
Welkom!



Voorstellen & Huisregels 

Steven de Harder Robin van der Wolk
R&D Manager Engineer

Huisregels:

- De webinar wordt opgenomen.

- Verzoeken om de camera + microfoons uit te doen

- Urgente vragen mogen gesteld worden tijdens de presentatie 
-> microfoon aan zetten
-> vraag hardop stellen 
-> microfoon weer uit zetten

- Overige vragen kunnen in de chat gesteld worden
-> deze verzamelen we en beantwoorden we aan het eind van de presentatie

- Interesse in deze presentatie per email + linkjes naar betreffende filmpjes
-> zet je naam, telefoonnummer en email in de chat en de data wordt je toegestuurd.



Presentatie 

• Ons doel mbt technisch onderwijs

- STYLE CNC Machines
- 4 traps leer methode

• Demo software en mogelijkheid tot stellen van vragen

• STYLE voor en samen met het technisch onderwijs

• Beantwoorden vragen vanuit de chat



Ons doel
• Leerlingen enthousiastmeren voor TECHNIEK

• Laten zien dat CNC technieken heel eenvoudig kan en leuk kan zijn.

- Ik ben Tech 
- MKB Metaal, een sector die je versteld doet staan
- Wereld zonder techniek! 



• 1991 gestart onder de van Halteren Group – Bunschoten
• 1994 introductie besturingssysteem versie 1: CCM -> Computer Controlled Machine
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• 1991 gestart onder de van Halteren Group – Bunschoten
• 1994 introductie besturingssysteem versie 1: CCM -> Computer Controlled Machine
• 1997 introductie besturingssysteem versie 2: 2000TF -> jaar 2000 The Future
• 1999 introductie eigen draaibank met eigen besturing 2000TF
• 1999 introductie frees besturingssysteem versie 2: 2000TF -> jaar 2000 The Future
• 2000 introductie eigen freesbank met besturing 2000TF

Geschiedenis



Organisatie Product Besturing

Geschiedenis
1991 gestart onder de van Halteren Group – Bunschoten
1994 Kruistafel incl. CCM op conventionele introductie 1ste besturing systeem: 

draai en freesbank CCM -> Computer Controlled Machine
1997 draai besturing systeem: v 2.50

2000TF-> jaar 2000 The Future
1999 eerste draaibank met eigen besturing 2000TF
1999 frees besturing systeem: v.3.10

2000TF -> jaar 2000 The Future
2000 eerste freesbank met eigen besturing 2000TF

2000 Intrede nieuw pand Nijverheidsweg 15
2001 STYLE 2001 Edition – Release v3.10
2002
2003 STYLE 2003 Edition – Release v3.20
2004
2005 STYLE 2005 Edition – Release v3.30
2006
2007
2008 Uitbreiding huidige pand 650/750 & XXL draaibanken STYLE 2008 Edition – Release v3.40
2009 Start STYLE CNC Machines Tsjechië
2010
2011 Start STYLE CNC Machines België
2012 Overname NIVORA Groep STYLE 2012 Edition – Release v4.00
2013
2014
2015 SB type draaibanken STYLE 2015 Edition – Release v4.10
2016 Start STYLE CNC Machines Polen MC type freesbanken & Conventionele machines STYLE 2016 Edition – Release v4.20
2017 DC type freesbanken & 5-assige freesbanken
2018 STYLE 2018 Edition – Release v4.30
2019 Start nieuwbouw STYLE 2019 Edition – Release v4.40
2020 Intrede nieuw pand het Steenland 15 (medio mei) STYLE 2020 Edition – Release v4.50



2000 - 2020



Vanaf mei 2020



Nivora Group 

Technisch werkgelegenheid – focus op stimuleren onderwijs - kwaliteit



Organisatie

Sales (9)

Ontwikkeling Software (4) Hardware (6)

Assembly (13) Financiën / Administration (3)Customer Support (17) 

Management (3)

Marketing (2) Sales Support (1) Logistics Purchase (4) 

Project management (2)

• Centraal gevestigd in Nederland
• +/- 65 medewerkers
• 3 landen eigen vestiging 

- Nederland – Tsjechië – Polen
• 5 landen eigen verkoop/service mensen 

- Nederland – Tsjechië – Polen – België – Duitsland
• 3 medewerkers werkzaam in Taiwan

- Kwaliteitscontrole – Inkoop – Logistiek - Ontwikkeling



Wat maakt STYLE “UNIEK”

STYLE BESTURING

STYLE SERVICE/ONDERSTEUNING

STYLE DESIGN



STYLE besturing
• Besturing die speciaal ontwikkeld is voor het produceren van enkelstuks en kleine series.

• Bedieners met weinig tot geen CNC ervaring kunnen na één dag training de machine bedienen.

• 19” touchscreen.

• Eenvoudig simuleren van het gemaakte product.

• Twee typen besturingen:
Draaibesturing Freesbesturing

https://youtu.be/qBQ2ivENOd4
https://youtu.be/A2-GsWxwnwE


STYLE klanten
Metaalbewerkers

Machine bouwers

– Landbouwmachines

– Voedings sector

– Special custom made machines

Reparatie bedrijven

Service bedrijven

Technische diensten/afdelingen

Onderwijs

Scheeps/Luchtvaart industrie



Ons doel
• Leerlingen enthousiastmeren voor TECHNIEK

• Laten zien dat CNC technieken heel eenvoudig kan en leuk kan zijn.

Door de STYLE besturing en benadering van CNC verspanen:

• Leerlingen eenvoudig kennis laten maken met CNC verspanen op VMBO/MBO niveau

• Na stukje conventioneel verspanen basis principes leren van CNC verspanen:

- Ontwerpen
- Tekenen/schetsen
- Tekening lezen
- Programmeren -> uitleg nut van wiskunde (assen XYZ, 3D, + en -)
- Materiaal soorten -> welk gereedschap met welk instellingen
- Verspanen -> uitleg nut natuurkunde (snelheid, vermogen/koppel, toerental)

• Zo veel mogelijk (VMBO/TL/HAVO) leerlingen richting MBO`s te krijgen. 

Wanneer ze niet verder willen is er nog steeds heel veel mogelijk in de CNC verspaning voor jongens/meisjes van 16+ 
leeftijd. 
Veel vraag vanuit bedrijfsleven -> onze klanten.



4 traps leer methode



Stap 1



Stap 2



Stap 3



Stap 4



4 traps leer methode



Globale uitleg van de STYLE software

Robin van der Wolk
Engineer
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CNC technologie voor technisch onderwijs

• Perfecte eerste stap van conventioneel naar CNC

• Mogelijkheid schakelen conventioneel en CNC op machine

• Besturingssoftware op lokale PC - desktopversie

• Veiligheid gegarandeerd door controle docent

• Veilige praktijklokalen PIE



CNC technologie voor technisch onderwijs

• Perfecte eerste stap van conventioneel naar CNC

• Mogelijkheid schakelen conventioneel en CNC op machine

• Besturingssoftware op lokale PC - desktopversie

• Veiligheid gegarandeerd door controle docent

• Veilige praktijklokalen PIE

• ALTIJD up to date besturing – geen verouderd systeem mogelijk

• Trainingsmogelijkheden voor docenten bij STYLE -> bij STYLE en/of op locatie

• Ondersteuning m.b.t. besturing vanaf afstand mogelijk

• Mogelijkheid gastdocenten

• Juiste machines voor onderwijs en meer….



STYLE 300

2 jaar garantie – Nederlandse Fabrikant – Nederlandse service – Tooling pakket 

Machine
Draaidiameter over bed 320 mm
Draaidiameter over support 180 mm
Afstand tussen de centers 500 mm
Bedbreedte 190 mm
Automatische wisselaar 4 posities

Hoofdspindel
Motorvermogen 3.7 kW
Variabel toerental rpm 0 – 4000

Algemeen
Gewicht 800 kg



STYLE MC 350

Machine
Slag X-as 350 mm
Slag Y-as 210 mm
Slag Z-as 340 mm
Tafelafmeting 810 x 250 mm
Tafelbelasting 80 kg
Werkhoogte tafel 850 mm
Automatische wisselaar incl.

Hoofdspindel
Motorvermogen 3.7 kW
Maximaal toerental 0 – 8000 rpm

Algemeen
Gewicht 1400 kg

2 jaar garantie – Nederlandse Fabrikant – Nederlandse service – Tooling pakket 



Alleen de uitvoering op de 

machine ontbreekt in deze vorm

Besturingssoftware op lokale PC – Desktopversie

3 traps leer methode -> zonder machine



STYLE voor technisch onderwijs

• Machines zijn voorzien tooling -> ook mogelijkheid om dat zelf te regelen.

• Besturing kan uitgerust worden met een gereedschap- en materiaal bibliotheek.



STYLE voor technisch onderwijs

• Mogelijkheid tot bedrijfsbezoek

• Introductie school bij bedrijfsleven 

STYLE gebruikers



STYLE voor technisch onderwijs
• Eenvoudig en toegankelijk CNC onderwijs met beleving op echte CNC machines

• Mogelijkheid gebruik gast docenten -> STYLE engineer

• Lesmateriaal

• Upgrade mogelijkheden van de besturing van de machine -> nooit een oude machine

• Besturingssoftware op lokale PC’s

• Mogelijkheid maandelijkse trainingsmogelijkheden voor docenten bij STYLE of via beeldbellen

• Machines voorzien van tooling of advies m.b.t. tooling

• Veel referenties met STYLE machines m.b.t. stages

• Bedrijfsbezoeken bij STYLE mogelijk

• Oude machines kunnen worden ingeruild



STYLE zet zich in voor technisch onderwijs

• Aangesloten bij PIE Platform

- Deelname ExPIErience

• Aangesloten bij Consortimbo

• Aangesloten bij TechNet Eemland

- Onderdeel van werkgroepen T is For Tech

• Deelname aan Techniek Week

• Te reserveren voor gastlessen



Vragen via de chat:



Interesse, vragen of contact?

salessupport@stylecncmachines.com

Wilt u meer video’s zien over onze machines en besturing?

www.youtube.com/stylecncmachines

mailto:sales@stylecncmachines.com
http://www.youtube.com/stylecncmachines


Bedankt voor uw interesse!


