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

2. Het programma wordt nu opgestart.

3. Kies voor Machine (F2).

4. De virtuele machine 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.

1.

2.

3.
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3. 
1. Klik links in het menu achtereenvolgens 
op:

• Componenten
• Cabine
• Hoofdschakelaar

2. Waar op de machine vind je de 
hoofdschakelaar?

Antw:_____________________________

4.
1. Klik links in het menu achtereenvolgens 
op:

• Rechter deur voor onderhoud
• Pneumatiekeenheid

2. Beide componenten lichten blauw op. 

3. Wat is pneumatiek?

Antw:_____________________________

__________________________________

5. 
1. Klik links in het menu op Centrale 
smering.

2. Wat doet de centrale smering?

Antw:_____________________________

__________________________________

1.

1.

1.

1.
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6.
1. Klik links in het menu achtereenvolgens 
op:

• Linker deur voor onderhoud
• Koelsmeermiddelreservoir

2. Waarvoor dient koelsmeermiddel?

Antw:_____________________________

__________________________________

7.
1. Klik links in het menu op 
Smeeroliereservoir.

2. Mag elke soort smeerolie in het 
reservoir? 

Antw:_____________________________

8.
1. Klik links in het menu achtereenvolgens 
op:

• Rechter spanenbak
• Linker spanenbak

1.

1.

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

2. Waarvoor dient de statuslamp?

Antw:_____________________________

__________________________________

__________________________________

10.
1. Klik links in het menu op Hele 
machine. Draai de machine zoals op de 
nevenstaande afbeelding.

2. Verwijder de volgende 
machineonderdelen door er in de 
afbeelding op te klikken. Kijk onderaan in 
het scherm naar de juiste benamingen.

• Cabine
• Bescherming hoofspil
• Bescherming 

gereedschapswisselaar
• Koelmiddelreservoir

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

2. Klik met de muis op de afbeelding van 
het besturingsconsole.

1.

1.

2

1.

2.
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12.
1. Beweeg met de muis over het 
Machinebesturingstableau. 

2. Er verschijnen gele kaders om toetsen 
of toetsengroepen. 

3. Rechts naast de afbeelding wordt 
uitgelegd waarvoor een toets of 
toetsengroep dient.

4. Omcircel in nevenstaande afbeelding de 
verticale softkeytoetsen.

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

13.
1. Klik links in het menu op machinebed.

2. Klik met de muis in de afbeelding op 
Kogelomloopspil Y-as.

3. De kogelomloopspil verplaatst de slede.
Kijk goed naar de beweging van de kogels
Deze ‘vervangen de schroefdraad’.

4. Lees de informatie onder de animatie.

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

5.

1.

2.

5.

4.
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14.
1. Klik links in het menu op Geleiding 
Y-as.

2. Omcircel in nevenstaande afbeelding de 
Geleiding Y-as.

15.
1. Draai het machinebed zoals op de 
nevenstaande afbeelding.

2. Klik links in het menu op Servomotor 
Y-as.

3. Waarvoor dient de Servomotor Y-as?

Antw:_____________________________

16.

1. Klik links in het menu op 
Machinekolom. 

De machinekolom bepaalt mede de 
stabiliteit van de machine.

2. Waarom is stabiliteit van de machine 
belangrijk?

Antw:_____________________________

__________________________________

1.

2.

1.
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17.
1. Omcircel in nevenstaande afbeelding de 
volgende onderdelen:

• Kogelomloopspil Z-as
• Geleiding Z-as

18.
1. Draai de machinekolom zoals op de 
nevenstaande afbeelding.

2. Omcircel in de afbeelding de 
Servomotor Z-as.

19.
1. Klik links in het menu op Kruissleden.

2. Klik in de afbeelding op de 
Kruissleden.

1.

2.
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3. Klik met de muis op de knoppen +Z, 
-Z, +X, -X, +Y en -Y. Beschrijf per knop 
wat er gebeurt.

+Z:_______________________________

-Z:_______________________________

+X:_______________________________

-X:_______________________________

+Y:_______________________________

-Y:_______________________________

3. Lees de tekst onder de afbeelding en 
sluit de opdracht daarna af (rode kruisje).

20.
1. Draai de kruissleden zoals op de 
nevenstaande afbeelding.

3.
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2. Omcircel in nevenstaande afbeelding de 
volgende onderdelen:

• Kogelomloopspil X-as
• Geleiding X-as
• Servomotor X-as

21.
1. Klik links in het menu op Hoofdspil.

2. Draai de hoofdspil zoals op de 
nevenstaande afbeelding.

3. Omcircel in de afbeelding de volgende 
onderdelen:

• Motor hoofdaandrijving
• Spancilinder

22.
1. Klik in de afbeelding op de Pinole.

1.

1.
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2. Bekijk de animatie van de pinole en lees 
de tekst onder in het scherm.

3. Beschrijf hoe het gereedschap in de 
gereedschapshouder wordt vastgezet.

Antw:_____________________________

__________________________________

__________________________________

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

23.
1. Klik links in het menu achtereenvolgens 
op:

• Opspantafel
• Machineklem
• Kikkerplaten

2. Klik in de afbeelding op de 
Kikkerplaten.

3. Klik met de muis op Mechanische 
spanmiddelen.

3.

2.

3.

4.

1.
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3. In welke van de hiernaast afgebeelde 
opspanningen ontstaat de best mogelijke 
spankracht op het werkstuk (wanneer is de 
kracht Fn het grootst)?

Antw:_____________________________

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

24.
1. Klik rechts in beeld op het bovenste 
Steunpunt.

2. Stel de juiste hoogte van het steunpunt 
in om een juiste opspanning te maken.

3. Herhaal stap 1 en 2 met de overige 
twee steunpunten. Welke spanmethode is 
het meest nauwkeurig instelbaar?

Antw:_____________________________

4. Klik op de groene pijl om verder te 
gaan met de derde deelopdracht.

	  

A B C

4.

1.

2.

4.
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25.
1. Lees de tekst onder de animatie. 

2. Bekijk de video.

3. Waar zou je dit snel-spansysteem 
kunnen toepassen?

Antw:_____________________________

__________________________________

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

26.
1. Klik in de afbeelding op de 
Machineklem.

2. Klik met de muis op Hydraulische 
spantechniek.

4.

1.

2.

1.

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

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

5. Klik met de muis op de twee 
bedieningsknoppen.

5.

3.

4.
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6. Klik met de muis op de knop Cycle 
Start.

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

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

27.
1. Klik op de groene pijl om verder te 
gaan met de tweede deelopdracht.

6.7.
7.

8.

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 klemming.

4. Wat gebeurt er?

Antw:_____________________________

5. Klik rechts in beeld op het middelste 
Schroefblok.

6. Start de Hydraulische klemming.

7. Wat gebeurt er?

Antw:_____________________________

8. Klik rechts in beeld op het bovenste 
Schroefblok.

9. Start de Hydraulische klemming.

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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28. 
1. Klik in de afbeelding op de 
kikkerplaten.

2. Klik met de muis op Nulpunt-
spansystemen.

29.
1. Klik op nulpunt-spansystemen.

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

1.

1.

2.
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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.

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

30.
1. Lees de tekst onder de animatie. 

2. Bekijk de video.

3. Waar zou je dit snel-spansysteem 
kunnen toepassen?

Antw:_____________________________

__________________________________

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

6.

2.

7.

4.
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31.
1. Klik links in het menu achtereenvolgens 
op:

• Opspantafel
• Machine-nulpunt

2. Draai de opspantafel zoals op de 
nevenstaande afbeelding.

3. Klik in de afbeelding op het Machine-
nulpunt.

32.
1. Klik herhaaldelijk op het blauwe 
pijltje, om een animatie te starten. 

2. Wat gaat er verkeerd en hoe komt dit?

Antw:_____________________________

__________________________________

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

1.

3.

1.

1.
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33.
1. Klik links in het menu op Werkstuk-
nulpunt.

2. Klik in de afbeelding op het Werkstuk-
nulpunt.

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

4. Bij welk regelnummer raakt de frees het 
werkstuk?

Antw: Regelnummer N__________

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

34.
1. Klik links in het menu op 
Gereedschapmagazijn.

2. Klik in de afbeelding op Bescherming 
gereedschapwisselaar.

3. Hoeveel gereedschappen 
kunnen worden geplaatst in de 
gereedschapwisselaar?

Antw:_____________________________

4. Welk gereedschap zit in 
gereedschaphouder nummer 4?

Antw:_____________________________

3.

2.

2.

1.

1.
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35.
1. Klik links in het menu op T6 Draadloze 
meettaster.

2. Klik in de afbeelding op de Draadloze 
meettaster.

3. Lees de informatie onder de animatie.

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

5. Waarvoor wordt de draadloze 
meettaster gebruikt?

Antw:_____________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

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

4.

2.

3.

1.
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36.
1. Klik links in het menu op Schakelkast

2. Klik in de afbeelding op 
Omvormmodule.

3. Zet de schakelaar op stand 1. 

4. Deze regeling zorgt voor een constant 
lage spanning voor de CNC- besturing.

5. Lees de tekst onder de animatie en sluit 
de opdracht daarna af (rode kruisje).

37.
1. Klik in de afbeelding op Besturing met 
aandrijfmodule.

1.

2.

5.

3.

1.
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2. Lees de tekst onder de animatie. 

3. Klik op de knop Cycle Start.

4. Bekijk het signaalverloop en sluit de 
opdracht daarna af (rode kruisje).

37.
1. Klik in de afbeelding op PLC.

2. Sluit met de muis de schuifdeuren.

3. Klik op de noodstop. 

4. Beweeg de sleden naar de 
referentiepunten zodat de knop cycle start 
groen oplicht. Sluit de opdracht daarna af 
(rode kruisje).

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

1.

4.
2.

3.

4.

2.

3.


