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Werkinstructie – Eerste hulp bij gereedschapssamenstelling 
definiëren 
 

In deze werkinstructie treft u een aantal tips aan, als het niet lukt om een gereedschapssamenstelling 

volledig op te bouwen in APM Tool+. We beschrijven 3 situaties: 

 

1. Artikel is niet te vinden 
2. Wisselplaat- of tip-gereedschap is niet te vinden 

3. Een volgend component is niet te vinden 
 

1. Wat te doen als een artikel niet te vinden is 

- Staat het benodigde componenten wel ‘Actief’? Wanneer een component namelijk ‘Inactief’ staat zal 

deze niet zichtbaar zijn bij het zoeken. Om dit te controleren kunt u het artikel opzoeken in het bijbehorende 
Beheerscherm en zien of het vinkje ‘Actief’ aan of uit staat. 

 

 
 

- Is het benodigde component wel geschikt voor het materiaal, machine en/of bewerking waarop mogelijk 

gefilterd is? Een component kan namelijk ‘geschikt zijn voor’ bepaalde materialen, machines en/of 

bewerkingen. Hierdoor kan een component niet zichtbaar zijn bij het zoeken. Om dit te controleren kunt u 
het artikel opzoeken in het bijbehorende Beheerscherm en zien of onder de tabbladen ‘Bewerkingen’, 

‘Werkstukmateriaalgroepen’ en/of ‘Machines’ de juiste keuzes zijn geselecteerd. 

 

Bekijk voor een inspanmiddel in het Beheerscherm en/of onder tabblad ‘Machines’ of de juiste machine(s) of 

alle machines geselecteerd zijn. Verder: bekijk of onder tabblad ‘Algemeen’ de juiste soort(en) aangevinkt 

zijn:  
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2. Wat te doen als een wisselplaat- of tipgereedschap niet te vinden is 
- Is het betreffende gereedschap al samengesteld als wisselplaat- of tipgereedschap? Een wisselplaat- of  

tipgereedschap moet eerst worden samengesteld voordat deze zichtbaar wordt bij het zoeken. 

 

Wisselplaatgereedschappen bestaan uit een body én een wisselplaat. Om een wisselplaatgereedschap 

zichtbaar te krijgen moet u een combinatie van een body en een wisselplaat maken. 

Voorbeeld: Onder Beheer frezen » wisselplaatfrees toevoegen, een freesbody en een freeswisselplaat kiezen. 

 

 
 

Ook hier geldt: de artikelen moeten ‘Actief’ zijn om gevonden te kunnen worden. 

 

Belangrijk:  Beheer body’s is terug te vinden onder:    

Belangrijk:  Beheer wisselplaten is terug te vinden onder:   

 

Tipgereedschappen bestaan uit een tip én een tiphouder. Om een tipgereedschap zichtbaar te krijgen moet 

u een combinatie van een tip en een tiphouder maken. 
Voorbeeld: Onder Beheer boren » tipboor toevoegen, een boortip en een tiphouder kiezen 

 

 
 

Ook hier geldt: de artikelen moeten ‘Actief’ zijn om gevonden te kunnen worden. 

Belangrijk: Beheer tips is terug te vinden onder:     

Belangrijk:  Beheer tiphouders is terug te vinden onder:   

 
Mocht u geen wisselplaat- of tipgereedschap vinden, controleer dan of het samengestelde gereedschap 

bestaat. 
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3. Wat te doen als een volgend component niet te vinden is 
- Is de opname verwijzing wel goed? Opname benamingen en opname groottes moeten namelijk gelijk of 
passend zijn om het vervolgcomponent zichtbaar te krijgen.  
 
Bij het zoeken naar een volgend component kijkt APM+ voor een snijdend deel naar Opname én Opname 
grootte van het snijdende deel en zoekt naar een gelijke of passende Opname GZ én Opname GZ-grootte 

van een inspanmiddel. 
 

    
 

Bij het zoeken naar een volgend component kijkt APM+ voor een inspanmiddel naar Opname MZ én 

Opname MZ-grootte van het inspanmiddel en zoekt naar een gelijke of passende Opname GZ én Opname 
GZ-grootte van een eventueel volgend inspanmiddel. 

 

    
 

Bij het zoeken naar de juiste basishouder kijkt APM+ naar Opname én Opname grootte van het snijdende 

deel, maar ook naar Opname MZ én Opname MZ-grootte van een inspanmiddel. Tegelijkertijd zoekt APM+ 

naar een gelijke Opname GZ én Opname GZ-grootte en kijkt het of de basishouder bij de geselecteerde 

Machine of Machinegroep hoort (zie Bewerking in APM+). 
 

Gegevens van de machines zijn eventueel te controleren onder: 

Beheer » Machines » Freesmachines - Bij juiste machine via Opbouw naar Freesspindel 
Beheer » Machines » Draaimachines - Bij juiste machine via Opbouw naar Turret en Turretpositie 
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Het is niet noodzakelijk dat een opname benaming exact gelijk is. Het kan zo ingericht worden in APM+ dat 
opnames op elkaar passen. Dit kan via Beheer » Opnames 

 

 
 
Resultaat van het bovenstaande is dat bijvoorbeeld de volgende opname en opname grootte op elkaar 

zouden passen: 

 

    
 

Vragen? 

Heeft u vragen over het definiëren van de gereedschapssamenstelling in APM+? Neem gerust contact op via 

0318 – 495858 of stuur een e-mail naar support@bemet.nl.  
 

mailto:support@bemet.nl
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