
   
Hét systeem voor 

slim en effi  ciënt 
toolmanagement

GEREEDSCHAPBEHEERSYSTEMEN



DUHRA TOOL CENTER
Het systeem voor gereedschapbeheer 

van Duhra Tools verhoogt het rendement 

van uw bedrijf. Het Duhra Tool Center staat 

garant voor een constante voorraad 

gereedschappen en vormt de basis voor 

betrouwbare productieprocessen. 

De automatisering van het voorraadbeheer 

biedt zekerheid over de beschikbaarheid 

van gereedschappen. Dat betekent 

meer continuïteit.

MEERVOUDIGE 
KOSTENBESPARING
Gereedschapverbruik

Medewerkers hebben meer zicht op het verbruik 

van gereedschap. Dit verlaagt het verbruik.

Voorraadkosten

De voorraadkosten worden aanzienlijk verlaagd, 

dankzij het automatisch bestellen. Het verbruik is 

overzichtelijk en transparant.

 
Inkoopkosten

Door de afname van losse bestellingen en een betere 

bestelprocedure wordt een effi  ciëntere inkoop en 

besparing op de inkoop- en verzendkosten gerealiseerd.
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DE VOORDELEN VAN HET 
VOORRAADBEHEERSYSTEEM 
• Er wordt geen tijd verspild aan het zoeken naar gereedschap

• Kortere levertijden worden gerealiseerd, omdat geplande taken niet meer

 onderbroken worden door het ontbreken van het juiste gereedschap

• Een nauwkeurige nacalculatie van het verbruik per project is mogelijk

• Een nauwkeurige bepaling van de gereedschapskosten per machine is 

 mogelijk, waardoor het machinetarief exact berekend kan worden

• Bestelfouten worden voorkomen

• De voorraadkosten dalen

• Het verbruik van gereedschappen 

 wordt met ca. 20% verlaagd

• Een koppeling met het eigen 

 ERP-systeem is mogelijk

• Het modulaire systeem kan naar 

 wens opgebouwd worden en op 

 elk moment worden uitgebreid

• De producten van meerdere 

 leveranciers kunnen ingevoerd worden

• Gereedschap is 24/7 beschikbaar

EENVOUDIG IN GEBRUIK

2. Selecteren

Artikel direct 

selecteren in de 

lijst, vinden met de 

zoekfunctie of door 

het scannen van  

de barcode op de 

lege verpakking

3. Uitnemen

Het beeldscherm 

toont in welk vak 

het gereedschap 

ligt en de juiste lade 

wordt ontgrendeld 

4. Aanvullen

Door het scannen  

van de barcode 

of het selecteren

van het artikel in 

de lijst

1. Aanmelden

Met een persoonlijke 

pincode of door het 

scannen van een 

persoonlijke barcode
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DUHRA TOOL CENTER CONTROL EL-9 PROFESSIONAL
Duhra Tool Center Control EL-9 Professional is de basis voor elk gereedschap-

beheersysteem. Het bestaat uit een solide kast, voorzien van negen lades 

met automatische vergrendeling. De lades zijn vrij in te delen in vakken.  

Op de PC met touchscreen is de ATMS Basic software geïnstalleerd. 

Het systeem kan op ieder moment worden uitgebreid met extra

kasten. Deze worden aangesloten op het bestaande systeem, 

waardoor de beschikbare ruimte direct toeneemt.

DUHRA TOOL CENTER PROFESSIONAL 
Het Duhra Tool Center is een modulair systeem. Zo kan het worden 

samengesteld uit één of meerdere kasten. De software is uit te 

breiden met extra functies. Wij adviseren u graag over de mogelijk- 

heden en de meest geschikte confi guratie voor uw bedrijf.

• Goede prijs-kwaliteit verhouding

• Hoogwaardige en tijdloze uitstraling

• Kwalitatief hoogwaardige afwerking

• Afdekplaat voorzien van kunsthars-coating

• Eenvoudig te verplaatsen met palletwagen

Afmetingen:  1.272 x 717 x 725 mm (HxBxD)

Materiaal kast:  staal, RAL 7053 licht grijs

Materiaal lades:  staal, antraciet grijs

Aantal lades:  9 (100 mm)

Max. belasting:  200 kg per lade

Software:  ATMS Basic software

Hardware:  21,5” touchscreen, USB-toetsenbord 

  en muis, barcodescanner (optioneel)

• Eenvoudig te bedienen software

• Veelzijdig in gebruik door fl exibel 

 in te delen lades

• Apart vergrendelbare lades

Duhra Tool Center Control EL-9 Professional is de basis voor elk gereedschap-

beheersysteem. Het bestaat uit een solide kast, voorzien van negen lades 

met automatische vergrendeling. De lades zijn vrij in te delen in vakken.  
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• Grote capaciteit

• Legio mogelijkheden voor 

    indeling van lades en vakken

• Apart vergrendelbare lades

Afmetingen:  1.272 x 717 x 725 mm (HxBxD)

Materiaal kast:  staal, RAL 7053 licht grijs

Materiaal lades: staal, antraciet grijs

Aantal lades:  12 6x 75mm en 6x 100 mm

Max. belasting:  200 kg per lade

Optioneel: afsluitkleppen per vak of zelf te bepalen 

aantal en hoogte van de lades

• Kleinere lades bieden extra 

 zekerheid bij de uitgifte

• Apart vergrendelbare lades

• Eenvoudig te bedienen software

• Veelzijdig in gebruik door fl exibel 

 in te delen lades

• Apart vergrendelbare lades

DUHRA TOOL CENTER EL-12 PROFESSIONAL 

    

DUHRA TOOL CENTER EL-56 PROFESSIONAL
Duhra Tool Center EL-56 Professional heeft 56 lades die alle 

voorzien zijn van stevige ladegeleiders. Hierdoor is de maximale 

belasting per lade maar liefst 20 kg. De binnenmaat per lade is 

115 x 600 x 54 mm, ideaal voor klein gereedschap.

Afmetingen:  1.272 x 717 x 725 mm (HxBxD)

Materiaal kast:  staal, RAL 7053 licht grijs

Materiaal lades:  staal, antraciet grijs

Aantal lades:  56 125 x 612 x 75 mm

Max. belasting:  20 kg per lade

Met twaalf ruime lades biedt Duhra Tool Center EL-12 Professional een grote capaciteit. Deze kast kan 

naar wens worden ingedeeld. Op aanvraag kunnen zelfs het aantal lades 

en de hoogte per lade worden bepaald. Optioneel zijn afsluitkleppen 

voor elk vak. Dit biedt extra zekerheid bij de uitgifte van artikelen.
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• Automatische aansturing

• Opslag van verschillende artikelen mogelijk 

 per niveau en per vak

• Gecontroleerde uitgifte

• Persoonlijke beschermingsmiddelen 

  altijd beschikbaar

• Stand alone-versie

• Optioneel met barcodescanner leverbaar

DUHRA TOOL CENTER CONTROL AR
 

Duhra Tool Center AR-9 is ook in stand alone-uitvoering  

leverbaar. Deze versie wordt niet aangestuurd vanuit Duhra  

Tool Center Control EL-9, als onderdeel van een kastensysteem, 

maar is voorzien van een eigen PC met besturingssoftware.

De touchscreen is gemonteerd aan de zijkant van de kast. 

De PC is ingebouwd aan de achterzijde van de touchscreen, 

zodat deze goed bereikbaar is.

DUHRA TOOL CENTER AR-9
 

Duhra Tool Center AR-9 is bijzonder geschikt voor de opslag en  

uitgifte van persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals handschoenen, 

veiligheidsbrillen en adembescherming. De verstelbare scheidings-

wanden kunnen aangepast worden aan de artikelen en zorgen voor 

een optimale indeling. De deur, die automatisch geopend wordt,  

geeft de gebruiker uitsluitend toegang tot het uitgekozen artikel. 

Duhra Tool Center AR-9 zorgt voor een constante voorraad  

persoonlijke beschermingsmiddelen, 24 uur per dag.

Afmetingen:  1.830 x 782 x 970 mm (HxBxD)

Aansturing:  via Duhra Tool Center Control 

 EL-9 Professional

Aantal vakken:  45-225 vakken (min. 5/max. 25

 vakken per niveau) flexibel in te delen

 met de verstelbare scheidingswanden

Indeling: standaard, 9 niveaus á 20 vakken

CONTROL AR

Software:  ATMS Basic software

Hardware: 17” touchscreen, trackball-toetsenbord, 

   barcodescanner (optioneel)
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• Automatische aansturing

• Opslag van verschillende artikelen mogelijk 

 per niveau en per vak

• Gecontroleerde uitgifte

• Persoonlijke beschermingsmiddelen 

  altijd beschikbaar

• Stand alone-versie

• Optioneel met barcodescanner leverbaar

DUHRA TOOL CENTER AK
Duhra Tool Center AK is vooral geschikt voor de uitgifte van artikelen 

die tegen een stootje kunnen. Duhra Tool Center AK biedt ruimte aan 

maximaal 108 (verschillende) artikelen. De artikelen moeten 

zijn voorzien van een stevige en compacte verpakking. Het schuif-

mechanisme zorgt ervoor dat het juiste gereedschap naar voren 

wordt geschoven en in de beschermde uitnamebak valt. 

DUHRA TOOL CENTER CONTROL AK

• Gericht aanvullen en uitnemen van afzonderlijke artikelen

• Variabele hoogte van de lades met stappen van 25 mm

• Indeling en maten geheel naar wens van de klant

• Variabele breedte van de lades

Duhra Tool Center AK is ook 

als stand alone-uitvoering

leverbaar met geïntegreerde 

PC met besturingssoftware. 

Afmetingen:  1.840 x 1.221 x 972 mm (HxBxD)

Aansturing: via Duhra Tool Center Control EL-9 Professional

Aantal vakken:  27 schuifvakken 105 x 475 x 30 mm

 54 schuifvakken 155 x 475 x 30 mm

 27 Schuifvakken 205 x 475 x 30 mm

CONTROL AK

Software:  ATMS Basic software

Hardware: 17” touchscreen, 

 trackball-toetsenbord, 

 barcodescanner (optioneel)Stand alone-versie

• Praktisch in gebruik 

• Meer opbergruimte dan 

    reguliere spiraalautomaten

• Gecontroleerde uitgifte 

DUHRA TOOL CENTER AL
Het volautomatische Duhra Tool Center AL is de ideale oplossing 

voor de uitgifte van gelijksoortige artikelen (frezen, boren, etc.). 

De artikelen worden per stuk in de aparte vakken in de lade gelegd. 

Bij uitgifte worden de artikelen per vak van 

voor naar achteren uit de lade vrijgegeven. 

De lade schuift geheel automatisch zo ver 

open dat het eerstvolgende beschikbare 

artikel vrijgegeven wordt. De hoogte en 

breedte van de lades zijn naar wens 

in te delen. 
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DUHRA TOOL CENTER 
EB 48 START
 

 EB33 EB44 EB76

Hoogte: 1.550 mm 1.550 mm 1.550 mm

Breedte: 802 mm 723 mm 717 mm

Diepte: 725 mm 725 mm 725 mm

Materiaal kast: staal RAL 7053  staal RAL 7053 staal RAL 7053

 licht grijs licht grijs licht grijs 

Materiaal lades: kunststof blauw kunststof blauw kunststof blauw

Aantal bakjes: 33 226 x 450 x 105 mm 44 142 x 470 x 105 mm 76 145 x 375 x 55 mm

Max. belasting: 7,5 kg per lade 7,5 kg per lade 5 kg per lade

EB 48 START

Afmetingen:  1.100 x 717 x 725 mm (HxBxD)

Materiaal kast:  staal RAL 7053 licht grijs

Materiaal lades:  kunststof blauw

Aantal bakjes:  48 145 x 375 x 55 mm

Max. belasting:  5 kg per lade

Software:  ATMS Basic software

Hardware:  17” beeldscherm, 

 USB-toetsenbord en muis, 

 barcodescanner (optioneel)

Naast Duhra Tool Center Professional, voorzien van 

metalen lades, is er ook Duhra Tool Center EB. Deze 

is uitgevoerd met stevige kunststof bakjes en leverbaar 

in diverse formaten. De EB 48 Start bestaat uit een 

solide kast met 48 bakjes. De PC is voorzien van de 

ATMS Basic besturingssoftware. 
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BELANGRIJKE FUNCTIES ATMS SOFTWARE 

• Snelle en eenvoudige aanmelding via een persoonlijke pincode  

 of door het scannen van een persoonlijke barcode 

• Instelmogelijkheid voor toegang per medewerker. Dankzij deze beperkte toegang kan een  

 medewerker uitsluitend producten uitnemen die per machine/project nodig zijn

• Een uitgebreide artikelomschrijving met maximaal twee afbeeldingen en de optie om  

 snijgegevens, productbladen en technische tekeningen (maximaal 12 bestanden)  

 per artikel toe te voegen en te raadplegen

• Alle artikelen zijn in te delen in categorieën en subcategorieën. Dit vereenvoudigt het vinden.

• De gebruiker kan zoeken via het zoekscherm of door het scannen van de barcode op de  

 (lege) verpakking

• Alle voorraadbewegingen (aanvullen of uitgifte) worden geregistreerd.  

 Deze kunnen ieder moment uitgelezen worden.

• Bij een uitgifte wordt het gereedschap automatisch gekoppeld aan de medewerker,  

 eventueel met een koppeling aan een bepaalde machine of bepaald project

• Het voorraadbeheer werkt met bestelvoorraad en minimale

 voorraad. Wanneer de voorraad onder de bestelvoorraad 

 komt verstuurt het systeem een bestelling rechtstreeks 

 aan de leverancier of een bestelbericht aan de inkoper 

 die zelf de bestelling plaatst

• De frequentie van het versturen van bestelberichten kan 

 naar wens ingesteld worden, bijvoorbeeld dagelijks,  

 twee keer per week, wekelijks, etc.

• Bij de uitgifte van een artikel wordt het vak waar het 

 gereedschap uitgenomen dient te worden visueel

 weergegeven op het beeldscherm

• Het systeem is geschikt voor de invoer van  

 producten van meerdere leveranciers

• Een koppeling met verschillende 

 ERP-systemen is mogelijk 

• Diverse lijsten en rapporten  

 zijn uit te draaien

• Het systeem is geschikt om  

 meerdere kasten te bedienen 

•  Verschillende talen zijn op

 elk moment instelbaar

Uitbreiding van de software 

op aanvraag is mogelijk! 
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ODEMAR METAAL KOOS VOOR DUHRA TOOL CENTER
 

Odemar Metaal B.V. is in 1958 opgericht en heeft zich gespecialiseerd in het CNC-verspanen van metalen.  

Betrouwbaarheid en kwaliteit zijn een absolute prioriteit voor deze moderne machinefabriek. Om de productie-

processen verder te optimaliseren heeft Odemar Metaal gekozen voor het gereedschapbeheersysteem van 

Duhra Tools.

Onoverzichtelijke situatie

Bij Odemar ontstonden geleidelijk eigen voorraden van gereedschappen bij elke machine. Het was een  

onoverzichtelijke situatie die veel zoektijd opleverde. De wens was om alle gereedschappen te centraliseren  

en de gereedschapsvoorraad beheersbaar te maken. Een gereedschapbeheersysteem bleek hiervoor de  

ideale oplossing. De keuze viel op Duhra Tool Center. De software is duidelijk en overzichtelijk en biedt veel  

handige functies. Bovendien is het een groot voordeel dat artikelen van meerdere leveranciers kunnen  

worden ingevoerd.

 

Tijdwinst met Duhra Tool Center

De werkplaats is voorzien van een afgesloten  

ruimte waarin geprogrammeerd, gecontroleerd  

en gemeten wordt. De gereedschappen  

liggen opgeslagen in het Duhra Tool Center.  

Het grote voordeel van het Duhra Tool Center is  

tijdwinst. Er hoeft niet meer bij alle machines  

gezocht te worden naar de gereedschappen.  

Deze kunnen eenvoudig uit de kast gehaald worden.  

De continuïteit is verzekerd en Odemar ziet 

een duidelijke toename in de spiluren.

Discipline

Het systeem vraagt wel enige discipline. De hele lade wordt vrijgegeven voor een uitgifte. Het is daarom van  

belang dat alleen het geselecteerde artikel wordt uitgenomen. De werknemers ervaren duidelijk de voordelen van 

het systeem. Deze discipline in het omgaan met de gereedschappen wordt daarom als vanzelfsprekend gezien.

Dhr. Tom Hogeling - directeur“

“

‘Met het Duhra Tool Center zijn de 
voorraden gegarandeerd en behoren 
machinestilstand en het overschrijden
van levertijden tot het verleden.’
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AANZIENLIJKE VERBRUIKSBESPARING VOOR NLR 
 

NLR is een toonaangevend, mondiaal opererend onderzoekscentrum voor de lucht- en ruimtevaart. Met zijn  

multidisciplinaire expertise en ongeëvenaarde onderzoeksfaciliteiten levert NLR innovatieve, integrale oplossingen 

voor complexe uitdagingen in de aerospace-sector. De werkzaamheden van NLR beslaan het volledige spectrum  

van Research Development Test & Evaluation. Opdrachtgevers kunnen terecht bij NLR voor validatie, verificatie,  

kwalificatie, simulatie en evaluatie. Zo overbrugt NLR de kloof tussen onderzoek en toepassing in de praktijk.  

NLR werkt zowel voor overheid als industrie in binnen- en buitenland. NLR is opgericht in 1919, heeft 650 betrokken  

 medewerkers en werkt vanuit drie vestigingen 

 in Amsterdam, Marknesse en Schiphol-Oost.

 Keuze voor Duhra Tool Center

 De behoefte aan een gereedschapbeheersysteem is  

 bij NLR ontstaan, omdat men te maken had met een 

 grote onoverzichtelijke voorraad gereedschappen.  

 Na een vergelijking van verschillende systemen viel  

 de keuze op Duhra Tool Center. Doorslaggevend   

 was de flexibiliteit van Duhra Tool Center. Het systeem 

 kan producten van meerdere leveranciers beheren.   

 Door gebruik te maken van de gebruiksovereenkomst 

was er geen grote investering nodig. Het systeem, bestaande uit drie kasten, is al geruime tijd in gebruik.  

De voordelen van het systeem worden steeds duidelijker, hoewel het indelen van de artikelen tijd en energie  

heeft gekost.  

Duidelijk zichtbare voordelen 

Voorheen werden gereedschappen onnodig nieuw besteld, omdat deze onvindbaar waren. Nu bekijkt men de  

voorraad in het Duhra Tool Center. Veelal blijkt dat het gereedschap gewoon op voorraad is. Medewerkers gaan 

bewuster om met de gereedschappen. Alle uitgiften worden geregistreerd. Daarom wordt er beter gekeken of het 

gebruikte gereedschap nog voldoet, voordat er een nieuw gereedschap wordt uitgenomen. Dit heeft al met al  

geleid tot een verbruiksbesparing van ca. 30%. Het systeem bestelt automatisch aan de hand van vooraf ingegeven 

voorraadniveaus. Daarom wordt tijd bespaard op het aanmaken en verwerken van de inkoopopdrachten.

Dhr. Bert Kamphof - Senior CNC Operator“

“

‘We zien een aanzienlijke verbruiksbesparing 
sinds we gebruik maken van het Duhra Tool 
Center. De voorraad is goed georganiseerd en 
zoeken naar gereedschappen is er niet meer bij.’
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