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Standaard fl exibel
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voor elektrische connectoren

Een nieuw tijdperk voor pneumatiek



U wilt maximale fl exibiliteit. 
U zoekt intelligente en intuïtieve oplossingen.
Wij zorgen voor de revolutie in de pneumatiek.

Wereldwijde primeur Festo Motion Terminal VTEM
De Festo Motion Terminal VTEM voegt radicaal nieuwe dimensies toe aan de automatiseringswereld: 
VTEM is namelijk het eerste ventieleiland ter wereld dat door apps kan worden bestuurd. Het eerste 
product dat de naam gedigitaliseerde pneumatiek verdient. Voor een veelvoud aan functies, waar-
voor u nu nog meer dan 50 componenten nodig heeft. 

Festo Motion Terminal – ontdek de nieuwe wereld van de pneumatiek. 
www.festo.com/motionterminal 

Pneumatiek 
wordt digitaal

http://www.festo.com/motionterminal


1.2017 trends in automation
 2 – 3

Met de introductie van echte 
digitale pneumatiek in de 
vorm van de Festo Motion 
Terminal, is op de Hannover 

Messe een nieuw tijdperk ingeluid qua 
pneumatische toepassingsgebieden, 
maar ook qua nieuwe businessmodellen.

Deze disruptieve innovatie zorgt voor 
standaardisatie maar tegelijkertijd ook 
voor een hoge mate van fl exibiliteit. Het 
verdienmodel verschuift van hardware 
naar software en services. Het heeft 
alles wat u in een moderne Smart 
Industry-omgeving mag verwachten. De 
voordelen liggen op een groot aantal 
gebieden van integratie van functies – 
één component vervangt meer dan 50 
componenten en we zien mogelijkheden 
tot een signifi cante verlaging van het 
energiegebruik (tot wel 90%). Deze ont-
wikkeling geeft ons dan ook de mogelijk-
heden om nog beter te kunnen inspelen 
op de behoefte van onze Nederlandse 
machinebouwers aan high mix, low 
volume productie oftewel seriegrootte 
1. In het eerste artikel van deze Trends 
over de VTEM belichten we deze inno-
vatie met programmeerbare ventielen, 

Dennis van Beers, Directeur Festo BV.

die door apps wordt bestuurd. Vanuit 
verschillende invalshoeken tonen we u 
welke kansen de Festo Motion Terminal 
u biedt qua engineering, maar ook qua 
verdienmodel.

Wie inzet op duurzaamheid en innova-
tie kan niet om de natuur heen. Ieder 
aandrijvings- en besturingsconcept 
dat we in de natuur tegenkomen, is 
het resultaat van – en getest in –een 
evolutieproces dat miljoenen jaren 
omspant. Al meer dan 10 jaar onderzoekt 
Festo tezamen met een aantal instel-
lingen voor onderzoek en onderwijs 
nieuwe concepten voor aandrijvingen en 
besturingen, die de natuur ons voor-
schotelt. Onder de naam Bionic Learning 
Network is inmiddels een bonte parade 
van biomechanische wezens en toepas-
singen ontwikkeld. De nieuwste telg in 
deze familie is de OctopusGripper. Deze 
waanzinnige creatie – in de vorm van een 
grijper is ontworpen om veilig op te pak-
ken, veilig vast te houden en voorzichtig 
voorwerpen op de werkplek neer te 
zetten. De grijper – die eruit ziet als een 
echt tentakel van een octopus – bestaat 
uit een zachte siliconen structuur, die 

pneumatisch kan worden bestuurd. En u 
voelt ’m al aankomen, de besturing wordt 
geregeld door de Festo Motion Terminal.
 
Bovenstaande innovaties kunnen alleen 
verder benut worden, als de juiste tech-
nisch opgeleide mensen hier mee aan het 
werk kunnen. Festo is wereldwijd leidend 
in professionele industriële trainingen 
en in de verkoop van leersystemen voor 
technische opleidingen. We leiden zo de 
technici van de toekomst ‘state-of-the 
art’ op, zowel op school als in bedrijven. 
Speciaal voor de groeiende markt van 
windenergie heeft Festo de Nacelle® 
ontwikkeld. De volledige gondel van een 
windmolen nagebouwd in een educatie-
ve omgeving. De perfecte oplossing om 
technici op een effi ciënte manier te trai-
nen in het onderhoud van windmolens.
 
Zo zorgen we ervoor dat het onderwijs
aansluiting vindt op de nieuwste (wind-
energie) technologie. Kortom, een ma-
gazine boordevol vernieuwing, ik wens u 
veel leesplezier!  

Een nieuw tijdperk 
voor pneumatiek



Voorwoord  3 
Festo Partnership Network  44

De OctopusGripper als de nieuwste telg van 
het Bionic Learning Network. Een onconven-
tionele benadering om de aandrijfconcepten 
van de toekomst te ontdekken. 
Grip it – Met de OctopusGripper zijn de meest 
uiteenlopende objecten op te pakken, veilig 
vast te houden en voorzichtig neer te zetten.

Thema

1.2017
trends in automation 

Wereldwijde primeur Festo Motion 
Terminal VTEM 
het eerste ventiel ter wereld dat door 
apps kan worden bestuurd. Het eerste 
product dat de naam gedigitaliseerde 
pneumatiek verdient.   6

De OctopusGripper
Met de octopus als inspitratiebron uit de 
natuur heeft Festo een unieke grijper ont-
wikkeld, die klaar is voor de productielijn 
van morgen.   32

De OctopusGripper32
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De eerste windturbine simulator in 
Nederland
Binnenkort kunnen docenten en studen-
ten aan de slag in de Duurzaamheids-
fabriek.   14

I/O link; to the next level…
Passend in Industry 4.0 brengt Festo 
steeds meer druk- en fl ow sensoren uit 
voorzien van I/O link interface. Dit biedt 
alle mogelijkheden voor diagnose en 
voorspellend onderhoud.   38

Dozen sluiten; communicatie open
Slim ontwikkelen vraagt slimme en be-
trokken partners: Lantech ontwikkelt, 
bouwt en levert wereldwijd verpakkings-
machines. Met Festo als partner voor de 
pneumatische functies.   16

Seriegrootte 1-omsteltijd 0
De geïntegreerde automatiserings-
oplossing van Festo draagt bij aan een 
plaatsbesparend machine-ontwerp met 
70% tijdwinst en 50% lagere kosten als 
resultaat.   20

Samenspel van krachten
Vloeiboren is een kunst op zich en de fi r-
ma Klingel (D) is specialist daarin. De 
fl exibiliteit en precisie die bij deze machi-
nes vereist zijn, eisen veel ervaring en 
knowhow. Daarvoor is Festo de perfecte 
partner.   24

Toepassing

Samenspel van krachten, 
snel en zeker verbinden.

6

24

Kennisoverdracht

Techniek

Standaard fl exibel
Servopersen en handlingsystemen mon-
teren connectoren. De fi rma Harwin plc 
(UK) ontwikkelt en produceert connecto-
ren. Het bedrijf werkt samen met Festo 
om zo hun kwaliteit en fl exibiliteit in het 
proces te garanderen.   28

De Festo Motion Terminal; vragen en 
toepassingen
Acht vragen waarmee u snel te weten 
komt of de Festo Motion Terminal iets 
voor u is en twee typische toepassings-
voorbeelden waarmee de Motion Termi-
nal zijn waarde laat zien!   36

Blik op de toekomst
Machinebouwer CSW (Deventer) werkt 
met Festo samen om zich zo te verzeke-
ren van technische ondersteuning en van 
kwalitatief hoogwaardige componenten 
die wereldwijd beschikbaar zijn.   40

Gedigitaliseerde 
pneumatiek.



50 componenten vervangen door één blackbox

Gedigitaliseerde 
pneumatiek
Revolutie is een groot woord. En van sommige technologieën, die al sinds jaar 
en dag in gebruik zijn en redelijk traditioneel van aard, verwacht je niet snel 
een ontwikkeling die de naam revolutie mag dragen. Toch is dat precies de 
naam die Festo aan haar nieuwe Motion Terminal geeft. Een ontwikkeling die 
pneumatiek digitaliseert. En hoe!
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P roductmanager Benno Brinkers en 
sales engineer Clément Mas-
soeurs leggen alles uit over de 
nieuwe Festo Motion Terminal 

VTEM, zoals de productbenaming voluit 
luidt. Hoe bijzonder deze ontwikkeling is 
en hoe breed de toepassingen kunnen 
zijn, blijkt wel uit het feit dat er alleen al 
binnen Festo Nederland een heel team is 
samengesteld dat zorgt voor zowel de 
interne verspreiding van de kennis als 
voor de externe introductie. Brinkers: ‘In 
augustus van het afgelopen jaar hebben 
wij het product al in handen gehad, maar 
we mochten er nog met niemand over pra-
ten, zelfs niet intern.’ De digitalisering en 
apps die worden ontwikkeld, maken de 
omvang van de uiteindelijke mogelijkhe-
den eigenlijk nog redelijk onvoorspelbaar, 
zo lijkt het. Hij vervolgt: ‘Met servo-pneu-
matiek hadden we al een fl inke stap ge-
maakt op het gebied van het slimmer ge-
bruik maken van ventielen. Dit is eigenlijk 
de vervolgstap daarop, maar wel een 
enorme stap!’

Blackbox
De Motion Terminal VTEM is een ventiel-
eiland - door Festo aangeduid met black-
box - met programmeerbare ventielen. Elk 
ventiel heeft vier boosterventielen, die 
ieder worden aangestuurd door twee pië-
zoventielen. De opening van het ventiel 
wordt via een closed loop aangestuurd en 
gemeten door geïntegreerde positie- en 
druksensoren. Het boosterventiel is een 
klepzittingventiel, waarvan het debiet 
direct gemeten wordt. Deze zogenaamde 
blackbox vervangt gemakkelijk de functie 
van meer dan 50 afzonderlijke componen-
ten, waarmee het werk voor de engineer 
eenvoudiger en interessanter wordt. Nu 
kan het vooral gaan om het zo effi ciënt 
mogelijk inzetten van de beschikbare 
functies in plaats van het bij elkaar zetten 
van allerlei componenten. En natuurlijk de 
data goed laten samenwerken met de 
andere systemen in de productielijn. 
Dezelfde ventiel-hardware wordt gebruikt 
voor alle verschillende functies, het ge-
heel is als het ware een samengaan van 

mechanica met elektronica, motion con-
trol en software. Met als resultaat een 
high-end zelfl erend product, waarbij de 
functies verweven zitten in de componen-
ten en tijdens gebruik geschakeld kunnen 
worden.

Flexibiliteit opnieuw ontdekken
Zoals de smartphone tien jaar geleden de 
mobiele telecommarkt op zijn kop zette, 
zo zal de Festo Motion Terminal de auto-
matiseringstechniek radicaal veranderen. 
Functie-integratie, aangestuurd door 
motion-apps, vereenvoudigen de gehele 
keten van waardecreatie, van de enginee-
ring tot de benodigde hoeveelheid 
componenten en bijbehorende onderde-
lenvoorraad. En dankzij de piëzotechnolo-
gie en de lektestfunctie is het gebruik van 
dit nieuwe wonder ook zeer effi ciënt en 
energiezuinig. Deze technologie zorgt 
voor zuinig, exact en proportioneerbaar 
gedrag van de ventielen. De piëzoventie-
len zorgen voor voorpositionering en 
daarna wordt het hoofdventiel op de 

Benno Brinkers, Productmanager
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juiste manier geschakeld. Omdat de con-
troller meet wat er nodig is en de juiste 
druk voor de toepassing levert, behoort 
overdimensionering tot het verleden. 
Zowel de controller als de ventielen zijn 
intelligent en pneumatiek past in één klap 
naadloos in Smart Industry-concepten.

In Nederland zijn nu de eerste gesprekken 
gaande met partijen voor zogenaamde 
launching projecten. ‘Het is allemaal nog 
zo heet van de naald dat we nu de echte 
toepassingen bij klanten in Nederland pas 
gaan doen. Het product wordt sowieso 
pas in oktober vrijgegeven voor de gehele 
markt, maar het nieuws mag nu bekend 
worden.’ We horen wel over een project 
dat is uitgevoerd waarbij op een carrousel 
met zestig posities een snelle positione-
ringsbeweging en een lektest wordt uitge-
voerd. ‘Met traditionele technieken zou-
den hiervoor zestig elektrische aan-
drijvingen en zestig druksensoren nodig 
zijn geweest. In één blackbox zitten 8 
ventielen met dus acht keer een gecombi-

De voordelen van piëzoventielen

• Zeer nauwkeurig, traploos, proportioneel regelen
• Zeer laag energieverbruik
• Geluidsarm
• Geen warmteontwikkeling
• Extreem lange levensduur met meer dan 300 miljoen
 schakelcycli

Zo functioneert piëzotechnologie

Buigelement met 
piëzokeramiek

Passieve geleidende 
drager

Uit

Aan
Samentrekken

Buigen

neerde functieaansturing, positionering 
en drukmeting. Beide functies kunnen 
door de Festo Motion Terminal worden 
uitgevoerd en daar zijn er dus maar acht 
van nodig in plaats van honderdtwintig 
losse functiecomponenten. Op de totale 
investeringskosten werd zo meer dan 
70% bespaard.’

Omdenken
Massoeurs vertelt dat het vooral een 
kwestie is van omdenken. ‘Voorheen 
dacht een engineer: ik heb een 5/2 ven-
tielfunctie nodig, die moet bi-stabiel zijn 
en er is smoring nodig. Hij zocht daar de 
componenten bij en bouwde het geheel in 
elkaar. Nu wordt het een verzoek aan de 
software-engineer. Die kan al deze func-
ties eenvoudig in de Festo Motion Termi-
nal programmeren.’ Standaard wordt de 
Festo Motion Terminal geleverd met de 
“Directional control valve function app”. 
Er is een basis softwarepakket bestaande 
uit vijf apps; andere functie-apps kunnen 
geïntegreerd met de hardware worden 

besteld, of zijn later bij te kopen. Brinkers: 
‘We zien het echt als het begin van een 
groeiend digitaal ecosysteem. Er zijn nog 
veel meer apps in ontwikkeling en je kunt 
eigenlijk spreken van “Pneumatiek as a 
Service”, om maar in de terminologie van 
vandaag de dag te blijven. Want ook hier, 
je schaft voor een relatief laag bedrag een 
unit aan die ongelofelijk veel mogelijkhe-
den in zich bergt. Wil je die mogelijkheden 
gebruiken, dan betaal je ervoor. Gebruik je 
bepaalde opties niet, even goede vrienden.’

‘Door de combinatie van functies van de 
verschillende ventielen in één blackbox 
kun je standaard pneumatiektoepassin-
gen invullen, ook waar precisie vereist is. 
De eenvoudige uitwisseling van functies 
maakt het ideaal voor high-mix/low-volu-
me omgevingen.’ Massoeurs legt uit dat 
een machinebouwer die speciaalmachi-
nes bouwt, nu kan volstaan met één com-
ponent. ‘Hij hoeft niet iedere keer het wiel 
opnieuw uit te vinden. Als hij een basis-
machineversie maakt, kan hij daar  



Internet of Things  

Onderzoeksbureau Gartner voorspelt dat 
er in de komende drie jaar maar liefst 20 
miljard objecten verbonden zullen gaan 
worden aan het Internet. En om de uitda-
gingen die daarmee gepaard gaan het 
hoofd te kunnen bieden, is men vol inge-
slagen op de weg om ontwikkelingen zo-
als de Motion Terminal mogelijk te ma-
ken. Sterker nog, maar liefst de helft van 
het R&D-budget van Festo wordt ingezet 

vervolgens per machine heel eenvoudig 
verschillende functies en klantspecifieke 
instellingen aan toewijzen. Het is mogelijk 
om veel compacter te bouwen, er zijn 
geen vermogenscontrollers nodig en er 
hoeft niet voor meerdere technieken ge-
kozen te worden. Dat vraagt in het begin, 
zoals ik al zei, nog wel wat omdenken.’ 

Copy-proof
Daarbij komt een ander belangrijk gege-
ven om de hoek: instellingen en functies 
zijn bij traditionele componenten vaak 
van buitenaf zichtbaar. Proces en techno-
logie kan dus makkelijk worden “afgeke-
ken”. Doordat nu alle functies via afge-
schermde software kan worden geregeld, 
is afkijken bijna onmogelijk. Bovendien 

zijn aanpassingen niet ongeautoriseerd te 
doen. Brinkers vertelt dat je nu bijvoor-
beeld nog weleens ziet dat een operator 
even een cilindersmoring iets meer open-
zet. ‘Met goede bedoelingen, maar soms 
met ongewenste gevolgen, dat kan nu 
niet zomaar meer. En wat natuurlijk ook 
hoort bij digitalisering, is dat alle data re-
altime uit te vragen is. Wat is er gebruikt, 
wanneer, met welke functie en welke pa-
rameters. Het is gewoon een slim product.’

Massoeurs is actief in de foodindustrie en 
ziet flink wat toepassingen. ‘Voor een 
kwetsbaar product heb je met de Motion 
Terminal veel meer controle met veel min-
der energieverbruik. Je kunt met één ven-
tiel kracht sturen en regelen. Met voorpo-

sitioneren stuur je heel rustig naar het 
product om het vervolgens heel beheerst 
te klemmen. Ook als de kracht en lengte 
per product verschillend is. De software 
meet voortdurend en stuurt bij waar 
nodig voor optimaal gebruik.’ 

De nieuwe techniek is volgens Brinkers 
met name bijzonder interessant voor klan-
ten die bezig zijn met innovatie, Smart  
Industry en die uitdagende functies heb-
ben voor (traditionele) pneumatiek. ‘Alles 
moet sowieso sneller en met meer pro-
ductvariatie. En met de app voor “soft-stop” 
zijn er geen schokbrekers meer nodig.’ 

op het onderwerp digitalisering. Volgens 
Dr. Julia Duwe, hoofd van de afdeling  
Future Motion Solutions Management, 
gaat het om meer dan bedrijfsprocessen, 
in feite om een digital customer journey. 
Feit is dat inbouwen, configuratie, maar 
ook predictive maintenance in goed  
Nederlands wel een zogenaamde piece of 
cake worden met een dergelijke blackbox. 
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Voordelen van de 
elektrische automatisering:

• Flexibiliteit bij complexe 
taken

• Variabele positionerings- en 
snelheidsprofi elen

• Hoge nauwkeurigheid
• Laag energieverbruik

Voordelen van de 
standaard pneumatiek:

• Makkelijk te bedienen technologie 
door Plug and Play

• Prijstechnisch zeer aantrekkelijk
• Tolerant bij overbelasting
• Krachtige prestaties
• Ongevoelig voor verontreiniging

Gedigitaliseerde
pneumatiek

Directional control 
valve functions

Proportional 
directional control 
valve

Soft stop

Proportional pressure 
regulation

ECO drive

Selectable pressure 
level (ECO)

Leakage diagnostics

Supply and exhaust 
air fl ow control

Presetting of
travel time

Model-based 
proportional pressure 
regulation

Digitale eenvoud: standaardisering met 
behoud van maximale fl exibiliteit
Voor het eerst kunnen de functies van een 
ventiel door software bestuurd worden en 
aangepast zonder dat de hardware hoeft 
te worden gewijzigd. De volledig nieuwe 

10 Motion Apps 
De apps die nog dit jaar beschikbaar komen zijn:  

intelligente technologie van pneumatiek, 
elektronica en softwarebesturing maakt 
vele functies mogelijk, van een eenvoudig 
stuurventiel tot complexe aandrijvings-
taken. Bovendien kan met duidelijk min-
der componenten functionaliteit zoals 

statusbewaking en een lager energiever-
bruik worden gerealiseerd. Om dit te rea-
liseren kunnen Motion Apps zich automa-
tisch aanpassen aan de zich verande-
rende parameters. Dat verstaan wij onder 
digitale eenvoud.  



Bijzondere bioscoopervaring: De Festo Motion Terminal 
maakt bioscoopstoelen uiterst beweeglijk en zorgt voor 
ongekende effecten.

Op het fi lmdoek wordt een achtervolging in een sport-
wagen in de Alpen vertoond. De bochtige rit wordt 
een belevenis. De bioscoopstoel helt naar links, dan 
plotseling weer naar rechts. De bioscoopbezoekers 

voelen de oneffenheden in de weg, horen het piepen van de ban-
den bij het remmen en ruiken de geur van verbrand rubber. Dit 
is nog niet alles. Als de auto door een gat rijdt, spat water in het 
gezicht van de toeschouwer. Een luchtstroom simuleert de wind 
tijdens de rit. Dat is een bioscoopervaring waarbij alle zintuigen 
vanuit een bioscoopstoel geprikkeld worden. Wereldwijd zijn er 
al 18.000 bioscoopstoelen MX4D Motion EFX van het Californi-
sche bedrijf MediaMation. Onzichtbaar verborgen in de stoel, 
stuurt de Festo Motion Terminal de bewegingen aan en activeert 
alle effecten. Het pneumatische multitalent integreert digitale 
functies in een unieke éénventieltechnologie. De verschillende 
toegepaste motion apps, regelen fl ow en druk voor snelle en 
krachtige, maar ook fi jne en nauwkeurige bewegingen.

De bewegingsprofi elen van de fi lms worden via de controller 
CPX-CEC direct verwerkt in de Festo Motion Terminal. Veel voor-
heen vereiste hardwarecomponenten vervallen. Drie ventielen 
van de VTEM sturen de drie aandrijvingen van de bioscoopstoe-
len aan, één ventiel is verantwoordelijk voor de drukregeling. 
Voor effecten zoals windstoten zijn kosteneffi ciënte standaard-
ventielen van het type VUVG-...-S uit het kernprogramma van 
Festo gebruikt. “Met de Festo Motion Terminal wordt alles veel 
eenvoudiger voor ons. Installatie, ingebruikname, diagnose en 
foutdetectie zijn nu met veel minder componenten mogelijk”, 
bevestigt Dan Jamele, directeur bij MediaMation. VTEM als 
onderdeel van Industrie 4.0 kan dankzij digitalisering en piëzo-
technologie vele nieuwe functies integreren. Daarmee arriveert 
MediaMation met groot gemak in het tijdperk van “Cinema 4.0”: 
intuïtief en razendsnel.  

Bioscoop 4.0

 De Festo Motion Terminal 
maakt bioscoopstoelen uiterst beweeglijk en zorgt voor 
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www.festo.com/vuvs
www.festo.com/vuvg

Festo core product range
Geschikt voor 80% van uw 
automatiseringsoplossingen.
Wereldwijd altijd op voorraad
Festo kwaliteit voor een aantrekkelijke prijs
Gemakkelijk online bestellen
Snel binnen 24 uur in huis

Optimale prijs en kwaliteit 
Twee ventielen met voor hun taak geoptimaliseerde eigenschappen.
De VUVS…S biedt robuustheid in een werkomgeving waarin dit vereist wordt.
De VUVG…S met zijn kleine afmetingen bespaart ruimte in het ontwerp, maar is 
ook makkelijk integreerbaar in bestaande situaties. 
Beide ventielen van de Festo core range.

Taakgerichte 
eigenschappen

http://www.festo.com/vuvs
http://www.festo.com/vuvg


De eerste 
windturbine 
simulator 
in Nederland

Didactic

ROC Da Vinci College en Festo hebben vrijdag 7 april de 
handtekeningen gezet voor een bijzondere samenwerking. 
Met de aanschaf van de Nacelle® van Festo, wordt ROC Da 
Vinci College de eerste eigenaar in Nederland van een 
lesopstelling voor windturbine simulaties. Binnenkort 
kunnen docenten én studenten aan de slag met de 
simulator die geplaatst wordt in De Duurzaamheids- 
fabriek in Dordrecht.
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De Nacelle® is speciaal ontwikkeld 
voor de groeiende markt van 
windenergie. Festo bouwde in 
166 x 212 cm de volledige gon-

del van een windmolen na in een educa-
tieve omgeving. De Nacelle® biedt een 
effi ciënte manier om technici te trainen in 
het onderhoud van windmolens aange-
zien de complete windmoleninstallatie is 
nagebouwd, inclusief alle meet- en bestu-
ringselementen. De windenergie wordt 
opgewekt door een regelbare elektromo-
tor waarmee verschillende weersomstan-
digheden kunnen worden gesimuleerd.
Festo levert de Nacelle® samen met een 
educatiepakket, met onder meer een les-
programma voor docenten.

Leerproces
Jan Lokker, directeur Da Vinci College voor 
de sector Techniek en Media, legt uit dat 
deze innovatie perfect aansluit op de on-

 is speciaal ontwikkeld derwijsvisie van het Da Vinci College: ‘Een 
ontwikkeling als de Nacelle® geeft onze 
huidige en nieuwe studenten een enorme 
boost. Ze werken heel graag met dit soort 
machines en simulatoren, die hen nieuws-
gierig maken en hen prikkelen tot leren. 
En het grote voordeel van een simulator: 
fouten maken mag. Refl ecteren op het 
leerproces vinden wij ontzettend belang-
rijk en daar leent de Nacelle® zich perfect 
voor. Bovendien kunnen we dit leersys-
teem gebruiken voor veel meer dan uit-
sluitend het opleiden van studenten tot 
technici in windenergie. We gaan haar ook 
inzetten voor onze trajecten voor andere 
opleidingen en modules, waaronder be-
drijfstrainingen in het kader van een Le-
ven Lang Leren.’ 

Samenwerking
Voor beide partijen is de samenwerking 
heel belangrijk. ‘Festo wil inspelen op de 

toekomst en investeert daarom in appli-
caties voor de duurzame industrie’, ver-
telt André Bos, Sales Manager Didactic. 
‘Als familiebedrijf ligt ons hart bij het on-
derwijs. Wij maken altijd de verbinding en 
vertaling van industriële ontwikkelingen 
naar het onderwijs en investeren daar 
graag in.’ Collega Marieke Pet vult aan: 
‘Festo gaat niet alleen uit van de vraag 
van de markt, maar ook van die van de 
docenten. Wij faciliteren hen met lesmate-
riaal en kant-en-klare trainingsmachines.’ 
Dat docenten deze inspanning inderdaad 
waarderen blijkt uit de woorden van Da 
Vinci College-docent Niels Jalving, die het 
lesprogramma voor docenten voor de 
Nacelle® volgde: ‘De machine en het oplei-
dingsmateriaal: alles klopt tot in detail. Het 
enige dat ze er niet bij leveren, is de wind.’  

Op de foto: Jan Lokker (Da Vinci College), Mariek Pet (Festo), André Bos (Festo), Daan Wortel 
(Da Vinci College), Marloes de Vries (College van Bestuur Da Vinci College).



Dozen sluiten: 
communicatie 
openen
Slim ontwikkelen vraagt slimme en betrokken partners. 
Lantech in Cuijk ontwikkelt, bouwt en levert wereldwijd 
verpakkingsmachines. Op de Interpack presenteerde het 
bedrijf twee splinternieuwe concepten: de Inline dozenop-
zetter en de revolutionaire High speed random dozenslui-
ter. Beide uitgevoerd in een nieuw design en afgestemd op 
de huidige marktbehoeften. Voor alle pneumatische func-
ties werkt het bedrijf graag samen met Festo. “We maken 
uitsluitend gebruik van A-merken en hechten veel waarde 
aan een partnership met onze toeleveranciers”, aldus mar-
keting manager Bob Lemmen. “Dus Festo”.

Bij de nieuwe Inline dozenopzetter is de planotoevoer-
module aan de kopse kant geplaatst waardoor machines 
efficiënter in de ruimte zijn te plaatsen.
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Het ontwikkelen van een verpak-
kingsmachine waar de markt om 
vraagt, vereist inzicht en tech-
nisch vernuft op vele vlakken. 

Omdat Lantech de diverse kneepjes tot in 
de finesses beheerst, is dit bedrijf in staat 
geweest de afgelopen (crisis)jaren alleen 
maar te groeien. 

“Dat het nu zo goed gaat, heeft deels te 
maken met het feit dat we de markt ‘mee 
hebben’, geeft marketing Manager Bob 
Lemmen aan. Lemmen werkt al 14 jaar bij 
het bedrijf waarvan elf jaar op de afdeling 
Sales Support en inmiddels drie jaar als 
hoofd van de afdeling Marketing. “In de 
crisisjaren groeiden we echter ook, waar-
door ik denk dat niet zozeer de toestand 
van de markt ons succes bepaalt, maar 
vooral dat we een sterk product hebben. 
Klanten weten ons te vinden én we heb-
ben een goede relatie met zowel onze 

toeleveranciers als afnemers waaronder 
machinebouwers en system integrators. 
Onze producten leveren hen namelijk 
geen problemen op – qua levertijden, sto-
ringen etc. – omdat ze goed zijn. Hiermee 
ontzorgen we onze klanten wat veel waar-
de toevoegt.”

Van Standaard tot Special
De verpakkingsmachines die Lantech ont-
wikkelt zijn specifiek bedoeld voor end-
of-line toepassingen. Hierbij worden de – 
eventueel verpakte producten – in een 
doos verpakt en gereed gemaakt voor ver-
zending. Tot het programma behoren dan 
ook onder meer dozenopzetmachines, do-
zensluitmachines en volautomatische rek-
foliewikkelaars. De laatste groep machi-
nes wordt ontwikkeld en gebouwd door 
de Amerikaanse vestiging waarmee het 
bedrijf sinds 15 jaar onder dezelfde be-
drijfsnaam is verbonden.

Om een snelle doorlooptijd en ‘first time 
right’ machines te kunnen leveren, han-
teert Lantech drie stromingen. 20% van 
de machines worden geproduceerd bin-
nen het Standaard programma. Deze ma-
chines hebben een standaard configuratie 
en bieden weinig mogelijkheden voor 
aanpassingen op klantwens. Het grootste 
deel van de klanten – zo’n 70% – neemt af 
uit de Modulaire lijn. Ook deze machines 
zijn volledig geconfigureerd, maar tóch 
geschikt om af te stemmen op de wensen 
van de klant. Zowel met betrekking tot het 
type doos (afmetingen) als de uitvoer-
snelheid die varieert van 8 – 30 dozen per 
minuut. Hiervoor zijn deze machines op-
gebouwd uit gepre-engineerde modules 
die naadloos op elkaar aansluiten. Tot 
slot levert het bedrijf in de lijn Specials 
machines die volledig klantspecifiek wor-
den ontwikkeld en gebouwd. “We maken 
daarbij uiteraard wel gebruik van com- 

De High speed random sluiter is razendsnel en zeer flexibel.



ponenten en modules uit de standaard en 
modulaire lijn waarmee de ontwikkel- en 
doorlooptijden zo kort mogelijk worden 
gehouden.”

Naast de ontwikkeling en productie van 
de machines stelt Lantech de machines 
ook altijd zelf in bedrijf. Een relatief be-
langrijke stap omdat de medewerkers in 
deze fase ook de fi netuning van de machi-
nes verzorgen. Iedere doos en elk type 
doos is namelijk anders en heeft zijn spe-
cifi eke toleranties. Alleen wanneer de fi jn-
afstelling in orde is, kan de machine pro-
bleemloos 24/7 draaien.

Samenwerking Festo
Lantech hecht grote waarde aan de kwali-
teit van haar producten. “Je kunt natuur-
lijk proberen om machines aan alle kan-
ten zo goedkoop mogelijk te maken”, 

weet Lemmen. “Goedkope onderdelen en 
materialen gebruiken, besparen op inno-
vatie, ongeschoolde mensen inzetten… 
Het kan allemaal, maar leidt uiteindelijk 
tot ontevreden klanten die niet meer te-
rugkomen.”

Kwaliteit leveren betekent wat Lantech 
betreft ook een optimale samenwerking 
met toeleveranciers. “Festo is hiervan een 
uitstekend voorbeeld”, meent Lemmen. 
“Ten eerste levert het bedrijf A-producten 
waarop we kunnen vertrouwen. Variërend 
van cilinders en ventielen tot complete 
ventieleilanden en luchtverzorgingsunits. 
Daarnaast denkt Festo op alle mogelijke 
fronten mee. Technisch, logistiek.. you 
name it. 

Ieder jaar wordt bijvoorbeeld geïnventari-
seerd welke producten we afnemen en 

geanalyseerd of hierin verbeteringen zijn 
door te voeren. Nieuwe producten die ou-
dere versies kunnen vervangen zijn bij-
voorbeeld beter geprijsd of bieden meer 
functionaliteit. Omdat Festo ons hiervan 
systematisch op de hoogte houdt, hoeven 
we dit zelf niet in de gaten te houden en 
zijn we ervan verzekerd dat we altijd pro-
ducten volgens de ‘huidige stand der 
techniek’ toepassen.”

Open communicatie
Lemmen vervolgt: “Daarbij hechten we 
bovendien veel waarde aan open commu-
nicatie. Je moet vertrouwen in elkaar heb-
ben en de dingen kunnen zeggen die no-
dig zijn om tot het allerbeste 
eindresultaat te komen. En dat kan met 
Festo. Sparren, discussies voeren en uit-
eindelijk een beslissing nemen.”

Het MS6-SV veiligheidsventiel (helemaal rechts) 
is naadloos te integreren in de luchtconditione-
ringsunit MS6 en is bedrijfszeker afhankelijk van 
het vereiste Performance Level (PLc, PLd, PLe).
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Eén van de machines die het bedrijf op de Interpack intro-
duceert betreft de Inline dozenopzetter. In tegenstelling 
tot eerdere uitvoeringen, waarbij de aanvoer van plano’s 
vanaf de zijkant plaatsvond, is de plano toevoermodule nu 
op de kopse kant geplaatst. Hierdoor is een veel smallere 
machine ontstaan waardoor klanten de mogelijkheid heb-
ben om meer lijnen naast elkaar in een ruimte te positio-
neren.

Om dit te realiseren is de procedure om de plano’s uit te 
nemen gewijzigd. Voorheen werden een voorkant en zij-
kant gelijktijdig met behulp van zuignappen (vacuüm) 
vastgepakt waardoor de doos gegarandeerd met een rech-
te hoek op de transportband wordt opgezet. Om deze ze-
kerheid te behouden, is het grijpmoment van deze twee ar-
men in de nieuwe machine gescheiden: eerst wordt de 

voorkant vastgepakt waarna direct de tweede arm zich om 
de doos beweegt om vervolgens de vrijkomende zijkant te 
pakken. Hierbij zorgt een apart systeem ervoor dat er altijd 
maar één doos tegelijk kan worden uitgenomen.

De ‘High speed random sluiter’ is een machine die typisch 
aansluit bij de ontwikkelingen op het vlak van Industrie 4.0. 
Naast het feit dat deze sluiter in staat is om random dozen 
te verwerken, is hij ook enorm snel. Dit biedt de mogelijk-

heid om de output van verschillende dozenopzetters gelijk-
tijdig aan te kunnen en is er bijvoorbeeld maar één sluiter 
nodig voor drie opzetters.

 Deze hoge snelheid is onder andere mogelijk gemaakt 
door de machine besturingstechnisch te scheiden. Bij aan-
komst wordt de doos gescand en stelt de machine automa-
tisch het eerste deel in. Vervolgens wordt de doos aange-
nomen en het sluitproces gestart. In de tussentijd wordt 
het tweede deel van de machine automatisch aangepast 
aan de afmetingen van de betreffende doos. Wanneer hij 
van het eerste deel doorloopt naar het tweede, wordt de 
volgende doos ingelezen en start de machine alvast met 
het instellen van het eerste deel. Enzovoorts.

Inline dozenopzetter

High speed random sluiter

Een toekomstbestendige relatie dus, die 
het bedrijf in staat stelt haar machines 
steeds verder te ontwikkelen met het oog 
op latente behoeftes van de klant. “Snel-
heid om de dozen te verwerken is altijd 
een thema”, geeft Lemmen aan. “Daar-
naast de mogelijkheid om veel verschil-
lende soorten dozen random te kunnen 
verwerken. Een eigenschap die onder 
meer terugkomt in de high speed random 
sluiter (zie kader). Voor de toekomst ver-

wacht ik dat het random verwerken van 
dozen een standaard wordt en volledig 
geautomatiseerd. Hierbij meet een 3D 
scan systeem – bijvoorbeeld een licht-
scherm – exact de maten van de doos ‘as 
is’. Deze gegevens worden vervolgens ge-
bruikt voor het automatisch instellen van 
de machine waarna de handling volgt. We 
maken nu al veelvuldig gebruik van vision 
in onze machines, dus technisch is het ze-
ker mogelijk.

Tot slot zijn we naast alle technische en 
functionele eigenschappen ook trots op 
het nieuwe uiterlijk van onze machines. 
Open en transparant door de toepassing 
van doorzichtige platen die in de nieuwste 
versies fraai zijn geïntegreerd in het 
frame. Een design dat overal wordt door-
gevoerd waardoor alle machines uit onze 
lijn echt herkenbaar zijn. Trots. Jazeker.” 



Zeer korte omsteltijden: de geïnte-
greerde automatiseringsoplossing 
van Festo voor be- en ontladen van 
de werkstukken evenals de gereed-
schapswisselaar.



Seriegrootte 1 -
omsteltijd 0

Zeer flexibele freesdraaicentra

Tot 70% tijdwinst en 50% lagere kosten – dat melden veel gebruikers van frees-
draaicentra van Stama. Reden daarvoor is de grote flexibiliteit van de machines, 
waarvan de omsteltijd bijna verwaarloosbaar is. De geïntegreerde automatise-
ringsoplossing van Festo voor het be- en ontladen van de werkstukken evenals 
de gereedschapswisselaar in het magazijn dragen bij aan het succes.

Het grote voordeel van de werk-
tuigmachines van Stama: kleine 
partijen en grote series kunnen 
er nagenoeg naar believen achter 

elkaar worden geschakeld. “Wat onze 
freesdraaicentra zo krachtig maakt, is het 
feit dat werkstukken van alle zes kanten 
compleet in een werkcyclus gefreesd, ge-
boord, geschuurd, vertand, afgebraamd 
en gepolijst worden”, aldus Gerhard  
Schweicker, verkoop ingenieur bij Stama. 
“Met onze 5-as-bewerking worden werk-
stuk en gereedschap vrij in de ruimte rela-
tief tot elkaar naar believen gepositio-
neerd en gedraaid”, vult de machine- 
expert aan.

Verticale componentbelading
“Bij de machines van de MT-serie werken 
parallel twee gereedschappen onafhanke-
lijk van elkaar. Daarbij is door de zwenk-
bare draaispindels een verticale compo-
nentbelading mogelijk”, vertelt 
Schweicker. “De componentbelading 
wordt uitgevoerd door de geïntegreerde 
automatisering, een lineair portaal van 
Festo met bijbehorende grijpers”, zegt  
Jochen Boscher van Stama. De be- en ont-
lader legt het werkstuk op de bewerkings-
plaats, waarop het automatisch wordt ge-
spannen. Zo kunnen de werkcycli 
optimaal worden gebruikt: terwijl een 
werkstuk nog wordt bewerkt, kan de geïn-
tegreerde automatiseringsoplossing de 

bewerkingsruimte ingaan, voltooide com-
ponenten ontladen en onafhankelijk van 
het andere werkstuk na zijn bewerking 
wegnemen.

Het resultaat zijn kortere bewerkingstij-
den en lagere kosten! De voorheen vereis-
te handmatige belading vervalt, in plaats 
daarvan biedt het direct in te bouwen li-
neaire portaal nieuwe mogelijkheden. 
Met een 4,5 meter lange DGE-as in de ho-
rizontale richting en met twee onafhanke-
lijk van elkaar werkende verticale EGC-as-
sen inclusief HGPL-grijpers, kunnen de 
werkstukken voor bewerking direct in de 
werkruimte worden getransporteerd. Er 
kan dus gelijktijdig worden be- en ontla-
den. Festo levert de be- en ontlader com-
pleet als module aan, deze is dan direct in 
te bouwen.

Gereedschapswisselaar verkort de 
omsteltijden
Om bij frequente componentenwisseling 
de omsteltijden aanzienlijk te verkorten, 
biedt Stama de freesdraaicentra van de 
serie MT726 en MT734 ook met een extra 
magazijn voor het gereedhouden van 
andere gereedschappen aan. De volauto-
matische gereedschapswisseling wordt 
ook hier verzorgd door een complete en 
direct inbouwbare handlingoplossing van 
Festo. Deze tweevoudige grijp-draai-een-
heid bestaat uit EGC-assen,   
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“De geïntegreerde automatiseringsoplossing 
in de be- en ontlader en de gereedschaps- 
wisselaar van Festo, draagt bij aan een 
plaatsbesparend machine-ontwerp.”
Gerhard Schweicker, verkoop ingenieur bij Stama

Geïntegreerde automatisering: de componentbelading wordt uitgevoerd door een lineair portaal van 
Festo met bijbehorende grijpers.



Gereedschapswisselaar verkort omsteltijden: 
deze tweevoudige grijp-draai-eenheid bestaat uit 
EGC-assen, de pneumatische draaiaandrijving 
DRRD en de robuuste gereedschapsgrijper HGPT. 
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Recordjaar na recordjaar  

De Duitse werktuigmachine-industrie is optimistisch begonnen aan 
het jaar 2017. Branchevereniging VDW rekent op een productie-
groei van 3 procent.

VDW ziet in 2017 tal van uitdagingen, die kansen bieden nieuw 
concurrentievoordeel te genereren en het aanbod uit te breiden. 
Dat geldt vooral voor digitaal verknoopte productie en oplossingen 
voor Industry 4.0.

Veel nieuwe ideeën en innovaties voor de productie van morgen 
worden getoond op de EMO Hannover, die na 4 jaar van 18 tot en 
met 23 september 2017 weer terugkeert op Duitse bodem. De 
beurs blijft op recordkoers liggen: al 1858 exposanten uit meer dan 
40 landen hebben zich aangemeld.

de pneumatische draaiaandrijving DRRD 
en de robuuste gereedschapsgrijper 
HGPT. “Het is een groot voordeel om bij 
de planning alle vereiste oplossingen voor 
werkstuk- en gereedschapshandling uit 
één hand te krijgen”, aldus Boscher. “Met 
Festo hebben wij een competente ontwik-
kelingspartner voor de complete automa-
tisering in de machine.”

Systeemoplossingen direct inbouwbaar
Bij de planning van systeemoplossingen 
voor de freesdraaicentra, putten de speci-
alisten van Festo uit hun schat aan erva-
ring met duizenden modulaire, direct in te 
bouwen, handlingoplossingen. Bij deze 
projecten is de integratie van verschillen-
de bussystemen of de E/A-koppeling aan 
de machinebesturing geen probleem. 
Klantspecifieke oplossingen voor inbouw- 
interfaces en scheidingsplaatsen zullen 
worden aangepast aan de betreffende  
eisen. Hier bewijzen de be- en ontlader 
evenals de gereedschapswisselaar in het 
extra magazijn zich als zeer flexibel door 
de klantspecifieke front-end aanpassing.

“De geïntegreerde automatiseringsoplos-
sing in de be- en ontlader en de gereed-
schapswisselaar van Festo, draagt bij aan 
een plaatsbesparend machine-ontwerp”, 
aldus Schweicker. “Omdat driekwart van 
onze machines in alle delen van de wereld 
worden gebruikt is het van groot belang 
om met een wereldwijd opererende part-
ner als Festo, met zijn grote verkoop- en 
servicenetwerk samen te werken. Dat 
geldt vooral voor China, waar wij als werk-
tuigmachinebouwer zeer sterk groeien”, 
vult Boscher van Stama aan.  



Compacte krachtverhoudingen: proportioneel 
drukregelventiel VPPM, ventieleiland CPV, com-
pacte cilinder ADN en draaimodule DSM werken 
zeer nauw samen.
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Snel en zeker verbinden van verschillende materialen

Samenspel 
van krachten
Het verbinden van dunwandige metalen buizen, platen of profielen op een 
snelle, eenvoudige en goedkope manier is een veel voorkomend probleem in 
de metaalindustrie. Er zijn reeds verschillende oplossingen voor dit probleem 
voorhanden namelijk: lasmoeren, klinkmoeren, blindnieten. Alle hebben als 
doel het aantal schroefdraadgangen te verhogen. Nadelen van deze technie-
ken zijn: het verwijderen van materiaal, aantal productiestappen, toegevoegde 
componenten, kosten en kwaliteit. Naast deze klassieke verbindingstechnieken 
wint het vloeiboren steeds meer aan betekenis.

Een vloeiboor systeem produceert 
een schroefdraadbus die gevormd 
wordt uit het werkstukmateriaal. 
Deze “bussen” zijn uitermate  

geschikt voor het roltappen en doen het 
aantal schroefdraadgangen sterk toene-
men. Bij vloeiboren speelt de flexibele  
parametrering van druk en toerental een 
belangrijke rol, zoals het verbindingssys-
teem KFLOW van Klingel met pneumatiek 
van Festo aantoont.

Minder bewogen massa, minder emissies, 
meer stabiliteit: in de autoproductie 
wordt de lichte constructie steeds belang-
rijker. De succesformule: een materiaal-
mix van staal, aluminium en koolstofve-
zelversterkte kunststoffen.

Componenten van gegoten aluminium 
spelen ook een steeds belangrijkere rol, 
zoals bij de space-frame-constructie, die 
met geïntegreerd alu-ladderframe onge-
veer 40% lichter is dan traditionele zelf-
dragende stalen carrosserieën. De nieuwe 
bouwwijze levert nieuwe uitdagingen op 
voor constructeurs. Hoe kunnen de mate-
rialen snel en stevig met elkaar worden 
verbonden? Een antwoord daarop levert 
het vloeiboren. De techniek maakt een 
verbinding mogelijk tussen verschillende 
materialen zonder voorgeboord (niet-ver-
spanend) gat bij slechts eenzijdige toe-
gankelijkheid. Een pionier op het gebied 
van de verbindingssystemen voor vloeibo-
ren is Klingel GmbH. In zijn verbindings-
systemen vertrouwt Klingel op de pneu-
matische techniek van Festo. Compact, 
betrouwbaar en krachtig gaan vloeiboor-
schroeven door middel van Festo cilin-
ders, ventielen en ventieleilanden de 
diepte in.

Een vloeiende overgang
Het proces van vloeiboren omvat meerde-
re naadloos in elkaar overlopende 
werkstadia. Eerst verwarmt de vloeiboor-
schroef met een hoog toerental en kracht 
het materiaal waarin wordt geschroefd.  



Als dit de juiste temperatuur heeft be-
reikt, doordringt de schroef het materiaal 
en vormt een cilindrisch gat. Vervolgens 
wordt er schroefdraad gevormd en wordt 
door het materiaal geschroefd. Tenslotte 
wordt de schroef aangedraaid met het 
juiste aantrekmoment. Wat klinkt als een 
tijdrovend proces, doen de verbindings-
systemen van Klingel in slechts 1,5 tot 2 
seconden. Daarbij gaat het in de eerste 
plaats om de vloeiboorschroef. Deze be-
staat uit vier gedeelten: een geharde 
punt, de schroefdraadvormzone, het 
schroefdraad en de schroefkop met een 
holte onder de kop, die het uittredende 
materiaal opneemt. Door het inbrengen 
van de schroef in het verwarmde materi-
aal en de zo ontstane kracht-vormopslui-
ting wordt deze na het afkoelen dyna-
misch vastgezet. Voor het losdraaien van 
de schroef is een hoger draaimoment ver-
eist dan voor het aanhalen.

Zeer nauwkeurig geregeld proces
Bij het verbindingssysteem KFLOW van 
Klingel zorgt het samenspel van servomo-
tor en twee compacte cilinders voor het 
inbrengen van de vloeiboorschroeven in 
het materiaal. Het proces wordt perma-
nent bewaakt door wegmeetsystemen, 
die de slagen van de pneumatische cilin-
der, zijn stand en daarmee de inschroef-
diepte controleren. De neergaande slag 
fixeert het werkstuk en positioneert de 
schroef. De hoofdslag draagt de benodig-
de proceskracht over op schroef en mate-
riaal. Voor de neergaande slag van maxi-
maal 1,4 kN voldoet een ADN-cilinder, de 
grotere (hoofdslag) kracht tot 3 kN vereist 
de krachtige ADNH-cilinder.

Beide worden geregeld via Festo proporti-
onele drukregelventielen VPPM - VPPM-8 
voor de hoofdslag en VPPM-6 voor de 
neergaande slag. Om aan de hoge vereis-
te flexibiliteit van de inschroefparameters 
te kunnen voldoen, worden proportionele 
drukregelventielen ingezet. In de eerste 
werkfase bij het samenvoegen, gebruikt 
het verbindingswerktuig KFLOW een ge-
ringe kracht en toerental, dit wordt gerea-
liseerd door de positiebepaling vanaf het 
wegmeetsysteem. Het daaropvolgende 
doordringen van het materiaal vereist een 
hogere hoofdkracht en toerental. Daarna 
is voor het vormen van schroefdraad weer 
minder kracht en toerental nodig. Om de 
schroef met het juiste aantrekmoment 
aan te draaien, worden beide parameters 
verder verlaagd.

Flexibel gedoseerde slag
De kunst bij het vloeiboren is om bij elke 
te verwerken schroef de juiste combinatie 
van kracht en toerental te bereiken. “Als 

Altijd precies: dankzij het proportionele drukregelventiel VPPM kunnen 
de inschroefparameters flexibel en nauwkeurig worden nageleefd.

“Vloeiboren is een 
kunst op zich. 
Flexibiliteit en precisie 
eisen veel ervaring en 
knowhow. Daarvoor 
is Festo de perfecte 
partner.”
Reinhard Totzauer, projectleider Klingel GmbH

wij met onze installaties in de automobiel- 
industrie twintig vloeiboorschroeven 
naast elkaar inbrengen, hebben we 
meestal voor elke afzonderlijke schroef 
andere parameters wat betreft kracht en 
toerental”, legt Reinhard Totzauer, pro-
jectleider Klingel GmbH, uit. “Als naast 
een schroefplaats een laspunt ligt of als 
in de loop van het schroeven in een serie 
de materiaaltemperatuur verandert, dan 
moeten de verwerkingsparameters ook 
worden aangepast.” Ook verschillende 
grondstoffen eisen verschillende parame-
ters. Hoogwaardig staal heeft een lager 
toerental nodig en een hoge verbindings-
kracht, zodat de warmteontwikkeling niet 
te hoog wordt. Aluminium daarentegen 
hoge toerentallen bij een lagere verbin-
dingskracht. Om het aantal beïnvloeden-
de factoren te verlagen, kan ook gewerkt 
worden met voorgeboorde gaten. Het bo-
venste materiaal wordt voorgeboord, zo-
dat de parameters van het onderste mate-
riaal centraal staan.
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Functionele kracht: vloeiboorschroeven verbinden verschillende 
materialen razendsnel zonder voorgeboord gat.

Geregeld met grote doorlaat: de ADNH-cilinder van Festo draagt 
tot 3 kN over op de vloeiboorschroeven.

Betrouwbare precisie
Voor de razendsnelle aanvoer van schroe-
ven zorgt bij KFLOW een luchtstroom door 
een kunststof slang. Dit is gedaan met 
lucht vanwege slijtage- en veiligheidsre-
denen, de kop wordt hierdoor ook naar 
voren gericht. Aangekomen in het verbin-
dingswerktuig worden de schroeven door 
een zwenkmodule met Festo zwenk- en 
blokkeercilinder DSM 90° gedraaid. De 
besturing van alle pneumatische compo-
nenten wordt uitgevoerd door een ventiel-
eiland van het type CPV. Krachtig en com-
pact vinden alle pneumatische compo-
nenten hun plaats in het verbindingswerk-
tuig. Naast hun uitstekende prestaties is 
vooral voor het gebruik in de automobiel-
industrie de hoge nauwkeurigheid en be-
trouwbaarheid van de Festo-componen-
ten een belangrijk selectiecriterium. Zo 
kan de bouwer van speciaalmachines 
Klingel, ook bij veranderende randvoor-
waarden, altijd uitgaan van een betrouw-
bare werking.  

Historie van vloeiboren 

Al in 1923 heeft de Fransman Jean Claude 
de Valière geprobeerd een gereedschap te 
maken, dat gaten in metaal kon maken 
door middel van wrijvingswarmte in 
plaats van door te verspanen. Dat was 
toen maar een matig succes, omdat toen 
nog niet de geschikte materialen beschik-
baar waren. Bovendien had hij toen nog 
niet ontdekt wat de gunstigste vorm was 
voor een dergelijk gereedschap. Pas in 
begin jaren 1980 is het gekomen tot een 
bruikbaar productieproces.



Servopersen en handlingsystemen monteren connectoren 

Standaard flexibel
Bij printplaten slaagt men er steeds weer in om meer vermogen te verwerken in 
een kleiner oppervlak. Ontwikkelaars van connectoren hebben een vergelijkbaar 
doel voor ogen: meer vermogen en compactere contacten onderbrengen in lichtere 
en kleinere connectoren. Om de kwaliteit en flexibiliteit te garanderen, vertrouwt 
het Britse familiebedrijf Harwin plc op automatisering van Festo – met de servo 
pers kit YJKP en het compacte handlingsysteem YXMx. 
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Dynamisch en precies: het compacte 
handlingsysteem YXMx zorgt voor de 
XY-bewegingen van de werkstukken 
onder de servopers. 

De kwalitatief hoogwaardige  
connectoren van Harwin worden 
vaak gebruikt in een omgeving 
met uitdagende, ruige omstan-

digheden. Juist hier komen hun betrouw-
baarheid en duurzaamheid optimaal tot 
hun recht. Niet alleen kostenbewuste 
klanten uit de consumentenelektronica 
bestellen daarom de stekkers van Harwin, 
maar ook bedrijven die hoogwaardige 
connectoren nodig hebben; bijvoorbeeld 
in de lucht- en ruimtevaart, de motorsport 
en de auto-industrie. Extreme bedrijfs- 
temperaturen tussen de -65°C en de 
+150°C en sterke trillingen zijn daar aan 
de orde van de dag. Daarom moeten de 
connectoren continu voldoen aan een 
zeer hoge standaard.

Hoge standaarden 
Harwin heeft met de Gecko-connector- 
serie geanticipeerd op de eisen vanuit de 
markt. Deze vooruitstrevende connecto-
ren hebben een pin-afstand van slechts 
1,25 mm, en zijn circa de helft kleiner en 
75% lichter dan Micro-D-connectoren. 
Dankzij hun stevige schroefverbinding 
kunnen ze eindeloos worden gekoppeld en 
ontkoppeld, zonder beschadigd te raken. 

Het bedrijf heeft het fabricageproces voor 
Gecko-connectoren continu doorontwik-
keld, van een handmatig proces tot een 
sterk geautomatiseerde oplossing. Zo-
doende is men in staat om per jaar hon-
derdduizenden connectoren te produce-
ren in een breed palet aan configuraties, 
van 4 tot 50 contacten per connector en 
met zeer uiteenlopende montage-opties 
voor printplaten. 

Modulair concept 
Met het doel voor ogen om de productie 
van Gecko-connectoren efficiënter te  
maken, is Harwin begonnen met de ont-
wikkeling van een sterk geautomatiseer-
de en flexibele nieuwe productielijn.  
Binnen één montagelijn zou het mogelijk 
moeten worden om meerdere connector-
configuraties te produceren, in diverse 
vormen en formaten. “Met Festo hebben 
we daar een modulair concept voor ont-
wikkeld”, vertelt Paul McGuinness, pro-
ductieleider bij Harwin. 

De hoofdrollen in deze nieuwe montage-
lijnen van Harwin worden gespeeld door 
de servo pers kit YJKP en het compacte 
handlingsysteem YXMx van Festo. Het 
handlingsysteem zorgt op meerdere stati-
ons binnen de installatie voor de XY- 
bewegingen van de werkstukdragers met 
de kunststof behuizingen die moeten wor-
den gemonteerd. Bij de pers- en buigpro-
cessen van de contactpennen doet de ser-
vopers-bouwset zijn intrede, met 
configureerbare en positie- en krachtge-
stuurde persbewegingen op de Z-as. 

Steeds dezelfde onderdelen 
De elektrische en pneumatische aandrij-
vingen worden op alle stations aange-
stuurd door een CECC-X-besturing in com-
binatie met een CPX/MPA-ventieleiland. 
“Dankzij deze Festo-systemen kunnen we 
zeer gestandaardiseerd en modulair wer-
ken, omdat er steeds weer dezelfde on-
derdelen worden gebruikt. Dat maakt de 
ingebruikname en het onderhoud eenvou-
diger”, legt McGuinness uit. Een van de 
montagelijnen voor de fabricage van de 
connectoren bestaat uit drie centrale  



“Het modulaire concept dat we 
met Festo hebben ontwikkeld, 
maakt onze montagelijnen klaar 
voor de toekomst.”
Paul McGuinness, Productieleider bij Harwin

Bij de servo pers kit YJKP is alles afkom-
stig van één leverancier: aandrijfpakket, 
aansturing en applicatiesoftware.
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Nieuwe standaarden  

De nieuwe montagelijnen voor elektrische connectoren bij Harwin 
leggen de lat hoger, en niet alleen op technisch gebied: er is een 
compleet modulair en schaalbaar automatiseringsconcept ontwik-
keld. De drie hoofdstations, “pin-contacten aanbrengen in de con-
nectorbehuizing”, “pins persen” en “pins buigen”, zijn gebaseerd 
op standaardmodules en werken zo veel mogelijk met dezelfde  
onderdelen:

• Alle drie de stations hebben een identieke basisplaat.
• De connectorbehuizing wordt verplaatst met het kleinschalige  
 handlingsysteem YXMx. 
• Alle elektrische en pneumatische aandrijvingen worden aange- 
 stuurd door een CECC-X-besturing in combinatie met een CPX/ 
 MPA-ventieleiland.
• Het pers- en buigstation is gebaseerd op de servo pers kit YJKP.

Modulair opgebouwd: de drie stations in de Gecko-montagelijn voor 
het inschieten, persen en buigen van contactpennen – opgebouwd 
uit standaardcomponenten van Festo.

Alles onder controle met de servo pers kit YJKP: 
de controller CECC-X en de motorcontroller CMMP 
inclusief applicatiesoftware.

stations – één voor het inschieten van de 
contactpennen, één voor het persen van 
de pennen en één voor het buigen van de 
pennen. Op het eerste station worden de 
werkstukdragers voorzien van de connec-
tor-onderdelen, en vervolgens met het 
kleinschalige handlingsysteem gepositio-
neerd voor het inschieten van de contact-
pennen. Op het tweede station drukt de 
servopers de contactpennen in de con-
nectorbehuizing en in het derde station 
worden deze gebogen. Hierbij zet de pre-
cisiegrijper HGPT van Festo de werkstuk-
dragers met de connectorbehuizingen 
vast, terwijl de pins door de behuizing 
worden gedrukt.

Dynamisch en precies 
De kinematica van het compacte H-por-
taal, een onderdeel van het handlingsys-
teem YXMx, zorgt ervoor dat de onderde-
len dynamisch en precies worden geposi- 
tioneerd onder de persmachine. Dit werkt 
probleemloos, doordat er zeer weinig 
massa wordt verplaatst. 

De modulaire servo pers kit YJKP bestaat 
uit een servomotor met een gesloten  
regelcircuit, een mechanische as, een  
motion controller, een krachtbegrenzer en 
de bijbehorende applicatiesoftware. Het 
resultaat: de contactpennen-pers brengt 
de pins krachtig maar nauwkeurig in de 
juiste positie. Evaluatiefuncties in de mee-
geleverde applicatiesoftware, bijvoorbeeld 
voor het monitoren van het huis en de be-
kleding, om zo te herkennen of de maat-
voering binnen de tolerantiegrenzen ligt.

Modulair en veilig
Ook op het laatste station voor het buigen 
van de contactpennen wordt het handling- 
systeem en de servo pers kit gebruikt, in 
dit geval om de contactpennen precies in 
de benodigde hoek te buigen. De CO-
DESYS-software in de CECC-X-regelaar 
maakt het mogelijk om het servoperspro-
fiel gedurende de gehele arbeidscyclus op 
alle mogelijke manieren aan te sturen, bij-
voorbeeld via aansturing van de positie 
en de kracht.

Met de meegeleverde applicatiesoftware 
is het programmeren van de servopers 
heel eenvoudig, mede dankzij een intuï-
tieve grafische gebruiksinterface. Hier-
mee kan het persprofiel eenvoudig wor-
den aangepast op de diverse connector- 
varianten – zonder dat daar specifieke 
programmeerkennis voor nodig is. Drie 
CPX-terminals met een ventieleiland, die 
via een CAN-busverbinding worden aan-
gestuurd door de CECC-X-master bestu-
ring, activeren na elkaar de talrijke elek-
trische en pneumatische grijpers en 
actuatoren. 

“Het geautomatiseerde modulaire con-
cept zorgt voor lagere productiekosten en 
voor meer betrouwbaarheid, precisie, her-
haalnauwkeurigheid en flexibiliteit”, zegt 
automatiseringsexpert McGuinness.  



Bionic Learning Network

Een unieke creatie… 
de OctopusGripper
De octopus is een fascinerend schepsel. Omdat het geen skelet 
heeft en bijna geheel van zachte spieren is gemaakt, is het extreem 
flexibel en manoeuvreerbaar. De relatief grote hersenen van de 
weekdieren zorgen ervoor dat het goede probleemoplossers zijn, 
het kan van kleur veranderen in een flits, kan plotseling verdwijnen 
in een wolk van zwartachtige inkt en het ontbreken van een skelet 
maakt het mogelijk om zich door de allerkleinste spleten te 
drukken. Dit boeiende schepsel heeft Festo geïnspireerd om een 
veelzijdige grijper te maken voor de productielijn van morgen.
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Unieke combinatie van kracht en vacuüm 
De OctopusGripper is ontworpen om veilig op te pakken, veilig 
vast te houden en voorzichtig voorwerpen op de werkplek neer 
te zetten. De grijper bestaat uit een zachte siliconen structuur, 
die pneumatisch kan worden gecontroleerd. Als er perslucht 
wordt aangebracht, buigt de tentakel naar binnen en omwikkelt 
deze het betreffende object op een voorzichtige en gepaste wij-
ze. Deze grijper kan dan ook een enorme diversiteit aan vormen 
en materialen met succes oppakken!

Net als het dier waarop deze creatie is geïnspireerd, heeft de Oc-
topusGripper 22 cm lange, tapse tentakels met daarop twee rij-
en zuignapjes. De kleine zuignapjes aan het dunne uiteinde van 
de tentakels hechten passief aan het oppervlak van een voor-
werp, maar de acht grotere zuignappen aan het andere uiteinde 
zijn verbonden met een vacuümleiding, die tijdens het grijppro-
ces geactiveerd kunnen worden.

De zachte siliconenstructuur heeft een kamer die in de lengte 
loopt, waardoor de tentakels naar binnen buigen wanneer pers-
lucht wordt aangebracht. Festo’s ingenieurs omsloten de kamer 
met een lycra vezelkap om de uitzetting te beperken en de bui-
tenste huid van siliconen te beschermen tegen barsten. Een dun-
ne wafel polystyreen film in het midden van de tentakels is aan-

gebracht om ervoor te zorgen dat de structuur alleen naar 
binnen buigt.

Flexibiliteit staat voorop bij de OctopusGripper, wat betekent dat 
als de productielijnen en/of de producten veranderen, de grijper 
niet vervangen hoeft te worden, maar in plaats daarvan kan wor-
den aangepast aan de nieuwe situatie, waardoor kosten kunnen 
worden bespaard. 

Veilige samenwerking tussen mens en robot 
De grijper voldoet ook aan de strikte criteria van een soft robo-
tics component. De in de tentakel geïnstalleerde componenten 
zijn elastisch en vervormbaar, dit maakt een veilige samenwer-
king tussen mensen en robots op de werkplek mogelijk. 

Voor dit doel test Festo de grijper op twee pneumatische lichtge-
wicht robots tegelijk, die ook werden ontwikkeld in het Bionic 
Learning Network: de BionicMotionRobot en de BionicCobot. 
Beide robots zijn enorm buigzaam en kunnen oneindig verstijven 
in termen van hun kinematica. Zij kunnen daarom direct met 
mensen interacteren. Zelfs in geval van een botsing zijn ze on-
schadelijk en hoeven ze niet van de werknemer te worden afge-
schermd, zoals de gebruikelijke fabriekrobots.  

Een veelzijdige toepassing; de OctopusGripper 
in combinatie met BionicMotionRobot.

Tapse tentakels met daarop twee rijen zuignapjes.

Unieke combinatie van vacuüm en gecontroleerd grijpen.



Festo Motion Terminal 

De OctopusGripper wordt bestuurd en geregeld 
door het eerste pneumatische automatiserings-
platform ter wereld - de Festo Motion Terminal -, 
waarmee nauwkeurige be-en -aansturing van de 
OctopusGripper mogelijk is. Dit app-based systeem 
kan worden ingezet voor een veelvoud aan functies 
en kan meer dan 50 afzonderlijke componenten 
vervangen.
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Leren van de natuur  

Wie inzet op duurzaamheid en innovatie kan niet 
om de natuur heen. Ieder aandrijvings- en bestu-
ringsconcept dat we in de natuur tegenkomen is 
het resultaat van – en getest in – een evolutiepro-
ces dat miljoenen jaren omspant. Geen wonder dus 
dat Festo tezamen met een aantal instellingen voor 
onderzoek en onderwijs al een aantal jaren in het 
Bionic Learning Network op zoek is naar nieuwe 
concepten voor aandrijvingen en besturin-
gen, die de natuur ons voorschotelt. 
Het resultaat daarvan is inmiddels 
een bonte parade van biomecha-
nische wezens en toepassin-
gen die vaak naar onver-
wachte mogelijkheden 
wijzen.

Grip it; veilig oppakken, veilig vasthouden en zeer gecontroleerd neerzetten.



Is de Festo Motion 
Terminal voor u 
interessant?
8 Vragen waarmee u snel te weten komt of de 
Festo Motion Terminal VTEM u verder kan helpen.

Als u slechts één van deze vragen met ja kunt beantwoorden, is 
het al de moeite waard de Festo Motion Terminal VTEM nader 
te bekijken.

 Clément Massoeurs, Sales engineer

1. Gebruik ik meer dan 2 proportionele 
 ventielen in mijn toepassing?

5. Combineer ik bewegingen met gecontroleerde kracht 
 met tussenposities?

2. Kan ik de inzet van stootdempers vermijden? 6. Wil ik het aantal geïnstalleerde componenten in mijn 
 machine aanzienlijk reduceren?

3. Kan ik meer dan 70% van de bewegingstijd van 
 cilinders besparen?

7. Wil ik energie-effi ciënt automatiseren?

4. Heb ik een gelijkmatige krachtuitoefening met 
 afwijkingen minder dan ±3 N nodig?

8. Wil ik hybride oplossingen vermijden en me slechts
 op één technologie concentreren, in plaats van bijv.
 pneumatische componenten voor vacuüm en elek-
 trisch voor bewegingen?



VTEM voorbeeldtoepassing 

Kwaliteitscontrole 
In een testopstelling voor containers worden in een carrousel 
zestig posities per keer op kwaliteit en lekkage getest. Hier-
voor is een gelijkmatige en rustige beweging van de cilinder 
nodig met een gedefinieerde kracht gedurende enkele secon-
den. In plaats van zestig aandrijvingen, bijbehorende senso-
ren, 3/2 ventielen en elektromechanische cilinders wordt de 
taak nu vervuld door acht Motion Terminals, dus met veel 
minder componenten. 

Gebruikte motion-apps:
Soft stop
Proportional pressure regulation
Leakage diagnostics

Voordelen bij gebruik Motion Terminal:
•  70% lagere kosten ten opzichte van een elektronische 
 oplossing
•  65% kleinere inbouwmaat
•  85% besparing op slijtdelen
•  Gecontroleerde beweging en lekkagedetectie met dezelfde  
 componenten

Meer informatie: 
www.festo.com/motionterminal
Of mail naar info.nl@festo.com en vraag de uitgebreide  
brochure in het Nederlands aan!
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VTEM voorbeeldtoepassing 

Voorpositioneren, pakken en plaatsen
Het pakken gebeurt met gecontroleerd vacuüm en plaatsen 
door middel van afblazen. Er zijn door de verschillende afme-
tingen van het product regelmatig instellingsaanpassingen 
nodig en afhankelijk van de oplossing meerdere componen-
ten in gebruik. Bij ieder productformaat moet het vacuüm en 
het afblazen individueel ingeregeld en getest worden.

Gebruikte motion-apps:
Proportional pressure regulation
Motion profile and positioning (in ontwikkeling)

Voordelen bij gebruik Motion Terminal:
• 7 componenten minder nodig
• 75% kleinere bouwmaat
• Gelijke kosten bij beduidende procesverbetering
• Snellere omsteltijd (-/- 20 minuten per omstelling) 
 met steeds identieke instellingen
• Toekomst: simpele uitbreiding productformaten en 
 kortere cyclustijd

http://www.festo.com/motionterminal
mailto:info.nl@festo.com


IO- Link; to the next level… 

Druk- en flowsensoren 
klaar voor IO-Link
IO-Link is als gestandaardiseerde point-to-point communicatietechnologie dé oplossing 
om eenvoudig te kunnen communiceren met sensoren en actuatoren in het veld. De 
investeringskosten zijn laag, er is geen complexe bekabeling nodig en de componenten 
zijn hiermee razendsnel in te stellen, aan te passen en te koppelen. Alle reden voor Festo 
om steeds meer sensoren te voorzien van de mogelijkheid via IO-Link te communiceren.

IO-Link is géén bussysteem. Laten we 
daarover duidelijk zijn. Het is wél een 
nieuw soort interface, waarmee para-
metergegevens vanuit het besturings-

systeem eenvoudig naar een sensor of  
actuator in het veld zijn te downloaden. 
Omdat zowel seriële als bidirectionele 
communicatie mogelijk is, kunnen de sen-
soren en actuatoren ook (diagnostische) 
gegevens terugsturen naar het bestu-
ringssysteem, wat natuurlijk goed aan-
sluit bij Industry 4.0.

Industry 4.0
Een belangrijk voordeel van IO-Link zijn 
de lage kosten, omdat er wordt gewerkt 
met een standaard 3- of 5-draads kabel, 
waaraan geen speciale eisen worden ge-
steld. Componenten die verbonden zijn 
met IO-Link, hebben bijvoorbeeld geen af-
geschermde analoge kabel nodig. Boven-
dien heeft de gebruiker te maken met een 
internationale, open en veldbusonafhan-
kelijke standaard (betrouwbaar en bewe-
zen!), die ook toekomstige verbin-
dingsconcepten ondersteunt en 
compatibel is met Industry 4.0- 
omgevingen.

Festo-sensoren met IO-Link
Omdat Festo overtuigd is van de eigen-
schappen en mogelijkheden van IO-Link, 
worden steeds meer druk- en flowsenso-
ren voorzien van een IO-Link interface. Bij-
voorbeeld de SPAE-, SPAN- en SPAU-druk-
sensoren en SFAW-flowsensor met 
draaibare display. Via IO-Link zijn deze 
sensoren eenvoudig in bedrijf te stellen.. 
De gegevens die de sensoren naar de 
hoofdbesturing sturen worden automa-
tisch gedigitaliseerd, wat mogelijkheden 
biedt voor onder meer diagnose en voor-
spellend onderhoud. Ook biedt IO-Link 
voordelen bij het instellen van de senso-

ren, wanneer deze worden uitgewisseld. 
Zo wordt bij het aansluiten van een nieu-
we sensor de parameterset automatisch 
gekopieerd vanuit de IO-Link-Master. 
Identieke sensoren kunnen de instellin-
gen zelfs onderling kopiëren middels een 
copy&paste-functie.

IO-Link-druksensoren SPAE, SPAN en 
SPAU voor pneumatische toepassingen
Het pakket druksensoren van Festo is 
aangevuld met de uitvoeringen SPAE, 
SPAN en SPAU. Daarbij is de SPAE een 
eenvoudige variant met een bescher-
mingsklasse van IP40, terwijl de SPAU 
een echte high-end variant is met uitge-

breide mogelijkheden. Beide druksenso-
ren zijn ontwikkeld voor toepassing in 
pneumatische applicaties en beschikken 
over IO-Link. 

Druksensoren worden op vele plaatsen in 
onder meer pneumatische handlingappli-
caties toegepast om drukken te controle-
ren of om input voor de besturing te gene-
reren. Sommige toepassingen hebben 
voldoende aan een eenvoudige, low-cost 
druksensor, terwijl andere applicaties be-
duidend hogere eisen stellen. Om die re-
den ontwikkelde Festo verschillende vari-
anten. Voor elk wat wils.

(ERP) 
Enterprise
Resource 

Planning Level

Process
Control Level (SCADA)

Control Level (PLC)

Field Level (Network)

Sensors and Actuators

ENABLES YOU TO GO TO THE NEXT LEVEL

INDUSTRY 4.0 AND IIoT DATA FLOW CHART
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Om bij de eenvoudige SPAE-druksensor te 
beginnen: deze extreem lichte, smalle (10 
mm) en betrouwbare uitvoering is mid-
dels teach-in eenvoudig in te stellen en 
geschikt voor twee drukgebieden: -1 .. 0 
en 0 .. +10 bar. Ondanks de beperkte af-
metingen beschikt deze gebruikers- vrien-
delijke druksensor tóch over een 2-cijferig 

De druksensor SPAN is geschikt voor het 
controleren van perslucht en niet-corro-
sieve gassen. De sensor kan worden ge-
bruikt voor vele toepassingen door het 
compacte ontwerp van 30 x 30 mm. De 
drukwaarde kan naar keuze als schakel-

De high-end variant van de druksensoren 
is de SPAU, die beschikbaar is in een uit-
voering mét en zónder display. De versie 
met display onderscheidt zich onder meer 
door een rood/blauwe displaykleur, die 
een visuele feedback kan geven. De vari-
ant zonder display beschikt over een ana-
loge uitgang, waarbij schakelgedrag en 
instellingen via IO-Link mogelijk zijn.

Monitor liquid media
Zeer geschikt voor het bewaken van koel-
systemen zoals bijvoorbeeld in laspisto-
len in de automobielindustrie of in front-
end toepassingen in the semiconductor 
en elektronica branche.

De nieuwe flowsensor SFAW meet de flow 
rate, verbruik en temperatuur van vloei-
stoffen, in het bereik van 1.8 … 32 l/min 
en 5 … 100 l/min.

De sensor biedt een goed zicht vanuit 
elke positie, of deze nu horizontaal of ver-
ticaal is gemonteerd. De sensorbehuizing 
en het display kunnen worden gedraaid 
en bijgesteld, zelfs als de sensor al is ge-
monteerd!

Sensor en aansluitgedeelte modulair
Het modulaire concept zorgt ervoor dat 
sensor en aansluitgedeelte los verkrijgbaar 
zijn; hierdoor ontstaat een enorme flexibili-
teit bij het samenstellen van de sensor. 
Daarnaast kunnen zelfs eigen standaard 
elementen worden gebruikt. De sensor kan 
snel en eenvoudig worden verwisseld zon-
der dat er gereedschap nodig is.

LED display dat middels IO-Link naar 
wens ook 180° is te draaien. Door het 
lage gewicht is hij bovendien bij uitstek 
geschikt voor montage op dynamische 
delen van een handling unit. Ideaal voor 
vacuümapplicaties met pick&place-toe-
passing in de assemblage-industrie.

signaal, analoge waarde of via IO-Link. Af-
hankelijk van de sensor variant en gese-
lecteerde parameters. De druksensor 
SPAN is geschikt Voor het controleren van 
perslucht en niet-corrosieve gassen. 

De sensoren zijn voorzien van een geheu-
gen voor min/max-drukwaarden, waar-
door drukvallen/drukpieken zijn op te 
vragen, een vergrendelfunctie en energie-
besparingsfunctie. Bovendien zijn ver-
schillende schakelpunten in te stellen en 
geeft hij middels LED-verlichting een visu-
ele, directe statusindicatie.

Gebruiksvriendelijk
Dankzij een groot en goed te lezen 
(blauw/wit/rood) LCD display is direct te 
zien of de flowrate in orde is. Daarnaast 
kan de sensor eenvoudig en snel omge-
steld worden door de teach-in-functie of 
het gebruik van een eenvoudige 
menufunctie.

Robuust design
De IP65-uitvoering van de sensor maakt 
deze toepasbaar in de meest robuuste 
omgevingen.

Door de modulair te kiezen elektrische 
uitgangen wordt de SFAW extreem flexibel 
en is daardoor in een groot aantal bestu-
ringssystemen te integreren.
Electrical outputs:
• Output 1: PNP/NPN (omschakelbaar)  
 of een IO-Link in verbinding met een  
 IO-Link-Master
• Output 2: PNP/NPN/0 … 10 V/1 … 5  
 V/4 … 20 mA (omschakelbaar)
Het modulaire mechanische aansluitcon-
cept maakt alles mogelijk, van een 
schroefconnector tot een connector of ka-
belklem.

SPAE druksensor

SPAN druksensor

SPAU druksensor

SFAW flowsensor

De behuizing kan 360° gedraaid worden 
en het display 340°, zodat de sensor snel 
en makkelijk is uit te lijnen en het display 
nagenoeg vanuit elke positie goed af te 
lezen is.  



In dit deel van de nieuwe machine wisselen de deksel’worsten’ van transportbaan. De aansturing vindt 
plaats middels het VTUG ventieleiland voorzien van IO-Link en alle gangbare veldbusaansluitingen.

Festo ondersteunt CSW met nieuwe producten in nichemarkt

Blik op de 
toekomst
CSW uit Deventer is een machinebouwer die zich met 
haar machinelijnen richt op een echte nichemarkt. De ma-
chines van het bedrijf zijn namelijk specifiek ontwikkeld 
voor het openen van verpakkingen waarin zich een worst 
aan deksels bevindt. Het bedrijf heeft net geen monopo-
liepositie maar staat wel op nummer één en wil daar graag 
blijven. Daarom richt CSW zich met een nieuwe visie en 
een nieuw machineconcept op haar markt die al lang niet 
meer zo statisch is als vroeger. Door samen te werken 
met een partij als Festo, weet het bedrijf zich technisch 
gesteund én is verzekerd van een scala aan kwalitatief 
hoogwaardige componenten die bovendien wereldwijd 
beschikbaar zijn.
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Meer dan dertig jaar ervaring 
heeft CSW inmiddels in het 
ontwikkelen, bouwen en 
verkopen van machines die 

deksels uit hun verpakking kunnen halen. 
Het gaat daarbij om verpakkingen van 
papier of plastic en deksels die bedoeld 
zijn voor de voedingsmiddelenindustrie. 
Bijvoorbeeld voor het afsluiten van 
frisdrank- of bierblikjes of blikken (baby)
voeding. In principe zijn er drie standaard 
lijnen ontwikkeld die zich onderscheiden 
door de grootte van de output. Zo is het 
met de ‘langzame’ machines mogelijk 
tot 36.000 deksels per uur uit te pakken 
terwijl dit aantal bij de snelle machines 
oploopt tot boven de 120.000 stuks. De 
derde lijn bevindt zich qua capaciteit hier 
tussenin.

Werking 
Het machineconcept is zodanig opge-
bouwd dat 85 tot 90% standaard is. Dat 
betekent dat een belangrijk deel van de 
machine eigenlijk al op voorraad staat en 
dat de overige 10 tot 15% wordt toege-
voegd op basis van klantspecificaties. Dit 
kan betrekking hebben op bijvoorbeeld 

de visualisatie, de kleur van de bekabe-
ling, het materiaal van bepaalde onder-
delen of de toevoeging van een palletiser. 
Omdat het bedrijf bovendien wereldwijd 
haar producten afzet, zijn er vaak ook 
specifieke voorwaarden met betrekking 
tot de besturing of een bepaalde certifi-
cering.

Het standaard deel van de machine 
bestaat grofweg uit een invoerstation, de 
unit waarin de verpakking wordt geopend 
en de uitvoer. Bij de invoer worden de 
blikdeksels in de betreffende verpak-
king in de machine gelegd. Bij de ‘slow’ 
versie gebeurt dit vaak handmatig terwijl 
de highspeed versies gebruik kunnen 
maken van een aanvoer met behulp van 
een robot. Een dergelijke rol is rond de 
1200 mm lang en omvat ongeveer 600 
blikdeksels. Door het openen van een luik 
rolt één verpakking door in de machine 
waar hij zich langs een stilstaand mes 
beweegt. Hierbij wordt de verpakking 
opengesneden; het papier belandt in de 
onderliggende papiercontainer en de 
deksels worden via draadgoten als ‘worst’ 
uitgevoerd door zogenaamde pushers. De 

deksels worden in alle gevallen bij elkaar 
gehouden waarbij de achterste worst het 
exemplaar voor hem doorduwt. Afhanke-
lijk van de te overbruggen afstand naar de 
volgende machine worden in het traject 
nog extra pushers toegevoegd.

Buffer
Omdat het uitpakken van de deksels in 
principe een soort batchproces is terwijl 
het vullen van de blikjes continu door-
gaat, beschikken de nieuwste highspeed-
machines over een buffer waarin de 
deksels tijdelijk zijn op te slaan. Hiermee 
is een extra zekerheid ingebouwd dat het 
continue vulproces ook continu door kan 
blijven gaan. Wim ten Voorde, werk-
zaam bij de afdeling sales bij CSW: “Een 
belangrijk aspect, omdat iedere seconde 
stilstand hier letterlijk winstderving bete-
kent. Als je bedenkt dat onze highspeed 
machines tot meer dan 120.000 deksels 
per uur uitpakken, dan betekent dit dat 
er ook zoveel blikjes worden gevuld en 
gesloten. Ieder uur stilstand betekent dus
dit aantal blikjes minder als output.”   

Toevoer van deksels naar de bovenliggende buffercarrousel middels 
diverse functies waaronder de DGC zuigerstangloze cilinder.



eindresultaat te komen met zo min moge-
lijk kinderziektes.

Daarnaast introduceert Festo ook regel-
matig nieuwe producten die voor ons en 
onze klanten toegevoegde waarde heb-
ben. In de nieuwe machine (hierover later 
meer) zijn bijvoorbeeld diverse cilinders, 
een DGC-as en het VTUG ventieleiland 
toegepast. Overgaan naar nieuwe pro-
ducten is onder meer van belang wanneer 
oude series ophouden te bestaan. Het 
is dan goed om zo snel mogelijk over te 
stappen zodat onze klanten later geen 
problemen hebben met het bestellen 
van reserve-onderdelen. Dat brengt me 

Cilinders, ventielen en ventieleilanden
Voor diverse bewegingen in de machine 
maakt CSW gebruik van pneumatische 
cilinders, ventielen en ook de ventielei-
landen van Festo. Sander Fiering, inkoper 
bij CSW: “We hebben al jarenlang een 
uitstekende relatie met dit bedrijf. Buiten 
het feit dat de producten die ze leveren de 
vereiste hoge kwaliteit hebben, kunnen 
we ook altijd terecht met technische 
vragen. Zo heeft Festo onlangs voor ons 
nog een aantal berekeningen gemaakt 
waarmee we bevestigd werden in een 
nieuw ontwerp van één van onze machi-
nes. Altijd goed wanneer specialisten 
willen meedenken om zo tot een optimaal 

Met de komst van een nieuw management ontwikkelen we ons van een bedrijf dat 
vooral product-georiënteerd was naar een onderneming die de machines nóg beter 
wil afstemmen op de wensen van de klant.
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trouwens op nog een ander voordeel van 
Festo: Dit bedrijf is – net als onze klanten 
– wereldwijd vertegenwoordigd. Hierdoor 
kan de eindgebruiker eigenlijk altijd in 
eigen land ergens terecht voor componen-
ten en reserve-onderdelen.”

Wim ten Voorde vult aan: “De samenwer-
king verloopt bovendien bijzonder prettig. 
Vragen worden altijd op korte termijn 
beantwoord en als het nodig is dat er 
iemand langskomt of meekijkt met een 
probleem, dan is dat altijd mogelijk. Goed 
om te weten dat leveranciers náást je 
staan in plaats van tegenover je.”

Product- en marktontwikkeling
Door het feit dat CSW een echte niche-
markt bedient en daarin één van de 
weinige bedrijven is die dit type machines 
bouwt, staat het bedrijf al jaren met stip 
op 1. “Dat betekent echter niet dat we 

rustig achterover kunnen leunen en rustig 
kunnen doorgaan met het produceren van 
de huidige generatie”, zegt ten Voorde. 
“Integendeel. Met de komst van een 
nieuw management ontwikkelen we ons 
van een bedrijf dat vooral product-geori-
enteerd was naar een onderneming die de 
machines nóg beter wil afstemmen op de 
wensen van de klant.” 

En dat moet ook in deze tijd. Zijn blikjes 
eigenlijk jarenlang ongewijzigd gebleven: 
op dit moment zijn grote partijen bezig 
met het op de markt brengen van afsluit-
bare blikjes. Vooral de versies met energy-
dranken. De wijziging is daarbij vooral te 
vinden in de deksels die voorzien zijn van 
een kunststof afsluitdop. Een prachtige 
vinding en marketing tool die echter voor 
onze machines nogal wat gevolgen heeft. 
Zo zijn de deksels bijvoorbeeld behoorlijk 
veel dikker waardoor er veel minder in 

Net als onze klanten is Festo wereldwijd vertegenwoordigd, waardoor de 
eindgebruiker altijd in eigen land terecht kan voor reserve-onderdelen.

een verpakking gaan. Als onze machines 
dus de vulmachines willen bijhouden, 
zullen er meer verpakkingen in dezelfde 
tijdseenheid moeten worden opengesne-
den.”

Inmiddels wordt het prototype voor de 
verwerking van de verpakkingen met 
nieuwe deksels gebouwd en getest in de 
eigen werkplaats. Het werk vordert ge-
staag. “Dat moet ook wel”, geeft Sander 
Fiering aan. “We willen deze machine
 graag groots op de Drinktec in München 
presenteren. Samen met de succesvolle 
multi-feeder buffer carrousel. Ik denk dat 
we met deze nieuwe machines op deze 
grote beurs voor ‘beverage and liquid 
food industry’ absoluut de aandacht zul-
len trekken. Niet alleen van de frisdrank- 
en bierindustrie maar zeker ook van de 
(baby)voedingsmiddelensector.”  
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Schipper Techn. Serv. &
Handelsburo
Bedrijvenpark Twente 290
7602 KK Almelo
tel. (0546) 57 48 00
www.schipper-techniek.nl

Duursma Industrietechn. BV
Wilmersdorf 20
7327 AC Apeldoorn
tel. (055) 538 47 47
www.duursma.nl

Van der Peijl groep
Livingstoneweg 1
4462 GL Goes
tel. (0113) 27 92 79
www.techniek.nl

De Bruin Techniek Groep
Kapitein Nemostraat 33
5015 AL Tilburg
tel. (013) 532 62 00
www.dbtgroep.com

Zanten Groep
Kennedylaan 24
5466 AA Veghel
tel. (0413) 34 85 85
www.zanten.nl

Eriks BV
Albert Einsteinweg 8 
6045 GX Roermond
tel. (0475) 37 22 33
www.eriks.nl

Kramp Industry BV
Breukelaarweg 33
7051 DW Varsseveld
tel. (0315) 25 44 44
www.kramp.com

Biesheuvel Groep BV
Science Park 5047
5657 EN Son en Breugel
tel. (0800) 14 77
www.biesheuvelgroep.nl

Op den Velde Industrie BV
Kleine Tocht 1
1507 CB Zaandam
tel. (075) 653 14 14
www.opdenvelde.nl

Brammer Nederland BV
Pieter Goedkoopweg 2
2031 EL Haarlem 
tel. (023) 516 41 64
www.brammer.nl

ITSME
Steurweg 2
4941 VR Raamsdonksveer
tel. (0162) 484 200
www.itsme.eu

Handling

Wadcon Speciaalmachinebouw 
Duinkerkenstraat 44
9723 BT Groningen
tel. (050) 316 82 82
www.wadcon.nl

Process

Op den Velde Industrie BV
Kleine Tocht 1
1507 CB Zaandam
tel. (075) 653 14 14
www.opdenvelde.nl 

System Partner

ITSME
Afd. Automatiseringstechniek
Steurweg 2
4941 VR Raamsdonkveer
tel. (076) 578 28 00
www.itsme.eu

COLOFON

trends in automation
1.2017

Uitgever
Festo BV
Schieweg 62
Postbus 530
2600 AM Delft
Tel +31 (0)15 251 88 99

Redactie
Afdeling communicatie
Tel. +31 (0)15 251 88 07
E-mail: info@festo.nl

Fotografi e
Festo BV

Eindredacteur
Festo BV
Afdeling communicatie

Vormgeving en druk
Speer Reclame Communicatie
Emmen

Oplage
2000 exemplaren

Internet
www.festo.nl
www.festo.com

Overname van artikelen is mogelijk,

mits met schriftelijke toestemming van 

de uitgever.

Festo Partnership Network
Geautoriseerde dealers System Integrators

http://www.schipper-techniek.nl/
http://www.duursma.nl/
http://www.techniek.nl/
http://www.dbtgroep.com/
http://www.zanten.nl/
http://www.eriks.nl/
http://www.kramp.com/
http://www.biesheuvelgroep.nl/
http://www.opdenvelde.nl/
http://www.brammer.nl/
http://www.itsme.eu/
http://www.wadcon.nl/
http://www.opdenvelde.nl/
http://www.itsme.eu/
+31 (0)15 251 88 99
+31 (0)15 251 88 07
mailto:info@festo.nl
http://www.festo.nl/
http://www.festo.com/

	Voorwoord
	Gedigitaliseerde pneumatiek
	De eerste windturbine simulator in Nederland 
	Dozen sluiten: communicatie openen
	Seriegrootte 1 - omsteltijd 0
	Samenspel van krachten
	Standaard flexibel
	Een unieke creatie… de OctopusGripper
	Is de Festo Motion Terminal voor u interessant? 
	Druk- en flowsensoren klaar voor IO-Link
	Blik op de toekoms
	Festo Partnership Network

