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MILAAN

 PROJECT
Het nieuwe expositieterrein van Milaan werd volledig herbouwd. Het gaat nu (2005) om het
grootste wereldterrein met een expositieoppervlakte van 2 miljoen m². De hallen zijn verbonden
met een complex dak (genaamd VELA, afkomstig van de Italiaanse wandenfabrikant).
Bijzonderheden van het project
> Modellering van 190 kolomtypes in balkvorm (elk
van hen volgens een glazen deur > Zeer specifieke
eisen van de opdrachtgever betreffende de
tekeningen
Aangebrachte oplossingen
De gebruikte software : Advance – Staal serie
> Automatische modellering van de balken (3D
gemouleerde stukken) en automatische productie van
tekeningen

 Interview met Hubert Emmerling, Algemeen Directeur van Emmerling GmbH
Hoe heeft Advance u geholpen bij het
realiseren van dat project?
Eerst bij de automatische modellering van de
balkkolommen en de steunpoten in 3D, daarna
bij de zeer nauwkeurige automatische
productie van plannen die door de
opdrachtgever geleverd worden; we denken
zo’n 1 900 werkdagen bespaard te hebben.
Dat is het equivalent van een besparing van
60% ! Onze doeltreffendheid en onze
productiviteit rond dit project komen enerzijds
van de kwaliteit van het product maar ook van
de voortreffelijke technische samenwerking
met Graitec rond dit project.
M. Emmerling, kunt u ons wat algemene
informatie over dit project geven?
Het expositieterrein bestaat uit 10
expositiehallen die langs een as van 1,3 km
lopen. Deze as is bedekt via een zeer complex
dakwerk dat ontworpen is om het Alpin-reliëf
opnieuw op te roepen. De bezoekers krijgen
zo de indruk om in stijl te wandelen, zonder in
de wind of de regen te moeten lopen. Deze
impressie werd mogelijk gemaakt door de 190
balkkolommen die het dakwerk steunen.

Waarom hebt u voor Advance gekozen?
Eerst en vooral is Advance een toepassing die
gebaseerd is op AutoCAD, de
wereldstandaard. Maar Advance is vooral een
modern product van een hoogstaand technisch
niveau. De steeds hogere eisen van onze
klanten worden gecompenseerd met de snelle
ontwikkeling en evolutie van het
softwarepakket. Andere troef: de capaciteit van
de verpersoonlijking van Advance voor de
specifieke projecten zoals die van ons.
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