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H
et is een druk najaar. Veel beurzen, evenementen en 

tussendoor ook nog mijn reguliere werk uitvoeren. 

Speuren naar innovaties, het bijhouden van de website, het 

interviewen van engineers en managers en het schrijven 

van artikelen. En niet alleen evenementen bezoeken, ook 

acte de présence geven op ‘mijn eigen’ event midden september. Dat hoorde vooral niet bij mijn 

normale werk. Een event openen op een elektrische brommer heeft niets te maken met het vak 

redacteur, maar schijnt erbij te horen tegenwoordig. Bovendien was het mijn idee, dus ik moest wel 

toen Brekr liet weten dat ze mee wilden doen. Voor mij de eerste keer op een brommer overigens. 

Moet wel een lachwekkend gezicht zijn geweest toen Vincent - collega en ervaren motorrijder - en ik, 

samen bij mij thuis wegreden. Terwijl Vincent meteen vol ‘gas’ gaf via de normale weg - reed ik met 

een slakkentempo en twee benen bijna aan de grond over het fietspad naar de evenementenlocatie 

LOC17 in Doesburg. En net toen ik er een beetje lol in kreeg, was ik al op mijn bestemming. Daarna 

mocht ik nog een stukje rijden vanuit de keuken van LOC17 richting het podium. De live editie van 

de Nationale Aandrijftechniekdag was een succes, bleek uit de respons van diverse bezoekers. Ook 

de gesprekken die ik met verschillende bezoekers en sprekers had, deden mij goed. Daarbij was het 

fijn te horen dat de meeste presentaties wel aansloegen bij het publiek. Geen WC-eend verhalen, 

maar engineers die vol passie vertelden over technische ontwikkelingen en samenwerking. Dan 

mogen we best trots zijn op wat we in Nederland allemaal bedenken, ontwikkelen en bouwen. Ook 

internationaal laten we ons weer zien zoals op de IAA in Hannover, de Bauma in München en de SPS 

in Neurenberg. Allemaal vooraanstaande beurzen, waar we altijd wel Nederlanders tegenkomen. 

Om even terug te komen op de elektrische brommer. Ook deze is van Nederlandse makelij. Sterker 

nog, de Brekr komt uit Doetinchem, hier in de Achterhoek. Deze elektrische brommer ziet er niet 

alleen stoer uit, je kunt hem ook verder ‘customizen’. Een ander woord voor personaliseren. Er is 

een ruim kleurenassortiment, al dan niet metallic, de zadelkleur is zwart of bruin en de achtervering 

kan in felgroen, mocht je dat willen. Er zijn daarnaast laptoptassen en helmen in diverse soorten 

en maten. En wens je iets helemaal persoonlijks, alles kan in overleg. Van mij mogen ze meteen 

alle knetterscooters en stinkbrommers, opgevoerd of niet, van de straat halen en vervangen door 

‘gecustomizede’ elektrische Brekrs. Wat een kleurrijk feest wordt het dan op straat. En dan wordt 

brommers kiek’n weer helemaal normaal!

Brommers kiek’n

PAUL QUAEDVLIEG
Hoofdredacteur 
Aandrijftechniek
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03 COLUMN: BROMMERS KIEK’N  
   Een event openen op een brommer is een niet 

alledaagse bezigheid. Voor de opening van de 

Nationale Aandrijftechniekdag moest het wel een 

elektrische zijn. En gemaakt in Nederland. Het wordt 

tijd voor een nieuwe manier van brommers kiek’n. 

06-07 DOOR ETHISCHE HACKERS GETEST
  Phoenix Contact is het eerste bedrijf dat een 

certificering ontvangt voor een industriële besturing 

volgens IEC 62443-4-2 SL2. Ethische hackers van 

Ordina grepen hun kans om de beveiliging van de 

PLCnext Controller uitgebreid te testen.

08-11 ROBOTS MET COGNITIEVE CAPACITEITEN
  Neura Robotics is een nieuwe naam tussen de 

bekende en gevestigde namen zoals Kuka, ABB, 

Fanuc, Epson, Yaskawa en Doosan. Oprichter en CEO 

David Reger heeft een visie om de wereld van de 

robotica revolutionair te veranderen.

12-15 DIGITALISERING IS DE TOEKOMST 
  Lenze vierde onlangs haar 75-jarig bestaan. Een 

reden voor het bedrijf om klanten, leveranciers, 

zakenpartners en een selecte groep journalisten uit 

te nodigen voor de Lenze Executive Convention. Ook 

Aandrijftechniek mocht aanschuiven. 

16-18 TANDWIELKASTEN TESTEN MET 30 MW
  ZF Wind Power investeert momenteel in Lommel, 

België, in ’s werelds grootste validatietestbank met een 

vermogen van 30 MW. Hiermee worden hoofdlagers, de 

tandwielkast en de generator op systeemniveau getest. 

Oplevering is in 2024.

20-24 3D-PRINTEN IN DE BOUW
  De aandrijving van een gigantisch gantrysysteem voor 

3D-printen in de bouwsector kan een uitdaging zijn. 

CyBe Construction schakelde APEX Dynamics in voor 

het aandrijven van de grote lineaire bewegingen. De 

keuze viel op een speciale tandwielkast. 

PAGINA 06-07

PAGINA 20-24
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26-27 ELEKTROHYDRAULISCHE ACTUATOR
  Gezien de voordelen en beperkingen van 

elektromechanische en hydraulische actuatoren, is 

het een logische stap om ‘best of both worlds’ te 

combineren. Van Halteren Technologies ontwikkelde 

daarom een elektrohydraulische variant. 

28-31 BUSINESSMODEL MACHINEBOUWERS VERANDERT
  Het tweedaagse Innovation Summit van Schneider 

Electric stond in het teken van de huidige trends 

digitalisering, elektrificatie en duurzaamheid. 

Eindklanten, paneelbouwers, system integrators en 

machinebouwers konden deelnemen aan subsessies 

en leerzame demonstraties. 

32-35 VIRTUAL PROTOTYPING
  Duurzame innovatie wordt gedreven door meerdere 

factoren. Een digital twin kan daarbij een belangrijke 

bijdrage leveren. Bij Dassault Systèmes weten ze daar 

alles van. Aandrijftechniek sprak daarover met Olivier 

Ribet, executive vice president EMEA.

36-38 VAN ROBOT NAAR BEWERKINGSCEL 
  Ondanks geautomatiseerde productielijnen en 

robots is er behoefte aan meer automatisering. 

ABB Robotics springt daar handig op in. Het bedrijf 

gebruikt de 50 jaar ervaring in robotautomatisering 

voor de ontwikkeling van productiecellen.

39 EXPERTBLOG JURGEN BASTIAANSEN
  Bastiaansen gaat in zijn expertblog in op 

duurzaamheid in de industrie. Vooral het besef 

creëren en van daaruit werken aan innovatieve 

toekomstbestendige oplossingen.

40-43 VOCHT VAAK ONDERSCHAT BIJ PERSLUCHT
  Vocht vormt een serieuze bedreiging in perslucht-

installaties. Niet alleen voor de juiste werking en 

levensduur van de installatie zelf, maar ook voor de 

processen en componenten. 

44-46 PRODUCTNIEUWS
  Een selectie van actuele en innovatieve producten 

op het gebied van aandrijftechniek, besturingen en 

industriële automatisering.

PAGINA 36-38

PAGINA 28-31

PAGINA 40-43

Volg ons op www.AT-aandrijftechniek.nl 

Uw reacties zijn welkom  redactie.aandrijftechniek@eisma.nl
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Door ethische hackers getest TEKST / Phoenix Contact

FOTO / Paul Quaedvlieg

Binnen IEC 62443, een internationale reeks normen voor cybersecurity voor ope-

rationele technologie in automatiserings- en besturingssystemen, bestaan er 

verschillende securitylevels. Met behulp van deze levels en de daarbij behorende 

certifi ceringen weten bedrijven welke beschikbare producten en systemen 

ze het beste kunnen toepassen. “En dat wordt voor steeds meer bedrijven 

in de OT belangrijk. De Network & Information Security (NIS)-richtlijn die in 

alle EU-lidstaten geldt wordt binnenkort vervangen door een aangescherpte 

versie”, vertelt Rudy Bun, Technical Consultant bij Phoenix Contact. “Deze 

NIS 2-richtlijn verhoogt algemene cyberbeveiligingseisen en geldt voor meer 

industrieën en bedrijven.” Phoenix Contact is het eerste bedrijf dat een certi-

fi cering ontvangt voor een industriële besturing volgens IEC 62443-4-2 SL2. 

Door het beveiligingsprofi el te activeren, kan Security Level 2 relatief een-

voudig worden bereikt. Behalve dat dit getest en gecertifi ceerd is door TÜV 

SÜD, hebben ook ethische hackers van Ordina de beveiliging van de PLCnext 

Controller uitgebreid getest. Tijdens deze pentesten lukte het de ethische 

hackers niet om het systeem te compromitteren. Wouter Doderer, Practice 

Lead / Red Team bij Ordina Cybersecurity & Compliance: “Als ethische hac-

kers testen we veel systemen, ook in de industriële automatisering. Wat de 

PLCnext Technology uniek maakt is dat er al vanaf het ontwerp is uitgegaan 

van een smart device wat aan het internet gekoppeld kan worden en cyber-

security daarin een van de belangrijkste speerpunten was. Dat zien we in de 

resultaten van onze pentest ook direct terug.” De ethische hackers hebben het 

systeem fl ink aan de tand gevoeld. Rudy Bun: “De samenwerking met Ordina 

heeft ons zeker wat opgeleverd. In het rapport van de pentest stonden een 

paar kleine verbeterpunten, welke direct zijn doorgevoerd of waaraan wordt 

gewerkt.” De certifi cering en pentest benadrukken daarnaast de holistische 

strategie van Phoenix Contact rondom cybersecurity. “Als Phoenix Contact 

zijn we namelijk ook in staat om advies en oplossingen te bieden conform 

Europese cybersecuritynormen om zo machines, systemen en installaties te 

beschermen tegen cybersecuritybedreigingen.”

www.phoenixcontact.com
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Innovatieve robots
ontwikkelen met
cognitieve capaciteiten

Op de Automatica 2022 presenteerde NEURA ROBOTICS zich als 

nieuweling op één van de grotere stands. Een nieuwe naam tussen 

de bekende en gevestigde namen zoals Kuka, ABB, Fanuc, Epson, 

Yaskawa en Doosan. Neura Robotics is een Duits hightechbedrijf 

en bestaat pas drie jaar. David Reger startte in 2019 in Metzingen 

bij Stuttgart het innovatieve bedrijf met de visie om de wereld van 

de robotica revolutionair te veranderen. 

De Lichtgewicht Agile Robotic Assistant (LARA) gemonteerd op het Multi-Sensing Autonomous Vehicle 

(MAV) is geschikt voor diverse logistieke en andere geautomatiseerde diensten 

D
e missie van Neura Robotics is de reeks 

collaboratieve robots met cognitieve 

capaciteiten voortdurend verder te ontwikkelen, 

zodat zij in bestaande omgevingen met mensen 

kunnen samenwerken. Dit zonder te hoeven 

investeren in complexe en dure veiligheidssystemen. Vanuit 

deze benadering heeft het ontwikkelingsteam rond oprichter 

David Reger een enorme vooruitgang geboekt op een groot 

aantal gebieden. Na slechts drie jaar heeft Neura Robotics de 

basis gelegd voor een hand in hand samenwerkende mens 

08-09-10-11_neurarobotics.indd   808-09-10-11_neurarobotics.indd   8 19-10-2022   16:4519-10-2022   16:45
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Innovatieve robots
ontwikkelen met
cognitieve capaciteiten

nologische sprong van Neura Robotics was de voorwaarde om 

robotica achter de veiligheidshekken van de industrie vandaan 

te halen en voor te bereiden op de meest uiteenlopende toe-

passingsgebieden in het maatschappelijk leven. De mogelijke 

toepassingen van MiPA zijn bijna onbeperkt. Met het Touchless 

Safe Human Detection System heeft Neura Robotics de basis 

gelegd voor robots en mensen om zij aan zij te werken. De intel-

ligente sensortechnologie detecteert mensen in de ruimte en 

past de snelheid aan tot hij stopt, zodat mensen nooit worden 

geraakt. De Human Detection Sensor is volgens het bedrijf de 

eerste volledig veilige sensor die mensen van andere voorwerpen 

kan onderscheiden. Dit vermogen is nodig om robots dichter bij 

de mensen en in elk huishouden ter wereld te brengen.

De Touchless Safe Human Detection is volgens Neura Robotics de 

eerste volledig veilige sensor die mensen van andere voorwerpen 

kan onderscheiden

TEKST / FOTO’S / Paul Quaedvlieg

en robot. Op die manier wil het bedrijf een bijdrage leveren 

om tal van werkterreinen aantrekkelijker, veiliger en socialer 

te maken. Momenteel werken meer dan 140 werknemers uit 

meer dan 25 landen aan geavanceerde technologie op het gebied 

van omgevingsperceptie, aandrijf- en besturingstechnologie, 

materiaalwetenschap, mechanisch ontwerp en kunstmatige 

intelligentie.

De huidige successen zijn behaald binnen een tijdsbestek van 

slechts drie jaar. Het bedrijf schrijft dit toe aan de beslissing om 

alle belangrijke componenten, zoals AI- en besturingssoftware en 

sensortechn0logie, alsook bijna alle mechanische componenten 

zelf te ontwikkelen. Naast een ongeëvenaarde kostenefficiëntie 

en een optimaal samenspel van alle componenten, werd zo de 

basis gelegd om zelf innovaties aan te sturen en nieuwe normen 

te definiëren. 

My Intelligent Personal Assistant 
Het robotportfolio werd op de Automatica uitgebreid met 

MiPA - kort voor My Intelligent Personal Assistant. MiPA is een 

robotprototype dat binnenkort grote delen van het privé- en 

beroepsleven mee vorm zal geven, althans als het aan Neura 

Robotics ligt. Met intelligente robotica wil het bedrijf toege-

voegde waarde creëren voor het dagelijks leven. Het centrale 

principe is niet de mensheid te vervangen door technologie, 

maar het sociale leven te verbeteren met een multifunctioneel 

instrument voor een breed scala van toepassingen.

Cognitieve robots zijn superieur aan hun voorgangers in die 

zin dat zij hun omgeving met al hun zintuigen kunnen waarne-

men, zelfstandig kunnen reageren en kunnen leren. Deze tech- >

MiPA staat voor een multifunctioneel platform dat geschikt wordt gemaakt voor taken in bijvoorbeeld ziekenhuizen, zorginstellingen, 

laboratoria of de detailhandel (foto: Neura Robotics) 

08-09-10-11_neurarobotics.indd   908-09-10-11_neurarobotics.indd   9 19-10-2022   16:4619-10-2022   16:46
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De cognitieve robot 

MAiRA is geschikt voor 

alle werkomgevingen 

waarin mensen 

opereren (foto: Neura 

Robotics) 

Ontwikkelingstempo Silicon Valley
De robotica-revolutie in Metzingen werd mogelijk gemaakt 

door het besluit om alle kerntechnologieën - AI, software, hard-

ware en mechanica - in eigen huis te ontwikkelen en te produce-

ren. Hierdoor werd de afhankelijkheid van het innovatieniveau 

van bestaande leveranciers opgeheven en werd voor het eerst een 

ontwikkelingstempo in de hardwaresector mogelijk dat voorheen 

alleen bekend was van softwaregiganten in Silicon Valley. 

“Met cognitieve robotica gaan we een tijdperk in waarin we 

robots niet langer achter veiligheidshekken in industriële fabrie-

ken zullen opsluiten. Wij kunnen ze gebruiken naast de mens 

in het dagelijkse leven. Dit opent nieuwe perspectieven voor 

ons openbare leven. Niet alleen met betrekking tot gevaarlijke 

banen, maar vooral wanneer er een gebrek is aan geschoolde 

arbeidskrachten. Stel je een smartphone voor die echt een handje 

kan helpen. Dan heb je een idee van het marktpotentieel van 

cognitieve robotica,” zegt David Reger, oprichter en CEO van 

Neura Robotics.

Cognitieve werkrobot
Naast MiPA, lijkt de cognitieve robot MAiRA (Multi-Sensing 

Intelligent Robotic Assistant) meer op een industriële robot. Toch 

is ook deze robot complexer dan op het eerste gezicht lijkt. De 

ingebouwde AI en unieke sensoren maken een efficiënte samen-

werking tussen mens en robot mogelijk. En ook hier zorgt de 

geïntegreerde Touchless Safe Human Detection technologie 

voor een veilige samenwerking. Sinds de marktintroductie heeft 

MAiRA talrijke prestigieuze prijzen gewonnen, zoals de Duitse 

innovatieprijs. Dankzij beschermingsklasse IP65 kan MAiRA ook 

worden gebruikt in veeleisende, kritische omgevingen zoals 

medische technologie of landbouw. In contact komen met water 

of chemicaliën, hoge of lage temperaturen is geen probleem. 

Maar het toepassingsgebied van MAiRA is geenszins beperkt tot 

de klassieke industrie: De cognitieve robot is geschikt voor alle 

werkomgevingen waarin mensen opereren. MAiRA kan alle taken 

uitvoeren die een zeer hoge nauwkeurigheid en herhaalbaarheid 

vereisen. De samenwerking tussen mens en robot is in de eerste 

|||  VAN SOCIAL WORKER TOT AMBITIEUZE VISIONAIR

David Reger richtte in 2019 Neura Robotics op met de visie om de wereld te verbeteren 

door middel van nieuwe technologie. Deze motivatie vindt zijn oorsprong in zijn passie 

voor nieuwe technologieën en sociaal engagement. Als maatschappelijk werker in 

San Francisco, was hij verantwoordelijk voor het terug begeleiden van gevangenen 

in het dagelijks leven. Terug in Europa stichtte en leidde de visionair verschillende 

hoogtechnologische bedrijven, waarmee hij steeds de grenzen van het mogelijke wist 

te doorbreken. De technologische pionier en ambitieuze visionair legde de basis voor 

cognitieve robots om de revolutionaire partner van een moderne sociale samenleving 

te worden. Tegenwoordig leidt hij Neura Robotics. Reger is tevens benoemd in 

belangrijke leidinggevende en adviserende posities, waaronder de Senaat van het Duitse 

bedrijfsleven en de Europese Senaat voor bedrijfsleven en technologie. Ook hier zet hij 

zich onvermoeibaar in voor de ontwikkeling van een ecologische en sociale moderne 

samenleving.  
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LARA overbrugt de kloof tussen collaboratieve robots en industriële robots

plaats een veiligheidskwestie. Als de veiligheid gegarandeerd is, 

schept dat vertrouwen en kan een productieve werkomgeving 

ontstaan.  

Eenvoudige bediening
Het vermogen om te voelen, te horen en te zien, terwijl men 

zich snel aanpast aan veranderende omgevingen, creëert een 

flexibel systeem. Met meerdere gewrichten en een werkbereik 

van 360° kan MAiRA bewegen en werken op een veilige en effi-

ciënte manier voor de toepassing in kwestie. De bediening van 

MAiRA is eenvoudig en intuïtief. Naast de beproefde en eenvou-

dige stembesturing kan de gebruiker met de grafische gebrui-

kersinterface op een tablet alle robotgewrichten bewegen en 

toepassingen maken met een intuïtief drag-and-drop systeem. 

Dit geeft de gebruiker volledige toegang tot de bewegingen en 

het gedrag. De compacte versie MAiRA Junior is geschikt voor 

alle soorten toepassingen met een kleinere werkruimte, zoals 

medische omgevingen. De versie werd ontwikkeld om cognitieve 

functies over te brengen op kleine en compacte robots. MAiRA 

Junior dicht dus de kloof tussen LARA en MAiRA.

Autonoom transportsysteem intralogistiek
Naast MAiRA heeft Neura Robotics ook de MAV en LARA 

robotica oplossingen verder ontwikkeld. Met het Multi-Sensing 

Autonomous Vehicle (MAV) wil het bedrijf de komende jaren een 

verdere ontwikkeling maken in de intralogistiek. Het bestuur-

derloze transportsysteem is in staat om elk type goederen 

autonoom te laden en te vervoeren. Dankzij de geïntegreerde 

sensortechnologie kan de MAV autonoom navigeren zonder dat 

er extra randapparatuur nodig is. MAV kan een lading tot 1,5 

ton vervoeren en kan dus worden gebruikt in sectoren zoals de 

automobielindustrie of andere zware industrieën. De nieuwe 

MAV Junior heeft een iets lager laadvermogen van maximaal 

500 kg. De kleine en wendbare versie van MAV is geschikt voor 

een breed scala van toepassingen. 

Zwermintelligentie
De Lichtgewicht Agile Robotic Assistant (LARA) is ook verder 

ontwikkeld. De collaboratieve robot heeft zes vrijheidsgraden en 

combineert industriële prestaties met een intuïtieve gebruikers-

interface. Met hoge snelheid en precisie overbrugt LARA de kloof 

tussen collaboratieve en industriële robots. Het systeem is ideaal 

voor het automatiseren van eenvoudige en repetitieve taken - 

zelfs op gebieden waar robotica nog niet eerder is gebruikt. Door 

dergelijke taken aan LARA over te dragen, komt kostbare men-

selijke arbeidstijd vrij voor andere activiteiten. Dankzij speciale 

besturingssystemen kan deze robot naadloos in elke productielijn 

worden geïntegreerd.

De nieuwe varianten van LARA maken een optimale aanpas-

sing van de prestaties aan het toepassingsgebied mogelijk. Naast 

LARA 5, 8 en 10 zijn nu ook LARA 3 (laadvermogen 3 kg) en LARA 

15 (laadvermogen 15 kg) beschikbaar.

Naast de diverse robots beschikt Neura Robotics over een 

Al-Hub, een ‘opleidingscentrum’ voor robots. Een 360° objectscan 

maakt 3D-modellen van objecten en stelt deze ter beschikking 

aan andere robots. Deze robots kunnen nu leren hoe ze met de 

nieuwe objecten moeten omgaan. De resulterende zwermintel-

ligentie, mogelijk gemaakt door ingebouwde krachtige compu-

ters, verkort de trainingstijd, wat de efficiëntie verhoogt en de 

kosten verlaagt.   <

https://neura-robotics.com/

|||  MISTER ROBOTICS NAAR NEURA 
Op de Automatica in München maakte Neura Robotics bekend dat Till Reuter, voormalig 

CEO van Kuka en sinds kort voorzitter van de Raad van Commissarissen van de Müller 

Groep, David Reger gaat ondersteunen bij het robotbedrijf. Reuter is ‘enthousiast over 

het bedrijfsmodel en de baanbrekende technologieën bij Neura Robotics’. Hij is ervan 

overtuigd dat het bedrijf antwoorden geeft op een hele reeks vragen van de moderne, 

sociale samenleving. Reger kijkt uit naar Reuters betrokkenheid. "We hebben al bewezen 

dat we met fris denken en innovatieve ideeën een hele bedrijfstak kunnen opschudden. 

Nu, met Reuter, voegen we een onmetelijke schat aan ervaring toe die onze snelle groei 

zal verzekeren en wereldwijd nog meer vertrouwen zal geven." Reger is er zeker van dat 

de samenwerking met Reuter - door insiders ook wel ‘Mister Robotics’ genoemd - een 

voorsprong zal inluiden in de opbouw van het wereldwijde ‘Neuraverse’.
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Lenze Executive Convention:
‘Digitalisering is de toekomst’

Lenze vierde onlangs haar 75-jarig bestaan. Een reden voor het bedrijf om klanten, 

leveranciers, zakenpartners en een selecte groep journalisten uit te nodigen 

voor de Lenze Executive Convention. Hier spraken we met iedereen over het 

verleden, maar vooral over het heden en de toekomst. Denk aan uitdagingen 

als digitalisering, duurzaamheid, preferred employers, maar ook de druk op de 

supply chains. Het grote nieuws tijdens het event was de lancering van NUPANO, 

een open automatiseringsplatform dat machines (OT) verbindt met de IT-laag. 

"Digitalisering is de toekomst", aldus CEO Christian Wendler.

TEKST / Paul Quaedvlieg

AANDRIJFTECHNIEK | november 202212

De toekomst voor de 

machinebouw is meer 

dan goed volgens Lenze. 

Verdere digitalisering helpt 

machinebouwers nieuwe 

businessmodellen te 

ontwikkelen (foto: Lenze)
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T
ijdens de Executive Convention van Lenze werden 

onder meer de bedrijfscijfers van de afgelopen 

jaren bekeken. In het boekjaar 2021/2022 

heeft Lenze zich met succes in de markt 

gepositioneerd met nieuwe ontwikkelingen en 

samenwerkingsverbanden en een recordresultaat behaald in 

de 75-jarige geschiedenis van het bedrijf. Bestuursvoorzitter 

Christian Wendler was enthousiast: "De omzet van Lenze 

groeide in het afgelopen boekjaar met 21 procent tot 832,6 

miljoen euro. Het ordervolume groeide met 50 procent tot 

ruim 1,1 miljard euro. Het bedrijfsresultaat bereikte 91,8 

miljoen euro en was eveneens aanzienlijk hoger dan het 

resultaat van het voorgaande jaar (47,1 miljoen euro). Ook de 

EBIT-marge verbeterde, van 6,8 procent in het voorgaande jaar 

tot 11 procent. De verkoop van de divisie Mobile Drives door 

Lenze Swiss AG droeg bij tot het positieve bedrijfsresultaat. 

En de vooruitzichten voor de toekomst zijn goed. Ons doel 

is een omzet van ongeveer 2 miljard euro in 2030."

Twee jaar crisismanagement
Dr. Achim Degner, CFO van Lenze, gaf de aanwezige pers-

vertegenwoordigers een dag later een kleine les in boekhou-

den in twee jaar crisis. "Wij zijn een productiebedrijf dat zijn 

producten wereldwijd verkoopt, maar ook wereldwijd inkoopt. 

In maart 2020 begon ons boekjaar, maar zoals u weet begon 

ook de Covid-19 pandemie. Gelukkig was er genoeg liquiditeit 

in het bedrijf, hadden we al lang geïnvesteerd in thuiswerken, 

en voor veel Lenze-medewerkers was het regelen van zaken 

via Teams al heel normaal. Toen kwam het crisisjaar 2021 met 

uitdagingen als inflatie, beschikbaarheid van onderdelen en 

bijbehorende kostenstijgingen. Sommige onderdelen kostten 

vroeger 10 euro, nu ineens 250 euro. Maar we hebben ze nodig 

voor onze eigen producten." 

Druk op supply chain
Degner ging vervolgens in op de achilleshiel van veel 

Lenze-bedrijven en -klanten: de druk op een stagnerende 

supply chain en de daarmee gepaard gaande lange levertijden. 

Zoals veel andere bedrijven in de industriële automatiserings-

sector, zei hij, worstelde ook Lenze met leveringsproblemen 

als gevolg van materiaaltekorten. Om de enorme hoeveel-

heid binnenkomende orders te verwerken en de achterstand 

in te halen, werkt het bedrijf momenteel in 20 ploegen per 

week. Wat de toeleveringsketens betreft, moet men realis-

tisch blijven. "In Europa zijn we nog steeds erg afhankelijk 

van fabrikanten in Azië, zowel voor elektronische als voor 

mechanische onderdelen. Dat kan niet zo snel worden veran-

derd", legt Degner uit. De productie van bepaalde onderdelen 

zou naar Europa kunnen worden verplaatst, maar dat zou 

onmiddellijk een negatief effect hebben op de prijzen. Dat 

zou de klanten ook niet blij maken. Een ander probleem zijn 

tegenwoordig de energieprijzen. Leveranciers van metalen 

onderdelen hebben gewoon aardgas nodig om hun onder-

delen te verhitten. Welke gevolgen dit zal hebben voor de 

leveringsketen, is nog niet te voorzien.

Automatisering en duurzaamheid
Ondanks een turbulent marktklimaat zal automatise-

ring de komende jaren een winnende sector blijven, belooft 

Wendler. Hij ziet de sector en het bedrijf dan ook verder 

groeien ondanks de aanhoudende uitdagingen in verband met 

COVID-19 en problemen in de toeleveringsketen. "De industrie 

moet zich richten op het verminderen van de CO2-uitstoot en 

het digitaliseren van processen en machines. Wij helpen onze 

Lenze is in 75 jaar groot geworden door elektromotoren, tandwielkasten en frequentieregelaars 

te bouwen. Daar komt nu ook software bij (foto: Lenze)

CEO Christian Wendler: 

“Automatisering is de 

sleutel tot duurzaam 

succes”
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een oplossing: het nieuwe open automatiseringsplatform 

NUPANO. 

"Wie zich niet weet te onderscheiden van de concurrentie, 

verliest steeds meer omzet aan softwarebedrijven en wordt 

geleidelijk gedegradeerd tot componentenleverancier", zegt 

Werner Paulin, manager New Automation Technology bij 

Lenze. Met NUPANO wil de automatiseerder machinebouwers 

in staat stellen optimaal te profiteren van de mogelijkheden 

die worden geboden door het samenbrengen van operationele 

technologie (OT) op het niveau van de machinebesturing met 

de oneindige mogelijkheden van de moderne IT. Daardoor 

kunnen nieuwe inkomstenbronnen worden aangeboord. 

Cybersecurity 
De afgelopen jaren heeft Lenze geconstateerd dat bedrij-

ven op zoek zijn naar digitale business modellen voor hun 

machines en systemen. "Dit geldt voor alle gebieden, van 

intralogistiek tot lijnautomatisering", meldt Paulin. "Ze 

hebben vaak de juiste ideeën, maar er is een gebrek aan 

knowhow, geschoolde werknemers en, in sommige gevallen, 

technologisch inzicht voor nieuwe business modellen." Het 

open automatiseringsplatform van Lenze is een belangrijke 

technologie die zonder voorafgaande IT-kennis kan worden 

gebruikt. Dit onderscheidt NUPANO van andere platforms 

op de markt. 

Het nieuwe platform biedt open normen en gebruiksge-

mak, en maakt gebruik van de hoogste veiligheidsnormen 

(waaronder IEC 62443-2 en -4) om industriële knowhow te 

beschermen. "Vanaf dag één hebben we de cybersecurity-

normen in de ontwikkeling opgenomen", legt Paulin uit.

Concurrentievoordeel
Het machine- en app-managementsysteem van het plat-

form omvat zowel eigen apps als openbare softwaremodules. 

Maar de focus is duidelijk: "Onze klanten verwachten een 

Ruim 300 klanten, zakenrelaties en mediavertegenwoordigers kwamen naar de Lenze Executive Convention

klanten om duurzame, energie-efficiënte productieprocessen 

te ontwikkelen – met automatisering en digitalisering. Vooral 

door de toenemende kostendruk en de steeds strengere mili-

euvoorschriften bieden wij onze partners in het midden- en 

kleinbedrijf oplossingen die een echte toegevoegde waarde 

bieden door het gebruik van Smart Data. Met onze jaren-

lange ervaring en expertise analyseren en interpreteren wij 

hun machinegegevens en verkrijgen zo relevante inzichten 

voor onze klanten. Zo kunnen wij de energiebehoefte van 

een machine nauwkeurig bepalen en het energieverbruik 

met gemiddeld 30 procent verminderen. Automatisering is 

de sleutel tot duurzaam succes."

Warehousing: dynamisch en strategisch
Net als in Europa ontwikkelen de markten in de VS en 

China zich in dezelfde richting. "Naast de toenemende duur-

zaamheidsdruk op de industrie wereldwijd is het tekort aan 

geschoold personeel een van de grootste uitdagingen voor 

de klanten van Lenze", zegt Wendler. "Dit tekort is een push-

factor voor automatiseringsprojecten, bijvoorbeeld in de intra-

logistiek. Daarom automatiseren bedrijven overal ter wereld 

hun opslag- en materiaalstroomprocessen – en niet alleen in 

de detailhandel. Intralogistiek is dan ook een dynamisch en 

strategisch belangrijk gebied voor Lenze. Als we alleen kijken 

naar de energiebesparing in een gemiddeld magazijn, hebben 

we het over 2,4 GWH per magazijn per jaar".

Van OT naar IT
Tijdens de Lenze Executive Convention presenteerde Lenze 

zijn nieuwe open automatiseringsplatform NUPANO. Volgens 

het bedrijf hebben machinebouwers nieuwe inkomstenbron-

nen nodig. Zij staan onder toenemende druk om zich van 

de concurrentie te onderscheiden door aanvullende digitale 

diensten aan te bieden, maar het ontbreekt hen vaak aan 

de juiste middelen en de nodige expertise. Lenze biedt nu 
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platform dat hen een concurrentievoordeel biedt. Ze willen 

geen in massa geproduceerde apps downloaden", legt Paulin 

uit. Dergelijke apps zijn beschikbaar op het Lenze-platform, 

maar zijn niet de belangrijkste bron van waardecreatie voor 

de machinebouwer.

Voor veel bedrijven zijn inkomsten uit digitale diensten 

nog geen realiteit. "Meestal verkopen ze een machine en 

hopen ze de klant over 15 jaar terug te zien. Deze inkom-

sten worden eenmalig gegenereerd, en in veel gevallen is er 

nog geen sprake van terugkerende inkomsten", aldus Paulin. 

Lenze wil daar met NUPANO verandering in brengen. Het 

open platform wordt door Lenze aangeboden als 'software 

as a service'. Dit gaat gepaard met kosten. Momenteel voert 

Lenze in dit verband samen met NUPANO tests uit met enkele 

proefklanten. 

De digitale tweeling
Geavanceerde bedrijven die reeds hun eigen apps hebben 

ontwikkeld, kunnen deze gemakkelijk uploaden naar het plat-

form. Dit wordt mogelijk gemaakt door de open standaard 

van NUPANO. Apps kunnen gezamenlijk worden getest op het 

platform en er wordt een release workflow en lifecycle strate-

gie gecreëerd voor het gehele machinepark van de klant. “We 

bieden meteen een lifecycle management systeem voor alle 

applicaties en hun versies en gebruiken open IT-standaarden. 

Dat is een groot voordeel van dit platform”, zegt Paulin.

Cruciaal voor succes in de machinebouwsector is dat het 

open automatiseringsplatform ook gebruikers zonder speciale 

IT-kennis in staat stelt de toepassingen te gebruiken en zelfs 

te implementeren, uit te breiden en bij te werken. Daarom 

hebben de ontwikkelaars van het platform bijzondere aan-

dacht besteed aan de gebruiksvriendelijkheid. Op NUPANO 

kunnen klanten nu zowel toepassingen als een overzicht van 

hun machines vinden als digitale tweeling. Met drag-and-drop 

kan de gebruiker de twee werelden van OT en IT samenvoegen. 

“We moeten de software gemakkelijk en efficiënt instal-

leren in 1.000 of meer machines per jaar, om onze klanten 

meerwaarde te bieden”, benadrukt Paulin. De toepassingen 

worden overgebracht naar een industriële PC via de digitale 

tweeling van het systeem. Van daaruit worden de toepassin-

gen uitgevoerd door NUPANO Runtime. “Dat is waar NUPANO 

en PLC Runtime samenkomen”, zegt hij. <

Het nieuwe open 

automatiseringsplatform 

NUPANO verbindt de OT 

met de IT (foto: Lenze)

||| ‘THE COURAGE OF CHANGE’ 

Om nieuwe businessmodellen en oplossingen te ontwikkelen, intensiveert Lenze de 

samenwerking met start-ups, leveranciers, kennisinstituten en klanten. In het boekjaar 

2021/2022 heeft Lenze toekomstgerichte samenwerkingsplekken gecreëerd. Een voorbeeld 

is de Mechatronic Competence Campus (MCC) in Extertal. "Het MCC is het hart van Lenzes 

mechatronica. Het doel is al onze knowhow op één plaats te bundelen om de ontwikkeling te 

versnellen van aandrijfoplossingen bestaande uit mechanica, elektronica en software die onze 

klanten nodig hebben om succesvol te kunnen concurreren", aldus Wendler. Ook de Digital Hub 

Industry in Bremen faciliteert sinds de zomer van 2022 innovatieve vormen van samenwerking. In 

nauwe samenwerking met de Universiteit van Bremen biedt Lenze het MKB daar een ecosysteem 

voor de open uitwisseling van ervaringen en ideeën, voor experimenten en samenwerking. Alleen 

door samenwerking kunnen betaalbare digitale diensten en bedrijfsmodellen worden gecreëerd. 

"Wij geloven dat hiervoor moed en de bereidheid tot verandering nodig zijn. Niet voor niets is 

'moed om te veranderen' het jubileummotto van Lenze in 2022", aldus Wendler.

Het nieuwe Mechatronic Competence Campus (MCC) in 

Extertal werd medio oktober geopend (foto: Lenze)
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30 MW testbank voor 
toekomstige aandrijflijnen  
van windturbines

TEKST / Paul Quaedvlieg 

In de toeleveringsketen voor windturbines lopen 

de vermogens en koppelvereisten steeds verder 

op. Mede daarom investeert ZF WIND POWER 

momenteel in Lommel, België, in ’s werelds 

grootste validatietestbank met een vermogen 

van 30 MW. Hiermee worden hoofdlagers, de 

tandwielkast en de generator op systeemniveau 

getest. Het is de bedoeling dat de complete 

testbank in 2024 wordt opgeleverd. Daarnaast 

introduceert het bedrijf een nieuw digitaal 

serviceconcept onder de naam Thrive.

De 30 MW testinstallatie in Lommel (B) zal vanaf 2024 operationeel zijn (foto: ZF Wind Power)

AANDRIJFTECHNIEK | november 2022

 U itgebreide validatie is de basis van de innovaties 

van ZF Wind Power. Het bedrijf verhoogt voort-

durend de koppelniveaus van hun tandwiel-

kasten en aandrijflijnen. Het engineeringteam 

streeft naar hoge kwaliteit en investeert veel in 

validatie. “Testen stelt ons in staat de risico’s die inherent zijn 

aan de windindustrie te beheersen. Bovendien is het essentieel 

om goedkeuring te krijgen van klanten, verzekeraars en certi-

ficeringsinstanties om nieuwe ontwerpen te lanceren”, zegt  

Dr. Martin Knops, CTO van ZF Wind Power.

Grootste en krachtigste testbank
“Om ons portfolio uit te breiden, zijn we begonnen met de 

installatie van ’s werelds grootste testinstallatie”, vervolgt 
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30 MW testbank voor 
toekomstige aandrijflijnen  
van windturbines
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Knops. Met een lengte van zestig meter zal de installatie het 

dynamische gedrag van de hoofdlagers, de tandwielkast en de 

generator op systeemniveau onder reële omstandigheden testen 

met functionele belasting-, dynamische- en robuustheidstests. 

De getallen van deze testbank mogen er zijn; een maximaal 

koppel van 45 MNm, een maximaal buigmoment van 64 MNm, 

een maximale axiale kracht van 7.500 kN en een geïnstalleerd 

vermogen van 30 MW.

De testinstallatie wordt geïnstalleerd in het Belgische hoofdves-

tiging van ZF Wind Power in Lommel (B). Hier is ZF’s kernkennis 

op het gebied van innovatie en validatie van tandwielkasten 

voor windturbines ondergebracht.

De 30 MW testbank wordt ontwikkeld door de Deense specialist 

in windturbinetestsystemen R&D Test Systems. De testbank, 

die diverse windbelastingen kan simuleren die een gondel-

aandrijving tijdens haar levensduur kan ondervinden, zal de 

betrouwbaarheid van de aandrijvingen helpen verbeteren en 

de doorlooptijd verkorten.

Toekomstige windturbines naar 20 MW
“De windbelastingen en windrichtingen kunnen sterk variëren, 

en elke verandering zorgt voor belasting van de motorgondel,” 

zegt Ralf Nieschler, Key Account Manager, R&D Test Systems. 

“Deze nieuwe testinstallatie moet veel krachtiger zijn dan de 

aandrijflijnen die hij test. En daarbij het bewijs leveren dat de 

volgende generatie offshore-turbines van bijvoorbeeld 20MW 

in staat is om gedurende de vastgestelde levensduur betrouw-

baar te functioneren in de extreme offshore-omstandigheden”, 

voegt hij eraan toe. Met de twee motoren van 30 MW wordt 

de testinstallatie de krachtigste testbank voor aandrijflijnen 

en tandwielkasten ter wereld en met zijn lengte van 60 meter 

ook de grootste. 

Highly Accelerated Life Testing
R&D Test Systems heeft veel ervaring met highly accelerated 

lifetime testing (HALT). Hierbij worden prototypes van wind-

turbines in een paar maanden blootgesteld aan het equivalent 

van 20 jaar weersomstandigheden om de fysieke beperkingen 

van een ontwerp te ontdekken en de betrouwbaarheid van het 

product vast te stellen. "De kracht van windvlagen kan een beetje 

lijken op een kudde olifanten die het blad rond duwt. Dit draaien 

en buigen van de aandrijflijn in alle mogelijke richtingen in de 

testopstelling leidt ertoe dat we het effect van 20 jaar wind in 

slechts enkele maanden simuleren," voegt Nieschler eraan toe.

Back-to-back principe
De testinstallatie maakt gebruik van het ‘back-to-back’-concept 

van het bedrijf, waarbij twee gondelcomponenten - bijvoor-

beeld twee aandrijflijnen of twee tandwielkasten - tegelijkertijd 

worden getest, wat een aanzienlijke tijdsbesparing oplevert. De 

30 MW-motoren, die draaien met een hoog koppel, worden aan 

elk uiteinde van de te testen gondelcomponenten geplaatst. 

Een speciaal ontworpen ‘load unit’ bevindt zich tussen de gon-

delonderdelen en levert de windbelasting die nodig is om de 

wisselende omstandigheden in de praktijk te simuleren. Samen 

kunnen de motoren en de ‘load unit’ niet alleen de zwaarste 

windbelastingen simuleren, maar ook het effect nabootsen van 

wind uit verschillende richtingen.

Civieltechnische expertise voor de fundering
De testinstallatie wordt ontwikkeld in het hoofdkantoor van 

R&D Test Systems in Denemarken. Naast elektrische, systeem-, 

software- en mechanische engineers zal voor het project een 

beroep worden gedaan op civieltechnische expertise voor de 

fundering van gewapend beton die sterk genoeg moet zijn om 

de extreme vermoeidheids- en ultieme windbelasting tijdens 
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industriële basis versterken in een strategische sector,” zegt 

Wolf-Henning Scheider, CEO van ZF.

Het Test & Prototype Centrum, dat in 2024 opgeleverd moet 

worden, ontsluit het windpotentieel voor de volgende generatie 

turbines. Dit is van groot belang voor het succes van de wereld-

wijde energietransitie. Deze nieuwe krachtige windturbines 

zullen een verschuiving van klimaatschadelijke brandstoffen 

naar schone, hernieuwbare vormen van energie versnellen.

Nieuwe serviceconcept
Voor ZF Wind Power houdt contact met de klant niet op als het 

product is ontwikkeld. “Wij zijn een toekomstgerichte organi-

satie, voortdurend op zoek naar nieuwe manieren om meer te 

doen door innovatieve technologieën in te zetten ten gunste van 

onze klanten”, zegt Sivakumar Jayapal, CSO van ZF Wind Power. 

Voor het bedrijf heeft elke klant zijn eigen eisen en ambities. 

De diversiteit van windturbines is een feit. Al die systemen, 

configuraties en operationele locaties met hun specifieke geo-

grafische en meteorologische omstandigheden zijn van invloed 

op het juiste type serviceconcept.

“Met de ontwikkeling van Thrive hebben we een serviceconcept 

gecreëerd om onze partners te helpen het maximale uit wind-

energie te halen. Onze langetermijn-investering in betrouw-

bare, modulaire tandwielkastplatforms en bijbehorende digitale 

oplossingen is één van de fundamenten om onderhoudsinter-

venties te vermijden en te vereenvoudigen, zowel onsite als 

offsite. Het geeft onze klanten meer mogelijkheden om hun 

activiteiten te optimaliseren”, vervolgt Jayapal.

Tandwielkastenpool
Samen met de lancering van het Thrive serviceconcept heeft ZF 

ook www.zfthrive.com gelanceerd. Dit digitale platform vat de 

mogelijkheden van Thrive samen, maar beperkt deze niet. Via 

dit platform kunnen bezoekers contact opnemen met hun lokale 

servicepartners en uit een internationale tandwielkastenpool een 

vervangende tandwielkast selecteren, die vervolgens binnen vijf 

dagen wordt geleverd.

Dankzij de Spare Parts Optimization Service, een uniek digitaal 

concept, worden partners vooraf geïnformeerd wanneer onder-

delen vervangen moeten worden. Zo garandeert Thrive haar 

partners een continue beschikbaarheid van tandwielkasten, 

reserveonderdelen, diensten en energieopbrengst. <

www.zf.com

de tests te weerstaan, alsook voor de aandrijflijn zelf die enkele 

honderden tonnen kan wegen.

Een team van 35 fulltime engineers is samen met internationale 

gespecialiseerde leveranciers al begonnen met de werkzaam-

heden aan de testinstallatie. De installatie zal als afzonder-

lijke modules naar België worden vervoerd. Het project maakt 

gebruik van het interne softwareontwikkelingsteam van R&D 

Test Systems, dat instrumenten zal ontwikkelen voor de ana-

lyse van de testgegevens. Onderdeel van het project is ook een 

kraan met een hefvermogen van 300 ton voor de montage van 

de testmotoren in de installatie.

"De toekenning van een project van deze omvang voor de ont-

wikkeling van 's werelds krachtigste aandrijflijntestinstallatie 

voor windturbines is een erkenning van de bewezen ontwik-

kelingsexpertise van R&D Test Systems op het gebied van 

gespecialiseerde, grootschalige en krachtige testinstallaties in 

de windenergie-industrie", ligt Peter Ulrikkeholm toe, CEO van 

R&D Test Systems.

Vanaf 2024 operationeel
De ontwikkeling van het Test & Prototype Center van ZF Wind 

Power stelt het bedrijf in staat het aanbod uit te breiden van 

modulaire platforms voor windturbine-tandwielkasten tot 

complete aandrijfsystemen. Samen met haar partners gaat ZF 

Wind Power die uitdaging aan, waarbij ze bouwen aan model-

leringstools en het introduceren van nieuwe productieprocessen. 

Tegelijkertijd dragen ze hiermee ook bij aan een duurzamere 

samenleving. 

Klimaatverandering en aantasting van het milieu bedreigen 

de toekomst. De Europese Green Deal biedt oplossingen voor 

deze uitdagingen. Het zal de EU omvormen tot een moderne en 

concurrerende economie die efficiënt met hulpbronnen omgaat. 

“ZF is trots om bij te dragen aan duurzaamheid en toekomstige 

energieonafhankelijkheid door middel van innovatieve wind-

energieoplossingen. De baanbrekende investering in Lommel 

zal ZF’s toekomstige portfolio veiligstellen en de Europese 

Samen met de lancering van het Thrive serviceconcept heeft ZF ook www.zfthrive.com gelanceerd  

(bron: ZF Wind Power)

De 30 MW aandrijflijn- en tandwielkasttestbank wordt 

ontwikkeld door de Deense specialist R&D Test Systems (beeld: 

R&D Test Systems)
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Door gestelde eisen aan radiale 

belasting en nauwkeurigheid op de 

Z-as heeft Apex Dynamics een speciale 

tandwielkast ontwikkeld met een hoge 

overbrengingsverhouding van 300:1

20-21-22-23-24_apexcybe.indd   2020-21-22-23-24_apexcybe.indd   20 19-10-2022   16:4919-10-2022   16:49



21

Nauwkeurig 3D-printen
in bouwsector dankzij
spelingsarme aandrijvingen

TEKST / FOTO’S / Paul Quaedvlieg

CYBE CONSTRUCTION is een bijzonder bedrijf. Eind 2013 opgericht, exporteert het bedrijf haar visie op 

3D-printen in de bouwsector wereldwijd. Dat doet het met diverse 3D-printers, van industriële mobiele 

robots tot grote gantry systemen. Momenteel is het tweede gantry systeem in opbouw. Een enorm 

project alleen al door de afmetingen. Vanwege de grote lineaire bewegingen werd een beroep gedaan 

op de kennis en producten van APEX DYNAMICS en AXIS & STUIFMEEL. Want succes in de bouwsector 

op het gebied van 3D-printen bereik je alleen met een nauwkeurige en efficiënte krachtoverbrenging in 

combinatie met een intensieve samenwerking tussen de verschillende partijen. 

 G antry systemen zien we wel vaker binnen de aan-

drijftechniek. Meestal kleinere positiesystemen 

in machines. Maar een bedrijfshal inlopen en 

dan oog in oog staan met een gantry systeem 

met een lengte van 7 meter, een breedte van 10 

meter en een hoogte van 4 meter, maak je niet elke dag mee. 

De gantry van CyBe 

Construction maakt 

indruk door zijn enorme 

afmetingen 

>

Acht kolommen, elk voorzien van een servomotor, tandwiel-

kast, rondsel en tandheugels, zorgen voor de Z-beweging in de 

hoogte, twee aandrijvingen zorgen voor de X-beweging en één 

aandrijving voor de Y-beweging. Dit gantry systeem van CyBe 

Construction is zo groot omdat het kleine gebouwen of grote 

prefabelementen in één keer kan printen. 
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gesprek ging het over de servomotor voor de aandrijving, maar 

ook over hoe je de motor aan de actuator koppelt. De meest 

ideale oplossing was een haakse tandwielkast. Uiteindelijk viel 

de keuze op een Apex Dynamics tandwielkast. De robot op de 

RC is van ABB, net zoals alle robots van CyBe. Als aandrijfmotor 

is daarom ook voor een motor van ABB gekozen, zodat er één 

besturing is voor alle bewegingen in de machine. Dit com-

plete mechanische en technische concept is uitgedacht door 

de engineers van CyBe in samenwerking met AXIS & Stuifmeel, 

waarbij wij ook advies hebben gegeven inzake de te gebruiken 

koppelingen en andere componenten.”

Complexe berekeningen
De eerste contacten tussen AXIS Stuifmeel en Apex 

Dynamics dateren dus vanuit de samenwerking bij het level-

systeem van de Robot Crawlers. “Dat beviel zo goed dat wij 

uiteindelijk Apex Dynamics mee hebben laten denken over de 

lineaire bewegingen van de gantry systemen en de tandwiel-

Robot crawlers
We zijn bij CyBe Construction om te kijken en praten over de 

aandrijvingen die het bedrijf gebruikt. CyBe Construction scha-

kelde enkele jaren geleden AXIS & Stuifmeel in. Corné van Gils, 

accountmanager bij AXIS & Stuifmeel, over de eerste samen-

werking: “We zijn destijds benaderd door CyBe. Zij hadden op 

onze website een lineaire actuator gezien. Die actuator zit nu in 

het levelling systeem van de Robot Crawler, de CyBe RC. In het 

Bij het gantry systeem 

wordt gebruikt 

gemaakt van ABB-

servomotoren (foto: 

CyBe Construction)

De CyBe RC (Robot 

Crawler) is een 

verplaatsbare 

3D-betonprinter

|||LEVELLINGSYSTEEM CYBE ROBOT CRAWLER

Het levellingsysteem van de CyBe RC (Robot Crawler), 

waarin componenten van zowel Apex Dynamics als AXIS & 

Stuifmeel zitten, bestaat uit drie steunpilaren. Hiermee kan 

de robot horizontaal en stabiel komen te staan op slechte 

ondergrond. De Robot Crawler is er in twee versies: met 

hydraulische aandrijving of met een elektrische aandrijving. 

De hydraulische versie kan op een bouwplaats worden 

neergezet, waarna hij zichzelf waterpas stelt. De elektrische 

versie kan dat ook, maar kan nog een extra 0,7 m omhoog 

bewegen als de maximale reikwijdte van de robot bereikt is. 

De maximale reikwijdte van de robot in de hoogte is 3,5 m. 

Maar moet hij hoger gaan, dan gaat er een signaal naar de 

steunpoten zodat deze uit kunnen schuiven. Inmiddels bouwt 

CyBe Construction de vijfde generatie Robot Crawlers. 
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Voor de Y-as wordt een Apex Dynamics haakse tandwielkast ingezet

Samenwerking is 

essentieel bij grote 

projecten zoals het 

gantry systeem. V.l.n.r. 

Corné van Gils (AXIS & 

Stuifmeel), Eric Megens 

(Apex Dynamics) en 

Pascal van den Broek 

(CyBe Construction)

acht kolommen een flinke uitdaging. “Het gewicht van de 

spuitnozzle, de robot en de X- en Y-as wordt gedragen door 

de aandrijvingen in die acht kolommen. De calculatie daarvan 

met een speciale tandwielkast zorgde voor veel hoofdbrekens. 

Een andere grote uitdaging bij de gantry was de berekening 

vanuit de last naar de servomotor. Aangezien de ABB-motoren 

al vastlagen, moesten we nu vanuit de motor naar de last gaan 

rekenen. Dat gaat op zich wel, maar maakt het wel lastiger. 

Alles heeft te maken met versnellingen, krachten en koppels.”

De X- en Y-as worden uitgevoerd met een standaard brug, 

aangedreven door een haakse tandwielkast van Apex Dynamics. 

In de hele machine konden er slechts twee typen ABB motoren 

(MU100 en MU200) worden gebruikt. Om te kunnen voldoen aan 

de gestelde eisen aan radiale belasting en nauwkeurigheid op 

de Z-as, heeft AXIS & Stuifmeel samen met Apex Dynamics een 

speciale tandwielkast ontwikkeld met een hoge overbrengings-

verhouding van 300:1. Er werd gekozen voor een samengestelde 

tandwielkast die Apex Dynamics compleet levert met rondsels 

en tandheugels. “De tandwielkasten voor de Z-as kunnen per 

stuk maximaal 1.080 Nm leveren, dat is pakweg drie keer het 

koppel van een Formule 1 auto,” legt Megens uit. “De tandheu-

gels zijn aan elkaar gekoppeld en kunnen zo eindeloos naar 

boven worden gemonteerd. De kasten voldoen aan IP65, ze zijn 

stofdicht. De rondsels zijn gewoon blank en niet gesmeerd. Dit 

in verband met de stoffige omgeving.”   

Zelf ontwikkelde besturing
CyBe Construction gebruikt alleen de robots en aandrijf-

technologie van ABB. Volgens Jesse van Hoogstraten, productie-

manager bij CyBe Construction, heeft dat alles te maken met de 

wereldwijde dekking. “ABB zit echt overal. Bovendien zijn deze 

machines niet stuk te krijgen in de omstandigheden waarin ze 

23

kasten voor de aandrijving hiervan. Omdat zij ook bekend zijn 

met rondsels en heugels, heb ik Eric Megens gevraagd om een 

keer te komen kijken bij CyBe.”

Volgens Eric Megens, sales director bij Apex Dynamics is 

de aandrijving voor zo’n gantry van deze afmetingen en met >
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moeten opereren. We weten dat deze robots gemaakt zijn voor 

de automobielindustrie. In onze toepassing gebruiken ze maar 

zo’n 5 tot 10 procent van hun toerental ten opzichte van hun 

werk in de auto-industrie.” De robots bij CyBe printen met een 

snelheid van maximaal 0,5 m/sec. De concurrentie van CyBe 

haalt die snelheid niet. Van Hoogstraten legt dat uit: “Onze 

concurrenten kunnen dat niet bijbenen, maar dat heeft meer 

te maken met het materiaal en de uithardingstijd hiervan. Bij 

hogere snelheden wordt de Robot Crawler instabiel. Dan wordt 

zoveel gewicht zo snel verplaatst, dat het hele apparaat gaat 

bewegen. Dat zie je meteen terug in je printresultaat.”

Ook bij de gantry worden ABB-componenten ingezet. De 

aansturing van de acht servomotoren en de regeling van de 

gelijkloop zit in de software van de ABB-besturing. “De soft-

ware hebben we volledig zelf hier in huis ontwikkeld,” legt 

van Hoogstraten uit. “Omdat dit de tweede gantry is, hebben 

we bij de eerste de besturing al flink kunnen testen. Na de 

opbouw en het testen wordt altijd een Factory Acceptance Test 

uitgevoerd. Zodra deze succesvol is, gaat er een signaal naar 

de klant, worden transport en trainingen ingepland en gaat de 

gantry draaien bij de klant. Leuk om te vertellen is dat we bij 

de derde verkochte gantry het printbereik van de mortel zelfs 

hebben kunnen vergroten. Waar op deze gantry nog gewoon 

een nozzle op de X-Y-assen is bevestigd (waar de mortel uit 

komt), wordt de nieuwe gantry ook nog eens uitgerust met 

een kleine zes-assige robot aan de X-Y-assen.” 

Volgens mechanical engineer Pascal van den Broek van CyBe 

Construction kunnen ze best veel zelf ontwikkelen. Toch is de 

samenwerking met leveranciers van groot belang om tot een 

goed en stabiel werkend eindproduct te komen. “Het is prettig 

dat we niet alles hoeven uit te vinden en kennis kunnen halen 

bij mensen die verstand hebben van lineaire aandrijvingen, 

servomotoren, tandwielkasten, rondsels en tandheugels. Wij 

leggen een vraag neer bij de leverancier en die komt dan vaak 

met een oplossing. De samenwerking met Apex Dynamics en 

AXIS & Stuifmeel is daarvan een goed voorbeeld. Deze bedrijven 

hebben de technische ervaring en kennis om onze complexe 

vraagstukken op te lossen.”  <

www.cybe.eu

www.apexdyna.nl

www.axis-stuifmeel.nl

|||CYBE CONSTRUCTION

CyBe Construction is een techbedrijf 

dat in 2013 in Oss is opgericht door 

CEO Berry Hendriks. Het bedrijf treedt 

wereldwijd op als technologieleverancier 

en onderaannemer en in Nederland alleen 

als hoofdaannemer. De kernactiviteit 

van CyBe-Construction is de verkoop van 

3D-betonprinters voor de bouwsector. Bij 

deze vorm van additive manufacturing 

wordt gebruik gemaakt van een printkop 

om gebouwen of onderdelen te bouwen met 

alternatieve middelen dan de traditionele 

bouw. CyBe Construction heeft projecten 

en printers geleverd in landen over de hele 

wereld. Het is het enige bedrijf op de markt 

dat een alles-in-één oplossing levert. Deze 

bestaat uit intern ontwikkelde software, 

hardware en materiaal (CyBe Mortar), een 

10-daagse training om met de printer te 

werken en toegang tot een leerplatform. 

(foto: CyBe Construction)

|||APEX DYNAMICS

Apex Dynamics levert de essentiële onderdelen voor de 

mechanische aandrijving van machines en robots. Maar dat 

blijft niet bij tandwielkasten, tandheugels en rondsels. Apex 

Dynamics voorziet haar klanten en de markt waar nodig van 

de kennis en expertise waarmee men verder komt.

‘Als partners binnen meerdere 

projecten hebben Apex Dynamics 

en AXIS & Stuifmeel de technische 

ervaring en knowhow om een 

oplossing te vinden voor complexe 

vraagstukken’ 
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Let op het toepassingsbereik bij
elektrohydraulische actuator
Al langer ziet VAN HALTEREN TECHNOLOGIES in Boxtel – voorheen Large Projects, 

onderdeel van Bosch Rexroth – dat steeds meer lineaire hydraulische aandrijvingen 

het verliezen van elektromechanische alternatieven. Deze laatste is immers 

eenvoudiger te installeren, makkelijker aan te sturen en energie-efficiënter. 

Belangrijke nadelen liggen echter in de lagere krachtdichtheid en de beperkte 

levensduur. Van Halteren Technologies ontwikkelde daarom een elektrohydraulische 

variant die ‘both worlds’ combineert. 

Een elektromechanische aandrijving is voor sommige toepassingen prima. Echter is de 

krachtdichtheid lager ten opzichte van een hydraulische actuator en de levensduur korter

D
e wereld elektrificeert. In de aandrijftechniek 

is het een serieuze verdringingsmarkt waarin 

de hydraulische aandrijvingen plaats moeten 

maken voor elektromechanische alternatieven. 

De oorzaak ligt enerzijds in de eenvoud van 

elektrische aandrijvingen. Ze zijn eenvoudiger te ontwerpen 

maar vooral: eenvoudiger (plug-and-play) aan te sluiten, in te 

stellen en te gebruiken. 

Daarnaast is elektrisch aandrijven veelal duurzamer omdat 

het met frequentieregelaars niet nodig is om energie weg te 

TEKST / Marjolein de Wit-Blok

smoren. Geen onbelangrijke eigenschap in een tijd waarin de 

energieprijzen de pan uit rijzen. Tot slot is een elektromechani-

sche aandrijving compacter van opbouw. Waar een hydraulische 

aandrijving op een willekeurige locatie een aggregaat, besturings-

kast, hydrauliekslangen, bekabeling en soms een koelsysteem 

vereist, vervallen bij elektrische aandrijvingen alle hydraulische 

componenten met bijbehorende interfaces.

Elektromechanisch of hydraulisch?
Chris Donkers, applicatiespecialist bij Van Halteren 

Technologies: “Door de tijd heen zie je dat de belangrijkste 

redenen om met een hydraulische aandrijving te werken – snel, 

nauwkeurig en een hoge krachtdichtheid – langzaam onder-

gesneeuwd raken door de voordelen van elektromechanisch. In 

het kader van deze ontwikkeling leverden wij zo’n 8 jaar geleden 

voor het eerst een volledig elektromechanische actuator als ver-

vanging van de hydraulische aandrijving van twee ‘armen’ op 

een schip. Deze oplossing werd ontwikkeld omdat de klant geen 

hydraulisch powerpack op zijn schip wenste.”

Vervolgens werd de EMA toegepast tijdens de retrofit van 

een aantal sluizen waar hij diverse voordelen biedt. Enerzijds 

is de totaaloplossing op locatie in korte tijd plug-and-play aan 

te sluiten. Voor de afnemers lag de belangrijkste reden in het 

elimineren van de kans op lekkage van hydrauliekolie in het 

milieu. Daarnaast gaven zij aan dat er onvoldoende kennis van 

hydraulische aandrijftechniek beschikbaar was om zelf nog het 

onderhoud te kunnen uitvoeren.”

Beperkingen
Toch is een elektromechanische aandrijving ook niet heilig. 

Zo is de krachtdichtheid lager ten opzichte van een hydraulische 

actuator en de levensduur korter. Daarnaast is de actuator zelf 

door onder andere de elektromotor zwaarder. Dit is nadelig in 

bijvoorbeeld de giek van een hijsarm omdat hierdoor het hijs-

vermogen wordt beperkt. Verder zijn in bestaande machines 
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die de markt nodig had om aan deze oplossing te wennen én 

relevante normen en richtlijnen waaraan de aandrijving moet 

voldoen. Inmiddels zijn deze uitdagingen opgelost wat onder 

meer leidde tot onderstaande EHA.”

EHA - Elektro hydraulische actuator
Een elektro hydraulische actuator bestaat uit een cilinder 

waarop een gestandaardiseerde powerbox is geplaatst. Hierin 

zijn één of meer elektrisch aangedreven hydrauliekpompen(en) 

ondergebracht die in een gesloten hydraulisch circuit draaien. 

Verder is een accumulator aangebracht in het kader van volu-

mecompensatie (links op de cilinder). Donkers: “Met deze oplos-

sing bieden we een elektrohydraulische actuator die compact is 

gebouwd, een hoge energiedichtheid heeft en een hoogenerge-

tisch rendement. Daarbij is het olievolume klein. Verder zijn alleen 

een mechanische en een elektrische interface tussen de actuator 

en de betreffende machine nodig; de hydraulische interface is 

immers al geïntegreerd in de actuator.”

Hij besluit: “Besef wel dat je met deze EHA binnen het toepas-

singsbereik moet blijven. Zo is er een grens aan het geïnstalleerde 

vermogen en hiermee aan de maximale snelheid. Dit kán proble-

men opleveren in bijvoorbeeld de giek van een overslagkraan waar 

de snelheidseisen leiden tot een mogelijk te grote actuator. Ook 

worden in dit soort toepassingen vaak de hydraulische pompen 

gekoppeld aan verschillende en sequentieel aangestuurde cilin-

ders. In deze gevallen is het waarschijnlijk slimmer om tóch een 

conventionele hydraulische aandrijving te kiezen.”<

www.vanhalteren.com

Deze elektro 

hydraulische 

actuator stuurt 

een sluisdeur aan. 

Voor dit soort 

toepassingen is 

de EHA een prima 

oplossing (foto’s: Van 

Halteren Technologies)

TEKST / Marjolein de Wit-Blok

hydraulische cilinders in sommige gevallen zo compact inge-

bouwd – vooral in mobiele applicaties – dat er niet eens ruimte 

is voor een elektromotor.

Ook is het geluidsniveau een thema: Waar de elektromotor en 

pomp bij een hydraulische aandrijving veelal in een apart, afge-

sloten technische ruimte staan, bevindt de elektromotor zich bij 

een elektromechanische oplossing direct op de cilinder. Wanneer 

mensen langere tijd in de nabijheid van de aandrijving verblijven, 

kan dit problemen opleveren. Tot slot kan de bereikbaarheid van 

de actuator in het kader van onderhoud beperkingen opleveren. 

Wanneer deze bijvoorbeeld hoog in een mast zit, onder een brug 

of op een andere lastig bereikbare plaats, wordt het uitvoeren 

van visuele inspecties en eventueel onderhoud lastig. Bij een 

separate HPU-ruimte is dit minder of niet aan de orde.

Best of both worlds
Gezien de voordelen en beperkingen van elektromechanisch 

en hydraulisch, is een logische stap om ‘best of both worlds’ 

te combineren. Op zich niet eens nieuw. De oplossing om een 

elektrische aandrijving te koppelen aan een hydraulische over-

brenging is eigenlijk al vrij lang mogelijk. De relatief standaard 

draaistroom motoren zijn vaak voldoende nauwkeurig in snel-

heid en koppel te regelen om de gewenste nauwkeurigheid in 

positie, snelheid of kracht te bereiken. Mochten er toch hogere 

dynamische eisen worden gesteld, dan bieden servomotoren 

een oplossing.

Donkers: “De doorbraak van EHA’s (elektro hydraulische actu-

atoren) werd vooral belemmerd omdat er een hydrauliekpomp 

nodig is die geschikt is voor een vierkwadrantsbedrijf, de tijd 

Een elektro 

hydraulische 

actuator bestaat 

uit een cilinder 

waarop een 

gestandaardiseerde 

powerbox is 

geplaatst. Links zien 

we een accumulator 

in het kader van 

volumecompensatie
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‘Businessmodel 
machinebouwers 
gaat veranderen’
Op 21 en 22 september organiseerde SCHNEIDER ELECTRIC in 

het Inspyrium te Cuijk haar Innovation Summit. Twee dagen in 

het teken van de huidige trends digitalisering, elektrificatie en 

duurzaamheid. Eindklanten, paneelbouwers, system integrators 

en machinebouwers konden deelnemen aan subsessies en andere 

leerzame demonstraties. Voor Schneider Electric was het tevens  

een showcase van de nieuwste producten die de komende maanden 

op de markt komen of net geïntroduceerd zijn. Aandrijftechniek 

liet zich onderdompelen in groene sferen en sprak met Sander van 

Dasselaar over de Nederlandse machinebouw. 

Digitalisering in de industrie was één van de drie thema’s 

op Scheider Electric’s Innovation Summit. Hier een 

demonstratie van de Augmented Operator Advisor (foto: 

Schneider Electric)

S
chneider Electric had het goed voor elkaar in 

Cuijk. De trends digitalisering, elektrificatie en 

duurzaamheid waren alom aanwezig en dat in 

een prettig aangepaste ambiance. De rode loper 

in het Inspyrium was vervangen door echte 

graszoden. Naast twee soorten hotdogs (gewoon en vegetarisch) 

én flinterdunne Flammkuchen werden er gezonde snacks 

geserveerd die bestonden uit bakjes quinoa met (gedroogd) 

fruit en rijst. En bij de foodtruck werden puur gezonde zaken 

op fruitbasis gepresenteerd. Ook werd onlangs bekend dat 

Schneider Electric door een onafhankelijk analistenbureau 

als leider wordt gepositioneerd in de industriële vooruitgang 

voor microgrid technologie en duurzaamheid. En het plaatje is 

compleet als je company branding kleur dan ook nog groen is. 
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montage-afmetingen net zo groot als zijn voorganger ATS48, 

waardoor uitwisselbaarheid is gewaarborgd. De reeds geïnstal-

leerde contactoren en motorbeveiligingsschakelaars van de 

ATS48-installatie kunnen gewoon worden hergebruikt. De nieuwe 

Altivar ATS480 heeft veel minder engineeringtijd nodig wat ook 

voordeliger is qua kosten. De integratie van de nieuwe softstarter 

met EcoStruxure for Automation and Power Apps en software 

vereenvoudigt de architectuurselectie, het gedetailleerde ont-

werp en de uitvoering aanzienlijk. Verder is het een robuuste en 

betrouwbare softstarter, zelfs in zware omstandigheden. En het 

is een softstarter die qua cybersecurity bij de tijd is. Er zit een 

gebruikers-accountbeheersysteem in, er zijn veiligheidsfunc-

ties om poorten en diensten te beperken of uit te schakelen, er 

worden veiligheidsrapportages gegenereerd bij een bedreiging 

en er is een beveiligd opstarten en upgraden van de firmware.  

Frequentieregelaar wordt sensor
Ook stond er een Altivar frequentieregelaar in kastuitvoering. 

Niet meteen nieuw, maar wel interessant was verregaande digi-

talisering die het vooral voor operators en onderhoudsmonteurs 

eenvoudig moet maken om met dit soort aandrijfsystemen te 

werken. Deze grote frequentieregelaars maken in het veld vaak 

deel uit van een plant met meerdere grote aandrijvingen, zoals 

pompen, compressoren of andere forse machines met grote ver-

mogens. Het is nu mogelijk om deze Altivar regelaars gemakkelijk 

te integreren in procesarchitecturen dankzij een gestandaardi-

seerde FDT/DTM en ODVA technologie. Ook wordt de frequentie-

regelaar gezien als sensor. Dankzij de geïntegreerde services kan 

de regelaar nauwkeurige data leveren voor assetmanagement en 

energiebeheer, zonder dat daar extra sensoren voor nodig zijn. 

Tijdens de Innovation Summit werd dat gedemonstreerd aan 

de hand van een makkelijke toegang tot de regelaar op afstand 

via een tablet. 

Ander businessmodel machinebouwers?
Aandrijftechniek kreeg kans om bij te praten met Sander 

van Dasselaar, Vice President Industry Nederland & België bij 

Schneider Electric. Wat is volgens hem momenteel de grootste 

uitdaging voor de industrie in Nederland? Van Dasselaar: “Naast 

de leveringsproblematiek van componenten en de steeds hogere 

energieprijzen merken we dat machinebouwers en eindklanten in 

een transitie zitten om alles meer digitaal te maken. Eindklanten 

– grote bedrijven als de Heinekens of de Friesland Campina’s – zijn 

op plantniveau echt wel bezig met digitalisering. Maar de digitale 

aansluiting met de machinebouwers en de end-of-line automati-

sering hangt nog met ‘losse flodders’ aan elkaar. De bedoeling is 

wel om die machines te integreren met de automatisering van de 

eindklant. Aan de andere kant zie je dat de machinebouwer zelf 

veel meer kan doen met de huidige technologie.” Van Dasselaar 

doelt daarbij op servitization of ‘machines-as-a-service’. Dat is 

een verdienmodel voor machinebouwers naar de toekomst toe. 

“Daar zijn de Nederlandse machinebouwers nog wel conser-

vatief. We staan aan de vooravond van een verandering om de 

Digitalisering in de industrie was één van de drie thema’s 

op Scheider Electric’s Innovation Summit. Hier een 

demonstratie van de Augmented Operator Advisor (foto: 

Schneider Electric)

Energie-efficiency, energiebeheer en energiebesparing zijn gezien de hoge energieprijzen van 

tegenwoordig een hot-topic 

TEKST / FOTO’S / Paul Quaedvlieg

Schneiders Innovation Summit is met name bedoeld voor 

een groot publiek van klanten en partners; van paneelbouwers en 

system integrators tot machinebouwers. Er waren diverse stands 

ingericht met voor ieder wat wils, alles binnen een ‘sustainable’ 

kader. Wat te denken van open proces automatisering, smart 

buildings, datacenters, cybersecurity, circulariteit van producten, 

slimmere fabrieksautomatisering en e-mobility. Sprekers van 

Schneider Electric zelf en partners gaven interessante break-out 

sessies. En er werden diverse nieuwe producten getoond die nu 

of binnenkort leverbaar zijn. 

Cybersecure softstarters
Op het gebied van aandrijftechniek toonde Schneider Electric 

onder andere de nieuwe reeks Altivar Soft Starter ATS480. Qua 

>

Sander van Dasselaar: 

“De bewustwording 

op het gebied van 

duurzaamheid en 

energiebesparing is bij 

de machinebouwers aan 

het veranderen” 
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Sigmatek’s multitouch bedieningspanelen geven de productielijn 

een moderne uitstraling en een overzichtelijke procesbesturing 

voor de operator

De Innovation Summit werd gehouden in de groene sferen van het Inspyrium te Cuijk (foto: Schneider Electric)

digitalisering samen met de machinebouwers daadwerkelijk te 

implementeren. De interesse is er, de bewustwording is er ook 

al, maar het implementeren in de machines, is nog een brug te 

ver. Dat vergt een ander businessmodel.”

Machinedata visualiseren
In gesprekken met machinebouwers gaat het vaak over soft-

ware. “Daar zie je al het verschil”, legt van Dasselaar uit. “Bij een 

machinebouwer gaat het meestal over programmeersoftware en 

PLC’s. Maar als wij het over software hebben, gaat het meer over 

de performance van de machine. Wij, als Schneider Electric, willen 

daar graag een schil overheen leggen. Daarbij gaat het steeds 

meer richting performance contracting; wat is de output van de 

machine? Wil je dat goed managen, dan moet je de data die uit 

de machine komt, gaan visualiseren. De technologie daarvoor, 

zowel hardware als software, kan Schneider Electric leveren. Maar 

het is voor ons meer ‘practice what you preach’. Wij moeten die 

machinebouwer laten zien dat hij op een andere manier geld 

|||   INNOVATIEF PRODUCTTRANSPORTSYSTEEM

De nieuwe Lexium MC12 multi-carrier is een innovatief product-

transportsysteem voor het verplaatsen, positioneren of groeperen 

van producten in machines voor discrete processen. Deze nieuwe 

generatie van lineaire transportsystemen is onderdeel van 

EcoStruxure Machine, een interoperabel IoT-systeem- 

architectuur en platform van Schneider Electric. Machine- 

bouwers hoeven daardoor slechts één tool te gebruiken voor 

engineering en lifecycle management voor onder andere logica, 

motion, veiligheid, frequentieregelaars, digitaal loadmanagement, 

robotica en nu ook voor multi-carrier transportoplossingen. 
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De nieuwe Altivar Soft Starter ATS480 is robuust en beveiligd 

volgens de nieuwste cybersecurity normen

kan verdienen met zijn machines. Hem of haar helpen met een 

‘proof of concept’ om dat te bouwen. Dan gaat het niet alleen 

om de CEO of de engineer, maar ook om de salesafdeling erbij 

te betrekken. Zodat zij in hun salespitch bij de eindklant het 

‘machine-as-a-service’ concept kunnen verkopen als extra onder-

scheidend ten opzichte van de concurrentie.” 

Verduurzaming en energie-efficiency 
Alles tijdens Schneiders Innovation Summit ademt groen, 

duurzaam en energie-efficiënt. Zijn Nederlandse machinebou-

wers überhaupt bezig met verduurzaming en energiebesparing? 

“Tot nu toe eigenlijk niet of te weinig,” aldus van Dasselaar. 

“Gezien de huidige energieprijzen zie je wel dat eindklanten niet 

alleen kijken naar de kostprijs van de machine, maar ook naar 

hoeveel Kilowattuur de machine verbruikt als deze draait. Dus 

die vraag gaat vaker komen. Op termijn denk ik wel dat eindklan-

ten dit als één van de criteria gaan gebruiken om machines te 

selecteren. Dus die bewustwording is wel aan het veranderen.” 

Schneider Electric produceert zelf ook veel producten, zowel 

hardware als software. Hoe duurzaam zijn jullie zelf in de pro-

ductie? Van Dasselaar: “Alle nieuwe ontwikkelingen die we op 

de markt brengen moeten intelligent zijn. Ze moeten iets van 

data kunnen genereren, maar aan de andere kant ook sustainable 

zijn. Denk hierbij aan circulariteit. Hoe gaan we onze producten 

recyclen? Sommige nieuwe ontwikkelingen gaan daar 100% in 

mee en we houden daar ook rekening mee met het re-design 

van bepaalde bestaande componenten. Dat gaat zelfs door tot 

onze verpakkingen, waarbij we nu een ander soort karton gaan 

toepassen. Dat karton is milieuvriendelijker dan de wit met groen 

bedrukte doosjes van vroeger. Branding is belangrijk, maar sus-

tainability is tegenwoordig belangrijker. We proberen dat wel in 

ons DNA te krijgen.”  <

www.se.com

Dankzij digitalisering zijn assets ook op afstand eenvoudig te 

monitoren

|||   SF6-VRIJE MV-SCHAKELAARS

Schneider toonde ook de SM en RM AirSeT voor de Neder-

landse markt. De RM AirSeT is de nieuwste toevoeging 

aan de groeiende familie van SF6-vrije middenspannings-

schakelaars. Deze generatie nieuwe schakelaars stelt de 

industrie, gebouwen, datacenters en nutsbedrijven in staat 

om de impact op het milieu te verminderen en het onderhoud 

en de werking te optimaliseren. SM AirSeT maakt deel uit van 

Schneiders assortiment SF6-vrije MV-schakelaars, waaronder 

ook RM AirSeT - een secundaire gasgeïsoleerde (GIS) Ring Main 

Unit (RMU) voor netbeheerders die binnenkort gelanceerd 

word; en GM AirSeT - een primaire GIS voor meer veeleisende 

toepassingen, volgt zo spoedig mogelijk. 
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In Hannover toonde 

Dassault Systèmes met 

diverse partners hoe virtual 

prototyping uiteindelijk 

leidt tot een werkende 

duurzame productielijn
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Duurzaam mobiliteitsconcept 
gerealiseerd dankzij
virtual prototyping 

TEKST / FOTO’S / Paul Quaedvlieg

Duurzame innovatie wordt gedreven door meerdere factoren. Denk aan samenwerking, toegang tot, 

analyse en het delen van betrouwbare gegevens, naadloze simulatie en modellering van oplossingen en 

processen en zelfs hele ondernemingen. Een digital twin kan daarbij een belangrijke bijdrage leveren. Van 

virtual prototyping tot het besparen van materialen en hulpbronnen in nieuwe circulaire benaderingen, 

tot het verkorten van de time-to-market, het verbeteren van de ecologische voetafdruk en het benutten 

van kennis door middel van levenslang leren. Bij DASSAULT SYSTÈMES weten ze daar alles van. 

Aandrijftechniek zag het live in Hannover en sprak met Olivier Ribet, executive vice president EMEA bij 

Dassault Systèmes. 

 T ijdens de Hannover Messe toonde Dassault 

Systèmes hoe connected oplossingen en geïnte-

greerde industriële processen kunnen bijdragen aan 

de duurzaamheid van een bedrijf. Het scenario dat 

op de stand van Dassault Systèmes werd getoond, 

Olivier Ribet, executive 

vice president EMEA 

bij Dassault Systèmes: 

“Wij gebruiken niet 

de term ‘digital twin’, 

maar juist ‘virtual 

twin’. Dat doen we 

bewust.”

>

illustreert hoe realtime samenwerking een duurzaam mobili-

teitsconcept kan realiseren. Echter deed het bedrijf dat niet 

alleen. Samen met e.Volution, Graebener, Omron en VAF werd 

gedemonstreerd hoe een fabriek van de toekomst in virtual 

reality kan worden geoptimaliseerd. 
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Systems-Engineering (MBSE) ontwikkeld. Toekomstige klanten 

kunnen hiermee in virtual reality een conceptvoertuig ervaren 

en meteen al feedback geven over ontwerp en ergonomie. 

Sterke automatisering productie
Dassault Systèmes demonstreerde verder in Hannover 

samen met industriële automatiseringsspecialist Omron en 

machinebouwer VAF de verschillende stappen van de waarde-

keten. Bij productontwikkeling helpt het 3DExperience-platform 

de productieprocessen van brandstofcellen sterk te automatise-

ren, de kwaliteit te verhogen en tegelijkertijd drastisch kortere 

cyclustijden te realiseren. Als het gaat om de ontwerpanalyse 

en modificatie van bipolaire platen – het hart van een brand-

stofcelstapel – en de serieproductie, kwam Graebener Bipolar 

Plate Technologies uiteindelijk in twee opzichten in het spel. 

Het bedrijf is specialist in de engineering en constructie van 

productiesystemen en lijnen voor de productie van bipolaire 

platen. Daarnaast biedt het een groot portfolio aan diensten, 

van bipolair plaatontwerp tot prototyping en kleine seriepro-

ductie met zijn eigen applicatielaboratorium. De laatste stap 

van het scenario liet zien hoe feedback van de afzonderlijke 

processtappen terug kan vloeien in de ideeënpool voor nieuwe 

varianten en ontwikkelingen of zelfs volledig nieuwe busi-

nessmodellen – een virtuele levenscyclus door het volledige 

waardenetwerk.

Added value virtual twins 
Aandrijftechniek sprak in Hannover met Olivier Ribet, exe-

cutive vice president EMEA bij Dassault Systèmes. Dassault 

Systèmes biedt virtual prototyping aan haar klanten om duur-

zame innovaties te verwezenlijken. Maar wat is nu de belangrijk-

ste toegevoegde waarde hiervan? “Als 3D-gebruiker kun je een 

prima gebruikerservaring hebben, maar soms is dat niet heel 

nauwkeurig. Aan de andere kant kan het wel nauwkeurig zijn, 

maar heb je geen goede ervaring. Dat ‘blenden’ van de virtuele 

met de werkelijke wereld, en het maximaal verkleinen van de 

afstand tussen beiden om er één van te maken, is wat wij zien 

als de toekomst van een virtual twin. Wij gebruiken niet de term 

‘digital twin’, maar juist ‘virtual twin’. Dat doen we bewust. 

Sinds 40 jaar werkt Dassault Systèmes aan modeling & simu-

lation van producten. Maar daarnaast genereren wij ook data 

vanuit de werkelijke wereld. Toen wij het 3DExperience plat-

form bouwden, wilden we een open platform creëren, waarin 

iedereen in de virtuele wereld kan kijken. Maar ook kan zien 

wat er gebeurt als er iets verandert. In ons platform kun je het 

product en het proces laten samenvloeien. ‘The what and the 

how, together’. In een virtueel productieproces kun je data halen 

uit de fysieke wereld, bijvoorbeeld data via de cloud direct in 

het platform. Deze data gaan we ‘blenden’ met de 3D-modellen 

en sturen we terug naar het fysieke model. Die wisselwerking 

blijft tot het proces maximaal geoptimaliseerd is.” 

Maar waarom pretenderen jullie dat dit duurzamer is? 

“Door het proces te optimaliseren wordt er gekeken naar veel 

data,” aldus Ribet. “Bijvoorbeeld het gewicht van een grijper 

die een product moet oppakken. Als je de grijper optimaliseert 

qua gewicht, is er minder energie nodig om de grijper te laten 

bewegen. De aandrijving om de grijper te laten bewegen kan ook 

kleiner. Je hebt dus minder materiaal en minder energie nodig 

in het proces. En dat het nog steeds voldoet aan alle normen 

en eisen. Onze klanten, maar ook wij, leren elke dag bij, om 

een product zo optimaal mogelijk te ontwerpen.” 

Single source of truth
e.Volution, een van de partners op de stand van Dassault 

Systèmes, ontwikkelt, produceert en exploiteert Mobility-as-a-

Service-systemen (MaaS) bestaande uit innovatieve voertuigen 

aangedreven door waterstofbrandstofcellen. Het bedrijf heeft 

zelf niet de speciale knowhow over de gebruikte brandstofcel-

technologie. Door het samenwerkingsnetwerk met Dassault 

Systèmes, Omron, VAF en Graebener op te bouwen en te benut-

ten, kan het bedrijfsmodel desondanks slagen. Het maakt daar-

bij gebruik van het 3Dexperience-platform als een ‘single source 

of truth’. Er wordt een virtual twin ontwikkeld voor de gehele 

levenscyclus van hun duurzame mobiliteitsoplossing. Vanaf het 

eerste idee, via engineering, werkvoorbereiding en productie 

tot en met de marketing, sales, installatie en aftersales. Met 

andere woorden, de ‘time-to-market’ wordt flink verkort.

Voor e.Volution is duurzaamheid in de productie maar ook 

daarna belangrijk. Elk nieuw Mobility-as-a-Service-systeem 

wordt ontworpen met de nadruk op de circulaire economie. 

Dat betekent zo min mogelijk afval, emissies en bijbehorende 

risico’s. Het bedrijf gebruikt daarvoor de Lifecycle Assessment 

functie van Dassault Systèmes. Hierbij wordt gekeken naar 

verbetering van het milieueffect van de productie en het terug-

dringen van CO2-emissies bij logistieke bewegingen. Samen met 

Accenture heeft Dassault Systèmes een digitale Model-Based-

Het design van 

bipolaire platen in 

brandstofcelsystemen 

is vaak onderhevig aan 

verandering 

e.Volution ontwikkelt, 

produceert en 

exploiteert Mobility-

as-a-Service-systemen 

(MaaS)
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De productielijn wordt uiteindelijk virtueel getest qua werking, ergonomie en validatie 

Farmacie en semiconductor
De fabricage van de bipolaire platen, zoals in Hannover te 

zien was, is een goed voorbeeld van duurzame productie. Maar 

dit kan natuurlijk op veel meer industriesectoren van toepas-

sing zijn. Ribet: “3DExperience en met name de inzet van virtual 

twins wordt tevens gebruikt in diverse andere sectoren. Zo zijn 

we sterk aanwezig in de automotive en aerospace-industrie. 

Maar ook in de farmaceutische industrie worden productie-

lijnen momenteel flink geoptimaliseerd. Dat zijn zeer complexe 

processen. Hier zie je dat fabrieken waar normaal gesproken 

het opzetten van een productielijn een jaar kost dat nu moet 

worden gedaan in 2 tot 3 maanden. Dat zou niet mogelijk 

zijn zonder gebruik van de virtual twins. De semiconductor-

industrie, waar eveneens een enorme druk op zit, lijkt wat dat 

aangaat ook op de farmaceutische industrie. We zien hier veel 

overeenkomsten.” En de invloed van software? “Het goed mana-

gen van het fysieke product en het managen van de software 

is erg belangrijk. Gaat het om de software in het product óf de 

software om dat product te kunnen maken óf de software die 

met het product wordt meegestuurd? Of alles tegelijkertijd? 

Software managen in een fabriek of rondom een product wordt 

daardoor steeds complexer.”

Tot slot noemt Ribet een bedrijf als Lightyear als goed voor-

beeld. “Vanaf het begin maken zij gebruik van het 3DExperience 

platform. Eerst werkten wij met hen aan mechanische en elek-

trische designs. Maar daar kwamen al snel de simulaties en 

specifieke materiaalkennis bij, omdat het ontwerp van de 

zonnepanelen meer nodig had dan alleen het mechanische 

ontwerp. En ook hier werd veel energie gestoken in de opti-

malisering van elektronica en software. Een goed voorbeeld 

van een zeer innovatieve klant die dankzij onze software en 

expertise een complex product kan ontwikkelen.” 

www.3ds.com

35

Door bepaalde (bewegende) onderdelen in een machine te optimaliseren, kan het 

energie- en materiaalverbruik omlaag. Ook dat is duurzame innovatie
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ABB’s strategie van 
industriële robot tot
flexibele bewerkingscel

Het grote tekort aan vakmensen dwingt productiebedrijven meer en meer richting automatisering. 

Diverse functies zijn al overgenomen door geautomatiseerde productielijnen en robots. Maar er is 

behoefte aan meer automatisering. ABB ROBOTICS springt daar handig op in. Het bedrijf gebruikt de 50 

jaar ervaring in robotautomatisering voor de ontwikkeling van gestandaardiseerde productiecellen. 

Op de Automatica gaf ABB 

een demonstratie met de 

productiecel OmniVance 

FlexLoader M in combinatie 

met een AGV. Allemaal 

onderdelen voor de fabriek 

van de toekomst

TEKST / Paul Quaedvlieg

FOTO’S / ABB Robotics
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 V olgens Marc Segura, manager van ABB's Robotics 

Division, kampen veel industrieën met een onge-

kend tekort aan geschoolde arbeidskrachten. “Dit 

wordt nog versterkt door wereldwijde onzekerheid 

en veranderende eisen van klanten. De robotica- 

en softwareoplossingen van ABB spelen in op deze wereldwijde 

trends door slimme, flexibele, mobiele en gebruiksvriendelijke 

technologieën te bieden die onze klanten voorbereiden op de 

toekomst."

Vandaar dat ABB afgelopen zomer op de Automatica in 

München nieuwe productiecellen introduceerde: de OmniVance 

FlexArc Compact lascel en de OmniVance Machining Cell, inclu-

sief bewerkingssoftware. Uitgerust met robots, controllers, 

software en andere randapparatuur zijn de OmniVance produc-

tiecellen kant-en-klare, modulaire oplossingen die gemakkelijk 

in bestaande productielijnen kunnen worden geïntegreerd. Zij 

produceren ook efficiënt kleinere batches en voldoen daar-

mee aan de toenemende vraag naar productieoplossingen voor 

kleine volumes en steeds grotere productvariaties. Tegelijkertijd 

kunnen gebruikers snel reageren op veranderende productie-

eisen. Beide producten maken deel uit van de strategie van ABB 

om flexibele productiecellen en softwareoplossingen te leveren 

die snel kunnen worden geherprogrammeerd voor verschillende 

producttypes en gemakkelijk kunnen worden gecombineerd 

met autonome mobiele robots (AMR). 

ABB begeeft zich met deze producten tussen andere machi-

nebouwers en systeem integratoren. "Ons merk OmniVance 

brengt alle gestandaardiseerde productiecellen samen. De 

cellen van OmniVance zijn hier gebaseerd op meer dan 50 jaar 

ervaring in robotautomatisering en zijn uitgerust met nieuwe 

software om de integratie te versnellen en tegelijkertijd meer 

flexibiliteit en efficiëntie mogelijk te maken", voegt Segura toe.

Compact maar flexibel
De OmniVance FlexArc Compact is een gebruiksklare, modu-

laire oplossing die robots, controllers, software, randappara-

tuur en andere belangrijke componenten combineert in een 

vereenvoudigde cel. Deze is speciaal ontworpen voor lastoepas-

singen en biedt meer flexibiliteit, hoge gebruiksvriendelijkheid 

en betere integratie in bestaande systemen. 

"Lassen is een van de snelst groeiende toepassingsgebieden 

voor automatisering, die momenteel wordt gedreven door een 

tekort aan geschoolde werknemers", zegt Segura. "Stijgende 

kosten en hogere eisen van klanten maken de productie com-

plexer. Daarom hebben fabrikanten behoefte aan eenvoudige 

automatiseringsoplossingen die gemakkelijk kunnen worden 

aangepast aan veranderende marktomstandigheden. Bovendien 

hebben we deze cel kleiner, flexibeler en gebruiksvriendelijker 

gemaakt." 

Geautomatiseerde productielogistiek
Zoals gezegd heeft de OmniVance FlexArc Compact de 

kleinste footprint in zijn klasse en benut de bestaande ruimte 

optimaal. Tegelijkertijd kunnen tot vier robots worden toege-

voegd zonder veranderingen aan het celontwerp, wat de flexi-

biliteit verhoogt. Het innovatieve ontwerp van de portaalrobot 

met een montagehoek van 45 graden, waarbij de robot op een 

drieassige draaitafel staat, plaatst de robot dichter bij het werk-

stuk, waardoor de werkparameters worden gemaximaliseerd.

Autonome mobiele robots en systemen voor materiaal-

behandeling en kwaliteitscontrole kunnen ook gemakkelijk 

worden geïntegreerd om de functionaliteit van de nieuwe cel 

uit te breiden en de productielogistiek te automatiseren en 

te versnellen. Als de productie moet worden verhoogd, kan 

de OmniVance FlexArc Compact worden uitgebreid met extra 

cellen. Zowel de hardware- als de softwareprogramma's voor 

de cellen kunnen gemakkelijk worden gekopieerd op één of 

meer locaties, waardoor de tijd en de potentiële risico's die 

nodig zijn om nieuwe cellen toe te voegen, worden beperkt.

Tot acht bewerkingen in één cel
De andere productiecel die ABB introduceerde was 

OmniVance Machining Cell. Met de standaard ingebouwde 

bewerkingssoftware biedt deze cel meer flexibiliteit en eenvoud 

voor een reeks bewerkingen, waaronder slijpen, polijsten, frezen 

en oppervlakteafwerking. De nieuwe bewerkingscel kan tot acht 

verschillende bewerkingen in één unit uitvoeren. Hij kan ook tot 

20.000 uur onbemand werken in zware omstandigheden zonder 

dat er onderhoud nodig is. De intuïtieve bewerkingssoftware 

vermindert de installatietijd met 92 procent. Het is de eerste 

De OmniVance FlexArc 

Compact heeft de 

kleinste footprint in 

zijn klasse en benut 

de bestaande ruimte 

optimaal

36-37-38_abbrobots.indd   3736-37-38_abbrobots.indd   37 19-10-2022   16:5319-10-2022   16:53



AANDRIJFTECHNIEK | november 202238

op de markt die automatische kalibratie en weboptimalisatie 

in één machine combineert, waardoor de kalibratie tot tien 

minuten wordt teruggebracht. 

"Onze laatste innovaties in ABB's groeiende robotica-port-

folio zijn de OmniVance Machining Cell en Machining Software. 

Deze maken automatisering toegankelijker, flexibeler en snel-

ler", legt Segura uit. "Omdat consumenten een breder scala aan 

producten vragen en productlevenscycli korter worden, moeten 

fabrikanten snelle en kosteneffectieve productiewijzigingen 

doorvoeren om op de markt te blijven."

Sneller opbouwen door pre-engineering
De OmniVance Machining Cell bestaat uit de IRB 2600 

industriële robots, een controller en een draaitafel, gecombi-

neerd met druk- en niveausensoren en andere apparatuur. De 

cel is gegarandeerd compatibel door alle componenten vóór 

gebruik te laten testen. Gebruikers hoeven zich alleen te bekom-

meren om de kalibratie van gereedschap en robot, aangezien 

90% van de cel al voorgemonteerd is. Deze ‘pre-engineering’ 

resulteert in een snellere opstelling en een compacter vloerop-

pervlak. De cel kan gemakkelijk worden geïntegreerd in diverse 

productieomgevingen. 

Bij de ontwikkeling van de OmniVance Machining Cell 

werden 2.400 cellen aan echte belastingstests onderworpen. 

Het resultaat is een uiterst duurzame en robuuste oplossing 

die geschikt is voor zware omstandigheden en tot 20.000 uur 

onbemand kan werken voordat onderhoud nodig is.

Vereenvoudigde automatisering 
De bewerkingssoftware van ABB is de eerste die functies 

voor automatische kalibratie en pad-optimalisatie in één in-

tuïtieve tool integreert. Dit maakt het gemakkelijker om nieuwe 

Meerdere OmniVance Machining Cells aan elkaar gekoppeld kunnen verschillende bewerkingen uitvoeren. Een robot zorgt voor 

producttransport tussen de cellen

producten in te stellen. Tegelijkertijd verhoogt het de nauwkeu-

righeid van de bewerkingen. Als stand-alone tool ondersteunt 

de software zowel de IRB 2600 robot in de bewerkingscel als 

diverse andere ABB robots. 

De bewerkingssoftware kalibreert automatisch gereed-

schappen en werkstukken, waardoor het opnieuw kalibreren van 

vier uur tot slechts tien minuten wordt teruggebracht. Met de 

geïntegreerde baanoptimalisatie kunnen gebruikers duizenden 

baanpunten bewerken in slechts een halve dag, vergeleken met 

de twee dagen die doorgaans nodig zijn om een hoogwaardig 

oppervlak te realiseren.

Minimale integratie-inspanningen
Zelfs zonder programmeerkennis zijn bewerkingen een-

voudig uit te voeren en te controleren dankzij een intuïtieve 

en gebruiksvriendelijke gebruikersinterface. Eenvoudige drag-

and-drop functies zorgen voor een snellere programmering, 

waardoor ook de kans op fouten afneemt. Bewerkingen kunnen 

ook sneller worden opgeschaald met het kopiëren en plakken 

van programma's tussen meerdere bewerkingsstations.

Als onderdeel van ABB's OmniVance-merk, dat alle gestan-

daardiseerde productiecellen van ABB samenbrengt, is de 

OmniVance Machining Cell een van de nieuwste toevoegingen. 

Door robot, grijper, besturing, software en andere componenten 

te combineren in één specifieke oplossing, vereisen OmniVance-

cellen minimale integratie-inspanningen en minimaliseren ze 

de kans op fouten. Het gestandaardiseerde ontwerp van de 

OmniVance-cellen in combinatie met de wereldwijde aanwezig-

heid van ABB zorgt voor snelle omschakelingen, gemakkelijke 

upgrades en tijdige ondersteuning.<

www.abb.com
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S Sustainable involvement houdt in 

dat we vroeg in contact willen komen 

met bedrijven om te praten over 

de technologische en macro-economische 

uitdagingen die in het verschiet liggen. Hoe 

kunnen we daar samen aan gaan werken? Festo 

kan dat doen met een deel van zijn technologische 

oplossingen, maar aan de andere kant zien we dat 

sustainability een hele belangrijke factor gaat 

worden voor veel bedrijven. Niet alleen denken aan 

energieverbruik, maar ook nadenken met klanten 

over ‘de-produceren’. We produceren nu iets, dat 

wordt gemaakt uit bepaalde grondstoffen. Maar 

wat gebeurt er als de machine aan zijn end-of-life 

is? Kunnen bijvoorbeeld pneumatische cilinders 

teruggestuurd worden naar de leverancier om 

materialen te hergebruiken? Zeker nu in een tijd 

dat grondstoffen en materialen lastig te verkrijgen 

zijn. Let wel, we hebben niet de antwoorden, maar 

wel de visie. Echter kan Festo wel de schakel zijn 

om het proces te helpen versnellen.

‘Sustainability heeft grote 
impact op industrie’

FESTO innoveert continu. Het bedrijf richt zich met name op innovatieve 

oplossingen ten voordele van zijn klanten. Zo zet Festo in op het 

automatiseren en robotiseren van (productie)processen, het ontwikkelen 

van slimmere processen met smart data, een verdergaande integratie van de 

virtuele en de fysieke wereld, maar is ook bezig met sustainability. Volgens 

Jurgen Bastiaansen, Manager Innovation Unit bij Festo North-West Europe, 

heeft sustainability een grote impact op de bedrijfsprocessen in de industrie.

Jurgen Bastiaansen is Manager 

Innovation Unit bij Festo North- 

West Europe

Intelligente pneumatiek
Vanuit het verleden is Festo erg gericht op 

pneumatische componenten en het gebruik van 

perslucht. De afgelopen jaren hebben we in de 

markt de bewustwording gecreëerd, dat perslucht 

– bij onjuist gebruik – een kostbaar medium kan 

zijn. Hoe ga je hier zo efficiënt mogelijk mee om? 

Onder andere door de introductie van nieuwe tech-

nologieën zoals bijvoorbeeld de Motion Terminal 

met intelligente pneumatiek. Daarnaast beschikt 

Festo over rekenmodellen die voorspellend naar 

de toekomst aan kunnen geven of een product 

of een deel van een machine nog gezond is. Een 

minder goed functionerend onderdeel kan immers 

van invloed zijn op de totale energiespiegel van 

een machine. Toch worden we nog vaak gezien als 

de leverancier van pneumatische componenten. 

Echter hebben we steeds meer expertise met elek-

tromechanische aandrijvingen en op het gebied van 

software. Zo schuiven we steeds verder op in het 

digitale domein met onze (intelligente) fysieke alu-

minium hardware. Onze producten krijgen steeds 

vaker een digitaal stempel mee; ook de eenvoudige 

pneumatische componenten waar geen intelligen-

tie inzit. Dit digitale label geeft bijvoorbeeld de 

theoretische levensduur aan. Dit zorgt ervoor dat 

in de toekomst de levensduur van componenten 

en de gezondheidstoestand van machines beter 

voorspelt kan gaan worden.

De mens terug in productieproces
Intelligentie in een machine geeft ook aan dat 

je als leverancier veroordeeld bent tot samenwer-

king met andere leveranciers. Dat is wat Industrie 

4.0 vraagt van de markt. Inmiddels zijn we lang-

zaam aan het opklimmen naar Industrie 5.0. Met als 

basis al het goede wat we van Industrie 4.0 geleerd 

hebben, zoals de machines steeds slimmer maken, 

zien we nu de mens weer terugkomen in het pro-

ductieproces. De mens is en blijft nodig om com-

plexe beslissingen te nemen. Dat gaat zijn weerslag 

hebben op onze vier innovatiepijlers, robotica en 

automatisering, artificial intelligence, de koppe-

ling met de fysieke wereld en sustainability. Veel 

aspecten en trends die wij en ons hoofdkantoor in 

Duitsland op ons af zien komen. Daar willen we met 

klanten over in gesprek gaan. Sustainable invol-

vement, hoe gaan wij sustainable samenwerken? 

Besef creëren en van daaruit werken aan innova-

tieve toekomstbestendige oplossingen.<

EXPERTBLOG
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Vocht, het meest
onderschatte gevaar
in persluchtinstallaties!

In tegenstelling tot wat menigeen denkt is perslucht verre 

van schoon. Naast stof- en vuildeeltjes vormt vooral vocht 

een serieuze bedreiging. Dit niet alleen voor de juiste werking 

en levensduur van de persluchtinstallatie zelf, maar ook voor 

de processen en componenten die met de perslucht worden 

aangestuurd. Een juiste beheersing van het vochtgehalte en dit 

bewaken met dauwpuntmonitoring is dan ook belangrijker dan 

menigeen denkt.

Jarenlang te veel vocht in de perslucht resulteert in dit schrikbeeld. Vocht 

veroorzaakt roestvorming, putcorrosie en aanslag, waardoor leidingen 

zelfs compleet verstopt kunnen raken

V
ocht kan in persluchtsystemen bevriezen 

en roestvorming en putcorrosie in leidingen 

en componenten veroorzaken. Het kan het 

gedispergeerde smeermiddel wegspoelen met 

als gevolg versnelde gereedschapsslijtage en 

schade aan kleppen en cilinders. Ook is vochtige lucht een 

dankbare voedingsbodem voor bacteriën, wat met name in 

de food en farma industrieën kan leiden tot product afkeur 

en kostbare productiestilstand. Dat veel bedrijven van hun 

persluchtinstallatie alleen basisgrootheden meten zoals druk, 

flow en (opgenomen) vermogen is dan ook vreemd. Want juist 
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en oliekoelers kan er door temperatuurverhoging meer vocht 

in het persluchtsysteem terechtkomen. Een andere oorzaak is 

onwetendheid rond de werking van koeldrogers in relatie tot de 

omgevingstemperatuur. Als een koeldroger na de (natte) buf-

fertank de lucht bijvoorbeeld koelt naar een drukdauwpunt van 

(in werkelijkheid) 10°C en in de winter en op koele avonden daalt 

de omgevingstemperatuur van het leidingnet naar 4,5°C, dan 

wordt daar vaak geen aandacht aan besteed. Maar door die op 

het oog relatief geringe temperatuurdaling met 5,5°C ontstaat 

in een 40-urige werkweek al bijna 6 liter aan condenswater in 

het leidingsysteem. Is sprake van 24/7 productie dan loopt dat 

Vaak gaat men ervan uit dat de vlotter van een waterafscheider 

altijd goed functioneert en kijkt men hier niet naar om. Na 

verloop van tijd kan de vlotter echter vast gaan zitten. Regelmatig 

controleren is dan ook een vereiste, anders stroomt water linea 

recta het persluchtsysteem in

TEKST / Frank Senteur

FOTO’S / VPInstruments, Compressed Air Challenge

dauwpuntmetingen kunnen heel veel problemen en (onnodige) 

kosten voorkomen.

Vochtgehalte en dauwpunt
Het dauwpunt van lucht (of een gas) wordt uitgedrukt in 

graden Celsius en is een maatstaf voor de hoeveelheid waterdamp 

in dat medium. Bij perslucht spreken we over drukdauwpunt 

omdat we de dauwpunttemperatuur meten bij een druk die hoger 

is dan de atmosferische druk. Veelal is dat een factor 6 à 8 hoger. 

Dit is belangrijk omdat door het veranderen van de druk van een 

gas ook de dauwpunttemperatuur verandert. Des te lager de 

druk, des te lager het dauwpunt. Als bijvoorbeeld atmosferische 

lucht met een relatieve luchtvochtigheid van 30 tot 50% wordt 

gecomprimeerd naar een druk van 7 bar, dan raakt die lucht 100% 

verzadigd. De actuele persluchttemperatuur (die hoger is dan de 

omgevingstemperatuur) is op dat moment het drukdauwpunt. 

Bij afkoeling zal het vocht in de gecomprimeerde lucht onmid-

dellijk condenseren en dat levert al snel vele liters condenswater 

per week op, getuige het rekenvoorbeeld in de volgend alinea.

Oorzaken van vochtproblemen
Vochtproblemen kunnen verschillende oorzaken hebben. 

Bijvoorbeeld het achter de compressor vollopen van een wateraf-

scheider of een gecombineerde olie/waterafscheider. Dit kan het 

gevolg zijn van mechanisch falen zoals een vastgelopen vlotter. 

Als dat niet tijdig wordt ontdekt, stroomt water onbelemmerd 

het persluchtsysteem in en kan dit zich verzamelen in een buf-

fervat. Investeren in een vlotterafvoer, een timerafvoer of een 

elektronisch condens afvoersysteem is dan ook geen overbo-

dige luxe. Ook door dichtgeslibde koelelementen van nakoelers >

VPVision verwerkt alle resultaten van fl ow-, druk-, dauwpunt-, temperatuur en energiegebruik waarmee het systeemgedrag van 

persluchtsystemen continu kan worden gevolgd en geanalyseerd 
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Bij het meten van flow in persluchtleidingen moet een flowmeter worden gebruikt die geschikt is voor de 

kwaliteit van de lucht. Bijvoorbeeld deze VPFlowScope DP die geschikt is voor het meten van natte lucht

zelfs op tot zo’n 23 liter per week! Met dauwpuntmeting achter 

de koeler kan men dit snel ontdekken en adequate maatregelen 

treffen. Bij de drogerkeuze en het drukdauwpunt dat hiermee 

wordt bereikt, zal men behalve met de eisen die het proces aan 

de perslucht stelt, dus ook rekening moeten houden met de 

gemiddelde omgevingstemperatuur. 

Leidingproblemen
Ook via lekken in persluchtleidingen kan vocht in het sys-

teem terechtkomen. Stroomt perslucht door een lek naar buiten, 

dan wordt door de snelle expansie warmte uit de omgeving ont-

trokken. Hierdoor wordt de leiding ter plaatse gekoeld waardoor 

condenswater op de leiding ontstaat dat via het lek haar weg 

zoekt naar de drogere lucht in de leiding. Het is dus om meerdere 

redenen belangrijk, ook in het kader van energieverspilling, om 

het persluchtsysteem periodiek te controleren op lekkages en 

deze snel te verhelpen. Een andere belangrijke factor betreft de 

leidingdiameter. Des te kleiner deze is, des te hoger is de snelheid 

waarmee perslucht door de leiding stroomt. Daardoor kan vocht 

door filters en langs afscheiders geblazen worden en tot diep in 

het systeem worden verspreid. Toepassing van grotere leiding-

diameters brengt niet alleen meer rust in het systeem maar zorgt 

eveneens voor een grotere effectiviteit van waterafscheiders en 

filters. Ook kunnen fluctuaties in het dauwpunt door seizoens-

invloeden worden voorkomen door bijvoorbeeld leidingen goed 

te isoleren en/of langs stoom- of verwarmingsbuizen te laten 

lopen, wat condensvorming in koelere perioden voorkomt.

Dauwpuntmeters plaatsen
Spiegel-, capacitieve metaaloxide- en polymeersensoren 

zijn drie bekende instrumenten om het dauwpunt te meten. 

Capacitieve polymeersensoren zijn het beste gewapend tegen 

stof en vuil, zijn ongevoelig voor condensatie, hebben een goede 

lange termijn stabiliteit en een aantrekkelijke prijs/prestatie-

verhouding. Bij deze sensoren wordt een capaciteitsverandering 

vertaald naar de dauwpunttemperatuur, weergegeven in graden 

Celsius of Fahrenheit. De capacitieve VP Dew Point Sensoren 

beschikken daarbij als unicum over een intern verwarmings-

systeem. Hierdoor kunnen ze zeer snel herstellen nadat ze zijn 

blootgesteld aan heel veel vocht als bijvoorbeeld een droger 

niet goed werkt, waterafscheiders niet goed hun werk doen en/

of drains defect zijn.

Bij het bepalen van de locatie van dauwpuntmeters is een 

dauwpuntsensor plaatsen vlak achter de droger en vóór het buf-

fervat een eenvoudige (start)oplossing. Op die manier wordt 

immers ook de droger bewaakt op juiste werking. Zijn er meer-

dere drogers, plaats dan achter elke droger een dauwpuntsensor 

zodat bij problemen de oorzaak sneller kan worden achterhaald. 

Pas bij kritische processen in de toevoerleiding een extra dauw-

puntsensor toe zodat bij afwijkingen tijdig kan worden ingegre-

pen en productie-uitval kan worden voorkomen.

  

Droger selectie
In het kader van energiegebruik is het eveneens van cruciaal 

belang om kritisch te kijken naar het werkelijk benodigde druk-

dauwpunt en/of de noodzaak om alle lucht centraal te gaan 

koelen. Decentraal drogen, dus alleen bij de processen die dit 

nodig hebben, is namelijk ook een optie. Vaak kiest men ‘uit 

veiligheid’ voor te droge lucht, oftewel een te laag drukdauw-

punt. Bedenk echter dat droge lucht ook meer vocht aantrekt 

en in veel gevallen meer kost dan het oplevert! Een goede lei-

draad bij het bepalen van het juiste dauwpunt is de norm ISO 

8573-1:2010. Hierin zijn de dauwpuntwaarden onderverdeeld in 

zeven klassen: Class 0 t/m Class 6. Class 0 is de allerhoogste 

categorie die uitsluitend van toepassing is in zeldzame geval-

len, bijvoorbeeld als perslucht nodig is in cleanrooms van de 

hoogste categorie. Bij Class 1 is sprake van een drukdauwpunt 

van -70°C, bij Class 6 van +10°C. Goed analyseren wat er werkelijk 

nodig is, kan veel geld besparen bij zowel de investering in de 

Is de persluchtinstallatie opgebouwd uit een combinatie van 

meerdere compressoren en drogers, plaats dan een dauwpuntsensor 

achter elke droger zodat bij afwijkingen van het dauwpunt snel kan 

worden achterhaald welke droger hiervan de oorzaak is
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De werking van de VP 

Dew Point transmitter 

is gebaseerd op een 

zogeheten capacitieve 

polymeersensor die 

bestand is tegen stof en 

vuil, ongevoelig is voor 

condensatie en over 

een goede lange termijn 

stabiliteit beschikt

Bij het meten van flow in persluchtleidingen moet een flowmeter worden gebruikt die geschikt is voor de 

kwaliteit van de lucht. Bijvoorbeeld deze VPFlowScope DP die geschikt is voor het meten van natte lucht

Het web based VPVision 

systeem kan op elk 

gewenst device en op 

elke gewenste plek 

worden geraadpleegd. 

Analyses, KPI’s, 
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drogerinstallatie als bij de exploitatie daarna. Koeldrogers zijn in 

veel toepassingen de meest rendabele oplossing om perslucht 

te drogen. Hiermee wordt een drukdauwpunt bereikt van circa 

+4°C. Zijn lagere waarden nodig, dan komt het adsorptieprincipe 

in beeld. Adsorptiedrogers zijn doorgaans opgebouwd uit twee 

met droogmiddel gevulde kolommen die alternerend voor de 

droging zorgen, dan wel geregenereerd worden. Er zijn koud 

regenererende en warm regenererende adsorptiedrogers. Hiermee 

kunnen zelfs bij grote luchtvolumes zeer lage drukdauwpunten 

worden bereikt tot -70°C. Ruwweg kan men ervan uitgaan dat een 

koeldroger ongeveer 0,3 kW/m3/min aan energie gebruikt terwijl 

een adsorptiedroger ongeveer vijf keer zoveel energie nodig heeft 

(circa 1,5 kW/m3/min). Dankzij innovaties zijn er tegenwoordig 

nieuwe generaties koel- en adsorptiedrogers op de markt die 

aanzienlijk energie-efficiënter zijn dan de ‘conventionele’ drogers. 

Zo zijn er koeldrogers die drukdauwpunten tot -40°C mogelijk 

maken en zijn er hybride- of tandemdrogers waarbij een koel-

droger de lucht afkoelt tot een drukdauwpunt van +4°C, waarna 

in de ‘tweede trap’ met het adsorptieprincipe drukdauwpunten 

tot -70°C kunnen worden gerealiseerd.

Droge buffertank
Geadviseerd wordt om vlak achter de droger, een aparte 

‘droge lucht buffertank’ te installeren. Deze beschermt de droger 

tegen overbelasting en maakt het ook mogelijk om de droger te 

dimensioneren op basis van de gemiddelde flow in plaats van 

op een (kortstondige) piekvraag. Hierdoor kan in de regel een 

kleinere droger worden gekozen. Daarnaast helpt de extra tank 

bij het realiseren van een stabielere systeemdruk en kan deze 

zelfs een gunstig effect hebben op de compressordimensionering 

en -aansturing.

Systeemoptimalisatie
De basis voor een gezonde en optimaal rendabele perslucht-

installatie is permanente monitoring, waarbij dauwpuntmetin-

gen worden gecombineerd met flow-, druk-, temperatuur- en 

vermogensmetingen. Door alles overzichtelijk weer te geven 

in een specifiek hiervoor ontwikkeld monitoringsysteem zoals 

VPVision, kan 365 dagen per jaar 24/7 het systeemgedrag worden 

gevolgd en geanalyseerd. Fluctuaties in de vraag, in dauwpunt of 

een te hoge compressortemperatuur; alles wordt tijdig in beeld 

gebracht en er wordt tijdig gealarmeerd als zaken uit de pas 

gaan lopen. Ook levert dit uiterst waardevolle informatie op voor 

onderhoudsoptimalisatie, om de juiste investeringsbeslissingen 

te nemen voor toekomstige uitbreiding en voor optimalisatie 

van het totale persluchtsysteem. Permanente monitoring ver-

lengt de levensduur van apparatuur, verlaagt de onderhouds-  

en energiekosten en voorkomt productverlies en productie-

stilstand.  <

www.vpinstruments.com

Dit artikel kwam tot stand in samenwerking met Compressed Air 

Challenge Instructeur Frank Moskowitz en Pascal van Putten, CEO 

van VPInstruments uit Delft.
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Tandwielkasten voor hijstoepassingen

De Maxxdrive XD van Nord Drivesystems is geschikt voor de U-vormige configuratie van 

aandrijving, motor en kabeltrommel bij kranen en hijstoepassingen. De behuizing van de 

Maxxdrive XD is speciaal ontworpen voor hijstoepassingen en geoptimaliseerd voor neer-

waartse belastingen. Door de plaatsing van de tandwieltrappen is ook een op maat gemaakte 

mechanische dimensionering van de reductor met voldoende hartafstand mogelijk. Nord 

biedt de nieuwe Maxxdrive XD momenteel aan in vijf maten met hartafstanden tussen 509 

en 963 mm – ook in uitvoeringen met drie of vier tandwieltrappen. De dimensies van de 

behuizing en de hartafstand zijn identiek voor de versies met drie en vier assen. Dankzij de 

drie- en viertrapsversie dekt deze nieuwe reductor een zeer breed snelheidsbereik af met een maximale nominale overbrengingsverhouding van i=355. Het 

constante koppel over de hele snelheidsbereik garandeert een hoog rendement.

www.nord.com

Compacte frequentieomvormer

De compacte AxiaVert frequentieomvormer is geschikt voor gebruik in stand alone-toepassingen of 

kleinere machines waar de ruimte beperkt is. Standaard wordt de AxiaVert-regelaar voorzien van de vei-

ligheidsfuncties STO, SBC en SS1, optioneel uit te breiden met 13 extra veiligheidsfuncties. De nieuwe fre-

quentie-omvormers, beschikbaar in vier bouwgroottes, kunnen zowel synchrone als asynchrone motoren 

aansturen. Alle bouwgroottes zijn leverbaar met een netvoeding van 230V (enkelfase tot 3 kW) of 400/480V 

(driefasen). Afhankelijk van de uitvoering kan het vermogen van de AxiaVert-modellen variëren van 0,25 tot 

15 kW. De nieuwe regelaars zijn volledig object-georiënteerd zijn, waardoor de arbeidsintensieve invoer van 

talloze parameters voortaan achterwege kan blijven. De AxiaVert-modellen zijn geschikt voor toepassingen 

waarbij hoge vermogensdichtheid, hoge nauwkeurigheid, hoge dynamiek of hoge efficiëntie een vereiste 

is, maar zijn tevens inzetbaar voor toepassingen, zoals transportbanden, pompen en ventilatoren.

www.elsto.eu

Efficiënte hydrauliekmotor

De nieuwe Parker Hannifin V16 hydrauliekmotor met gebogen as en variabel slagvolume is een evo-

lutie van de V12- en V14-motorserie. De motoren zijn verkrijgbaar in twee maten, V16-220 en V16-270. 

Deze zijn ontworpen voor transmissies met zowel open als gesloten circuits, met de nadruk op krach-

tige machines. Door het differentiële zuigerregelsysteem van de V16, samen met een driewegventiel en 

de slagvolumeverhouding (5,5:1), biedt de V16 een soepele en nauwkeurige regeling. Het gepatenteerde 

sferische zuigerontwerp met gelamineerde zuigerringen biedt een hoge assnelheid, tot 30% hoger 

dan bij concurrenten. In combinatie met het hogedrukniveau, tot 550 bar, biedt de V16 verbeterde 

prestaties en een lange levensduur. Het sferische zuigerontwerp maakt ook een hoge volumetrische 

efficiëntie tot 99% mogelijk. Door de mogelijkheid om motoren met een slag van nul af te zetten en 

stationair te draaien, kan aanzienlijk worden bespaard op brandstof. 

www.parker.com

B E ZO EK  G R O N E M A N . N L

VOOR HEFSCHROEFSPINDELS 
GA JE NAAR GRONEMAN

Hefschroefspindel
•  Corrosiebestendig
•  Geïntegreerd zwenklager

A A N D R I J F T E C H N I E K
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Spelingvrije servokoppeling

KTR heeft een nieuwe 

tandkrans in haar assor-

timent die het prestatie-

niveau van de spelingvrije 

servokoppelingen van het 

type ROTEX GS verhoogt 

met betrekking tot tempe-

ratuur- en drukbestendig-

heid. Het materiaal is een 

nieuw ontwikkeld ther-

moplastisch polyurethaan 

met een hardheidsgraad 

van ’52 Shore D’ en een 

temperatuurbestendigheid 

tot 120° C. De nieuwe tandkrans ’52 ShD-GS’ wordt gebruikt in de spelingsvrije servokoppelingen 

van de ROTEX GS-serie, aanvankelijk in de maten 24 tot 42. Toepassingsgebieden zijn overal waar 

hoge temperaturen worden gegenereerd, bijvoorbeeld in servohydrauliek en testbanktechnolo-

gie. Ondertussen kan KTR de tandkransen voor de ROTEX GS-serie in zeven verschillende Shore-

hardheden leveren als torsiezacht of hard materiaal. Hierdoor kan de gebruiker de spelingsvrije 

servokoppeling eenvoudig aanpassen aan de individuele omstandigheden van een toepassing met 

betrekking tot torsiestijfheid en trillingsgedrag.

www.ktr.com

Meer nieuws leest u op

www.AT-aandrijftechniek.nl
PRODUCTNIEUWS

7-inch bedieningspanelen

Sigmatek biedt een verschei-

denheid aan dunne, fanless 

7-HMI’s, die bediening in een 

modern ontwerp mogelijk 

maken en met OPC UA klaar 

zijn voor Industrial IOT. Er 

kan worden gekozen tussen 

resistieve single of projec-

tieve capacitieve multi-touch 

schermen, verschillende 

processors, resoluties en 

IP-beveiligingstypen. De ETT-

panelen zijn uitgerust met tal 

van interfaces, zoals Ethernet, 

CAN en USB. Deze modules 

hebben RS232/Modbus of TTY. 

Het standaardontwerp van 

het 7-inch breedbeeldpaneel 

is voor schakelkast instal-

latie. Voor de montage met 

zwenkarm is de ETT 7321 met vesa 75-bevestiging beschikbaar. Met een roestvrijstalen front in IP 

65-bescherming is de ETT 736 de juiste keuze voor toepassingen met strenge hygiënische eisen. Het 

7-inch HMI-portfolio bevat ook een webpaneel, de ETT 764. De vier cores van de krachtige EDGE3-

processor (4x 1,6 GHz) zijn precies op elkaar afgestemd voor een vloeiende visualisatie. Een geopti-

maliseerde HTML5-browser biedt een optimale operatorervaring (UX) voor visualisaties.

www.sigmacontrol.eu

AUTOMATIONAUTOMATION

• Betere prestaties door grotere 
slaglengte

• Meer keuze door 
uitbreiding assortiment

• Tot 5.650 Nm 
energieopname onder 
extreme omstandigheden

• Hoogwaardige 
uitstraling bij effectieve 
massa’s tot 63.700 kg

RVS-DEMPERS VOOR NOG 
MEER TOEPASSINGEN

YOUR LOCAL 

SALES CONTACT:

ACE Stoßdämpfer GmbH · Langenfeld · Germany
www.ace-ace.nl

NIEUW:
150 MM SLAG: 

M64 IN RVS 316

energieopname onder 
extreme omstandigheden

uitstraling bij effectieve 
massa’s tot 63.700 kg

NIEUW:
150 MM SLAG: 

M64 IN RVS 316

HALL 1  | 335

massa’s tot 63.700 kg
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Ergonomische bedieningscomponenten

EAO breidt de Serie 09 uit met de nieuwe In-Cabin keypads. De modulaire Serie 09 

In-Cabin keypads zijn ontwikkeld volgens de automotive standaard IATF 16949. 

De keypads kunnen worden geconfigureerd voor de verlichting en de communi-

catie-interface en bieden standaard en klantspecifieke uitwisselbare symbolen. 

Toepassingsgebieden zijn zowel de klassieke toepassingen in een voertuig, zoals het 

in- en uitschakelen van koplampen of het bedienen van de ruitenwisser, als specifieke 

toepassingen van het betreffende voertuigtype. De nieuwe serie met 6 drukknoppen is beschikbaar in Super, Plus en Basic versies. Ze verschillen wat betreft 

verlichtingsopties en communicatie-interface. De Basic versie, conventioneel bedraad, is ook verkrijgbaar met 2 drukknoppen. Gebruikers kunnen kiezen 

tussen een CAN-bus aansluiting of conventioneel bedraad afhankelijk van de applicatie. Het keypad kan klantspecifiek worden aangepast door diverse ver-

lichtingsopties en uitwisselbare standaard of ISO 7000 symbolen – voor optimale integratie van het keypad in de bestuurderscabine.

www.eao.com

Intelligente conditiebewaking

Veilige kabelgeleiding is een uitdaging, bijvoorbeeld voor zeer lange rijwegen zoals 

die in grote kraansystemen. Om in dergelijke gevallen een nog grotere systeem-

veiligheid te garanderen, biedt igus gebruikers nu de i.Sense EC.B met een nieuwe 

kabelsensor voor intelligente conditiebewaking. Mogelijke kabelrupsbreuken kunnen 

in een oogwenk worden gedetecteerd, zelfs op zeer lange rijwegen. Door de nieuwe 

kabelsensor is nu slechts één sensor nodig voor intelligente conditiebewaking voor 

kabelrupsen van 35 meter of meer. Door de uitbreiding van het meetbereik van 80 tot 

999 millimeter is een tweede sensor aan het vastpunt niet langer nodig. Het langere 

meetpad biedt ook een betere precisie over lange rijwegen. Als een breuk wordt gede-

tecteerd, geeft de sensor onmiddellijk een melding en stuurt de evaluatiemodule een 

signaal naar de besturingseenheid van het systeem. Er kunnen ook twee sensoren 

(voor bijvoorbeeld omkeersystemen) worden aangesloten op de nieuwe i.Sense GEN II 

evaluatiemodule. Als deze zijn aangesloten op de digitale I/O-poorten van het bestu-

ringssysteem, kunnen ze ook worden gebruikt om een snelle systeemuitschakeling te 

activeren. 

www.igus.nl

Afdichtingen voor foodsector

Freudenberg Sealing Technologies presenteert nieuwe food compliant materialen en 

afdichtingen zoals een nieuw peroxide-crosslinked fluorelastomeermateriaal (75 FKM 

239961). Dit materiaal voldoet aan de huidige wettelijke vereisten voor materialen die 

met levensmiddelen in contact komen en is geschikt voor gebruik bij temperaturen van 

-25 °C tot + 200 °C. Het materiaal is bestand tegen diverse product- en reinigingsmedia. 

Momenteel vervaardigt Freudenberg Sealing Technologies O-ringen uit fluorubber. Op 

korte termijn zal het bedrijf ook klantspecifieke onderdelen van 75 FKM 239961 gaan 

produceren. Een ander materiaal van het bedrijf is Quantix 77-8FG. Dit polymeer wordt 

volgens het bedrijf gekenmerkt door goede tribologische eigenschappen, een uitste-

kende slagvastheid en een lange levensduur. Daardoor is het bijzonder geschikt voor 

afdichtings- en wisserelementen, geleide- en lagerelementen, en anti-extrusie-elementen 

in hogedruktoepassingen. Quantix 77-8FG vertoont ook chemische weerstand en goede 

permeatie-eigenschappen. Daardoor kan het hoogwaardige polymeer bij bedrijfstempe-

raturen tot +110 °C een concurrerend alternatief vormen voor PTFE-materialen, die door-

gaans veel duurder zijn.

www.fst.com

Meer nieuws leest u op  

www.AT-aandrijftechniek.nl
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Op de drempel naar het jaar 2023 is de 
elektromotor op weg om de belang-
rijkste aandrijving te worden ooit.
Om die reden presenteert Aandrijf-
techniek de tweede speciale editie 
met als thema:

Een speciale editie vol artikelen en informatie over de 
elektromotor en alle aandrijftechniek er omheen
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