikte BSH zijn 

grenzen. Voor het meten van prototypen en eerste modellen 

moest er een nieuwe oplossing komen. 

Ingrediënt voor procesvrijgave

“Wij hebben gekozen voor een Leitz Reference Xi, 

omdat deze coördinatenmeetmachine de beste prijs

kwaliteitverhouding heeft evenals de vereiste meetvolumes 

en de noodzakelijke dynamiek biedt. Omdat wij in 

toenemende mate in processen denken, stijgt ook het 

meetgebruik wat betreft procesvrijgave. Om dit extra 

gebruik te kunnen dekken, hadden wij een krachtigere 

meetmachine nodig”, aldus Huber. De nauwkeurigheid van 

de Leitz Reference Xi ligt bij MPEE = 1,8 + L/350 micrometer, 

d.w.z. bij het meten van een lengte van 1 meter bedraagt 

de nauwkeurigheidsafwijking bijvoorbeeld slechts 

4,7 micrometer. De meetkop LSPX5 neemt per seconden 

1.000 meetpunten op. 

Nauwkeurigheid, snelheid, grootte

De Leitz Reference Xi is precies op de behoeftes 

van BSH afgestemd: Met een meetbereik van 

2200 x 1200 x 900 millimeter (X/Y/Z) biedt deze genoeg 

volume, waarin ook de prototypen en eerste modellen voor 

de nieuwe XXLbakovens passen. Het vergrote meetplateau 

biedt genoeg opspanvlak, om meerdere werkstukken op 

pallets op te spannen en in een proces te meten. Vooral bij 

omvangrijke procesvaardigheidsonderzoeken is dit kenmerk 

een voordeel voor de onderneming. “Met onze bestaande 

meetmachine kunnen wij de meettaken weliswaar ook aan, 

maar is het proces echter veel omslachtiger. Dankzij de hoge 

nauwkeurigheid en het royale meetbereik hebben wij met de 

Leitz Reference Xi zeer veel speelruimte, bevestigt Huber.

Bij deze elementen van inschuifplaten voor bakovens werd de 
productietechnologie gewijzigd. Voor de vrijgave wordt m.b.v. de 
Leitz Reference Xi een procesvaardigheidsonderzoek uitgevoerd. 
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Multifunctionele meetkamer

Ook de algemene opbouw is in orde. De nieuwe meetkamer 

werd eveneens door Hexagon Manufatcuring Intelligence 

ontworpen. “De capaciteiten van onze vorige, kleinere 

meetkamer waren uitgeput, omdat het aantal apparaten 

dat wij hadden veel meer was geworden”, legt Huber uit. 

Naast de tactiele Leitz Reference Xi behoren een verdere 

stationaire coördinatenmeetmachine, een multisensor

meetmachine, een portable meetarm evenals een 

witlichtsensorapparaat tot de uitrusting. In de nieuwe 

meetkamer is er voor alles plaats. 

Geen spoor van hete lucht

Wat betreft de klimaattechniek verlegt de meetkamer 

de grenzen. Een nauwkeurig afgestelde klimaatregeling 

houdt de temperatuur in de kamer constant op 22 graden, 

de luchtstroming is voor de werknemers nauwelijks 

merkbaar, de luchtvochtigheid is ideaal. Factoren, die het 

verschil maken. Ook de positie van de meetkamer is ideaal. 

Deze grenst aan het magazijn, dat nauwelijks trillingen 

veroorzaakt, die invloed op de meetnauwkeurigheid zouden 

kunnen hebben. De Leitz Reference Xi beschikt bovendien 

over een actieve trillingsdemping, mochten er toch 

trillingen ontstaan.

Het concept van hoogprecieze 3D coördinatenmeetmachine 

en hightech meetkamer werkt. Het meettechniekteam bij 

BSH Tranreut kan de technische vooruitgang in de keuken 

zonder problemen bijbenen.

...En wat is een Prinzregententorte?

De taart bestaat uit meerdere lagen biscuitdeeg en 

chocoladecrème. Naamgever is prinsregent Luitpold 

von Bayern. Hij leidde de regeringszaken in 

vertegenwoordiging van zijn neef koning Ludwig II, die 

krankzinnig werd verklaard.

In de 170 vierkante meter grote nauwkeurige meetkamer is het 
altijd 22 graden Celsius. Zowel de meetkamer alsook de bakovens, 
inbouwfornuizen en magnetrons van BSH zijn voor energie
efficiëntie ontworpen.

Met de flexibele coördinatenmeetmachine 
kunnen ook lange werkstukken 

gemeten worden. Deze 
plaatmetalendelen vormen 

later het binnenste 
van magnetrons.



Hexagon Manufacturing Intelligence helpt industriële 
producenten de baanbrekende technologieën van vandaag 
en de levens veranderende producten van morgen te 
ontwikkelen. Als toonaangevende specialist in meet en 
productieoplossingen, zijn onze expertises waarnemen, 
denken en handelen. Het verzamelen en analyseren van 
meetgegevens en het actief gebruiken hiervan. Dit geeft 
klanten het vertrouwen om hun productiesnelheid te 
verhogen en de productiviteit te verbeteren, terwijl de 
kwaliteit van het product ook omhoog gaat.

Met een netwerk van lokale servicecentra, 
productiefaciliteiten en commerciële vestigingen verspreid 
over vijf continenten, vormen wij op een slimme manier 
veranderingen in productieprocessen, zodat er een wereld 
ontstaat waar kwaliteit de productiviteit aanstuurt. Voor 
meer informatie gaat u naar HexagonMI.com.

Hexagon Manufacturing Intelligence maakt onderdeel uit 
van Hexagon (Nasdaq Stockholm: HEXA B; hexagon.com), 
de wereldwijd opererende leverancier van 
informatietechnologieën die voor hogere productiviteit en 
kwaliteit zorgt in geospatiale en industriële ondernemingen.
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