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1.
1. Start SYMplus Shopfloor 840D 
Draaien of SYMplus Shopfloor 840D 
Frezen op via het startmenu.

2. Het programma wordt nu opgestart.

3. Kies voor Werkplaats (F1).

4. De Virtuele werkplaats wordt geopend.

3.
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2.
1. Klik rechtsboven in het beeld op het 
vraagteken.

2. Klik in het geopende keuzemenu op 
Toetsenbezetting.

3. Je krijgt uitleg hoe je met de knoppen 
van het toetsenbord door de virtuele 
werkplaats kunt bewegen.

Laat dit overzicht tijdens gebruik op je 
beeldscherm staan. Deze toetsen ga je 
gebruiken bij de opdrachten.

2.

3.

1.
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3.
1. Klik links in het menu op Overzicht 
werkplaats.

4.
1. Gebruik de pijltoetsen om door de 
werkplaats te bewegen. 

2. Probeer de koffieautomaat te vinden.

3.	Welke	smaken	koffie	kunnen	er	worden	
gekozen?

Antw:_____________________________

Antw:_____________________________

5.
1. Ga verder met verkenning van de 
werkplaats en probeer de klok te vinden. 

2. Welke tijd geeft de klok aan?

Antw:_____________________________

1.
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6.
1. Klik links in het menu op CNC-
Draaimachine.

2. Als je met de muis over het scherm 
beweegt, verschijnt er bij belangrijke 
onderdelen een  van informatie.

3. In de balk onder het plaatje wordt deze 
informatie toegelicht.

4. Welk merk besturing heeft deze CNC-
draaimachine?

Antw:_____________________________

7.
1. Klik links in het menu op CNC-
Freesmachine.

2. Welk merk besturing zit er op de CNC-
freesmachine?

Antw:_____________________________

2.

4.

3.

2.

1.

1.
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8.
1. Klik links in het menu op 
Kolomboormachine.

2. Welk merk kolomboormachine zie je 
hier?

Antw:_____________________________

3. Wat is er verplicht bij het gebruik van 
een kolomboormachine tijdens het boren?

Antw:_____________________________

9.
1. Klik links in het menu op Werkbank.

2. Geef de namen van de gereedschappen 
die je ziet liggen op de werkbank.

A:________________________________

B:________________________________

C:________________________________

D:________________________________

3. Hoe noemen we het blauwe 
gereedschap dat aan de werkbank vast zit?

Antw:_____________________________

2.

1.

1.
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10.
1. Klik links in het menu op Meettafel.

 
2. Hoe heet het meetgereedschap op de 
meettafel?

Antw:_____________________________

3. Welke maat lees je af?

Antw:_____________________________

11.
1. Klik links in het menu op 
Gereedschapwagen.

2. Wat voor een soort sleutel ligt er op de 
gereedschapwagen?

Antw:_____________________________

3. Klik met de muis op de bovenste lade.

4. Geef aan welke gereedschappen 
je ziet liggen in de lade van de 
gereedschapswagen.

Antw:_____________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

3.

1.

1.

2.
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12.
1. Klik links in het menu op Slijpkop.

2. Welk merk slijpkop zie je hier?

Antw:_____________________________

3. Wat is er verplicht bij gebruik van een 
slijpkop?

Antw:_____________________________

4. Waarvoor dient dit bakje? Omcircel het 
juiste antwoord.

A. Voor opslag van onderdelen.
B. Voor de veiligheid.
C. Voor de koelvloeistof.
D. anders:_________________________

13.
1. Zoek in de werkplaats het bord dat 
hiernaast staat afgebeeld.

2. Waarvoor dient dit bord?

Antw:_____________________________

3. Wat hangt er rechts van het bord aan 
de wand?

Antw:_____________________________

4.

1.

3.

1.
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4.Waarom is het belangrijk dat er zo`n 
bord in de werkplaats aanwezig is?

Antw:_____________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

14.
1. Klik links in het menu op Werkbank.

2. Klik vervolgens in het menu op 
Schuifmaat.

3. Beweeg de muis over de schuifmaat 
die op de werkbank ligt, zodat de  van 
informatie verschijnt.

4. Klik op de Schuifmaat.

4.

2.

1.



11

5. Klik op het blauwe pijltje om een 
animatie te starten. 

Je kunt meerdere keren op het blauwe 
pijltje klikken. Elke klik is een animatie.

6. Welke maat geeft de schuifmaat bij de 
eerste animatie?

Antw:_____________________________

7. Welke maat geeft de schuifmaat bij de 
tweede animatie?

Antw:_____________________________

Algemeen: klik op het rode kruisje om een 
opdracht af te sluiten.

15.
1. Beweeg de muis over de 
Beugelschroefmaat die op de werkbank 
ligt, zodat de  van informatie 
verschijnt.

2. Klik op de Beugelschroefmaat.

2.

5.
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3. Klik op het blauwe pijltje, om een 
animatie te starten. 

4. Welke maat geeft de schroefmaat bij de 
eerste animatie?

Antw:_____________________________

5. Welke maat bij de tweede animatie?

Antw:_____________________________

6. Wat is het meetbereik van dit 
meetgereedschap?

Antw:_____________________________

16.
1. Beweeg de muis over het 
Grensmaatkaliber dat op de werkbank 
ligt, zodat de  van informatie 
verschijnt.

2. Klik op het Grensmaatkaliber.

3. Klik op het blauwe pijltje, om een 
animatie te starten. 

4. Kijk welke as de juiste maat heeft. 
Omcircel het juiste antwoord:

A = goed - te klein - te groot

B = goed - te klein - te groot

C = goed - te klein - te groot
A B C

2.

3.

3.
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17.
1. Beweeg de muis over het Penkaliber 
dat op de werkbank ligt, zodat de  van 
informatie verschijnt.

2. Klik op het Penkaliber.

3. Klik op het blauwe pijltje, om een 
animatie te starten. 

4. Kijk welk gat goed is en welke niet. 
Omcircel het juiste antwoord:

A = goed - te klein - te groot

B = goed - te klein - te groot

C = goed - te klein - te groot

A B C

2.

3.
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Het verdient aanbeveling om dit 
onderdeel uit te voeren tijdens de 

natuurkunde lessen.

18.
1. Klik links in het menu op 
Gereedschapwagen.

2. Beweeg de muis over de 
Draaimomentsleutel die op de 
gereedschapswagen ligt, zodat de I van 
informatie verschijnt.

3. Klik op de Draaimomentsleutel.

4. Werk de deelopdrachten A t/m D door 

5. Start met Wat is een draaimoment? 
(A)

Algemeen: met behulp van de groene 
menuknop ga je terug naar het hoofdmenu van 
de Draaimomentsleutel.

	  

A
B
C
D

2.

5.

1.
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Algemeen: met de groene pijlen blader je 
door de deelopdrachten.

19.
1. Welk gewicht moet waar staan om 
deze evenwichtsbalk terug in evenwicht te 
krijgen?

Geef dat aan in de nevenstaande 
afbeelding.

2. Ga nu verder met de deelopdrachten 
B t/m D.

20.
1. Klik links in het menu op 
Spanmiddelen.

2. Klik op een willekeurig spanmiddel 
op de tafel.

2.

1.
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3. Klik met de muis op Mechanische 
spanmiddelen.

4. In welke van de hiernaast afgebeelde 
opspanningen ontstaat de best mogelijke 
spankracht op het werkstuk?

Antw:_____________________________

5. Klik op het rode kruisje om de 
opdracht af te sluiten.

21.
1. Klik weer op een willekeurig 
spanmiddel op de tafel.

    
2. Klik met de muis op Hydraulische 
spantechniek.

	  

A B C

3.

2.

5.
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2. Sleep het werkstuk naar de 
hydraulische opspanning.

3. Klik met de muis op de knop aan/ uit.

4. Klik met de muis op de twee 
bedieningsknoppen.

4.

2.

3.
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5. Klik met de muis op de knop CYCLE 
START.

6. Nadat het product is gefreesd, is de 
klemming op te heffen door stap 3 en 
stap 4 nogmaals uit te voeren.

7. Verplaats het werkstuk met de muis 
naar de pallet.

22.
1. Klik op de groene pijl om verder te 
gaan met de tweede deelopdracht.

5.6.
6.

7.

1.
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2. Klik rechts in beeld op het onderste 
Schroefblok.

3. Start met de schakelaar en 
vervolgens de bijbehorende knoppen de 
Hydraulische opspanning.

4. Wat gebeurt er?

Antw:_____________________________

5. Klik rechts in beeld op het middelste 
Schroefblok.

6. Start de Hydraulische opspanning.

7. Wat gebeurt er?

Antw:_____________________________

8. Klik rechts in beeld op het bovenste 
Schroefblok.

9. Start de Hydraulische opspanning.

10. Wat gebeurt er?

Antw:_____________________________

11. Klik op het rode kruisje om de 
opdracht af te sluiten.

2.
3.

6.

5.

8.9.
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23.
1. Klik links in het menu op 
Spanmiddelen.

2. Klik op een willekeurig spanmiddel 
op de tafel.

24.
1. Klik op nulpunt-spansystemen.

2. Vul de spanhouder met werkstukken 
door deze met de muis te verplaatsen.

2.

1.

2.

1.
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3. Klik met de muis op de aan/ uit knop.

4. Klik met de muis op de twee 
bijbehorende bedienigsknoppen.

5. Klik met de muis op de knop CYCLE 
START.

5.

4.

3.
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6. Als de werkstukken zijn bewerkt, 
worden deze automatisch naar het pallet 
verplaatst.

Je hebt nu de verkenning van de virtuele 
werkplaats afgerond. Sluit het programma 
en informeer bij de docent naar de 
volgende opdracht.

6.


