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Mechanische aandrijftechniek 
blijft de basis

Wij zijn als Brevini Benelux lid van de FEDA-technologiegroep Electrical & Mechanical Motion Solutions 
(EMMS). Niks mis mee, maar samen met enkele andere leden vragen we ons af of de naam van onze 
groep de lading nog wel dekt. Als leverancier van mechanische aandrijftechniek waren we jaren gele-
den lid van de Vereniging Voor Aandrijftechniek (VVA). Na verschillende fusies ontstond in 2004 FEDA. 
Natuurlijk is het vakgebied het afgelopen decennium verbreed en vragen afnemers steeds meer om 
totaaloplossingen. Aanduidingen als ‘Motion & Drives’, ‘Mechatronica’ en ‘Integrated Solutions’ sluiten 
daar prima bij aan. 
De omzet van mechanische aandrijftechniek (tandwielkasten, reductoren, lagers, kettingen, etc.) be-
draagt jaarlijks zo’n € 250 à 300 miljoen. Dit op een totale ‘FEDA gerelateerde omzet’ van circa 4 miljard 
euro. Toch had ik de aanduiding aandrijftechniek graag behouden voor onze technologiegroep.

What’s in a name?
Neem nu de vakbeurs World of Technology & Science (WoTS), waarvan ‘Motion & Drives’ onderdeel 
uitmaakt. De naam WoTS omvat vele industrieën, zoals medisch, vliegtuigbouw, farmacie, voeding- en 
genotmiddelen, chemie, etc. Aandrijftechniek speelt in al deze industrieën een rol. Wellicht wordt het 
weer tijd voor een aparte beurs waar de op aandrijftechniek gerichte FEDA-leden centraal staan en niet 
links en rechts worden weggestopt tussen leveranciers van robotica, besturingen en bussystemen.
Ook vind ik dat vakbladen te veel aandacht besteden aan automatisering, mechatronica, robotica, vi-
sion en Industrie 4.0. Terwijl mechanische aandrijftechniek de basis is van vrijwel alle bewegende 
constructies en componenten. Geen ophaalbrug beweegt, geen auto rijdt, geen machine produceert 
en geen vliegtuig vliegt zonder mechanische aandrijftechniek. 

Traditie en innovatie
Aandrijftechniek mag dan wel traditioneel in de oren klinken, toch is het een enorm innovatief vakge-
bied. Door innovatie is het rendement van tandwielkasten de afgelopen jaren bijvoorbeeld met 30 tot 
40% verbeterd. We moeten er samen met FEDA voor zorgen dat mechanische aandrijftechniek bij 
jongeren weer op het netvlies komt te staan en werktuigbouw weer een populaire studierichting 
wordt.

In dat kader heb ik veel vertrouwen in de aanpak van Atrium 
Groep, waar FEDA haar secretariaat heeft ondergebracht. 
Ook ons initiatief om op de WoTS een inspirerende FEDA-
lounge te creëren is belangrijk omdat we ons als aandrijf-
techniekbedrijven daar goed kunnen profileren en kunnen 
focussen op de bezoekers. Waar het om gaat is dat we als 
bedrijf en als branchevereniging een goede relatie opbou-
wen met beslissers in de markt. 

Ketensamenwerking
Natuurlijk gaat het vaker over multidisciplinaire oplossingen. 
Maar daarvoor hoeven de componenten niet per se van één 
leverancier te komen. Het gaat erom dat men in elke disci-
pline de leverancier kiest met de beste componenten en de 
beste service. En omdat mechanische aandrijftechniek altijd 
de basis vormt van alles dat beweegt, zullen we dit mooie 
vakgebied moeten blijven promoten en zullen we dit vooral 
beter en intensiever moeten doen dan nu gebeurt. Bij deze 
een oproep aan alle aandrijfcollega’s: ‘Join us to boost our 
business’. Een mooi streven voor de komende jaren.
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Industrie 4.0. Lean’s next level?

De FEDA-leden spelen een cruciale rol in het faciliteren van Industrie 4.0. De techniek ontwikkelt snel, de 
managementprocessen blijven achter. Maar efficiencyvoordelen liggen voor het oprapen.

Na de euforie rond Industrie 4.0 is realisme (en soms scepticisme) ontstaan. We zullen ons niet plotseling 
in een volledig nieuwe industriële wereld bevinden. Ook Industrie 4.0 zal meer een evolutie dan een 
revolutie blijken. Maar we kunnen nu al voordeel halen uit de digitale ontwikkelingen. 
Zoals bij veel technologische ontwikkelingen (neem IA en IoT) moeten we onderscheid maken tussen 
de voorspelbare technologie en de onvoorspelbare mens gedreven ontwikkelingen. Dat robots in 2053 
betere chirurgen zullen zijn dan mensen, ook bij onverwachte complicaties, is bekend. Maar zodra 
mensen (of politiek) een belangrijkere rol spelen, wordt de voorspelbaarheid minder. 

Rekenkracht, big data, real-time analysemogelijkheden en verbeteringen in digitaal-naar-fysiek commu-
nicatie (bijvoorbeeld real-time aansturing van 3D-printers en Advanced Robotics) geven de industrie 
ongekende mogelijkheden om de efficiency van ontwerp-, prototyping- en productieprocessen te verbe-
teren. Industrie 4.0 omvat ook veel mens gedreven factoren, zoals partnerships, het delen van data en 
het afstemmen van onderlinge verdienmodellen. Die drempels zullen hoger blijken dan de technologi-
sche. Zo zijn de momenteel in gebruik zijnde ERP-, CAD- en MES-systemen niet open om met andere 
toepassingen te ‘praten’. Het tempo, menselijke invloed, op de fabrieksvloer zal afhangen van de vervan-
gingstermijnen van productiemiddelen (zo’n 40% van de huidige machines moet vervangen worden om 
nieuwe technologieën te ondersteunen). 

De nieuwe technieken die in Industrie 4.0 een hoofdrol spelen, betekenen in ieder geval een door-
braak in efficiency. Industriële ondernemingen hebben met inzet van Lean al grote vooruitgang 
geboekt door het reduceren van productietijd- en materiaalverlies en het schrappen van niet waar-
de toevoegende activiteiten. Door deze ‘Lean inbedding’ is er beperkte ruimte voor volgende verbe-
teringen, terwijl de markt productiviteitsverbetering van 2 tot 4 procentpunt per jaar blijft dicteren.  
De nieuwe mogelijkheden voor datacollectie, analyse, nieuwe sensoren, robotisering, kunnen tot 40% 
verdere reductie van downtime leiden en tussen 30% en 50% verhoging in productiviteit realiseren. 
Nieuwe modellen uit Big Data Analytics in telecom en Finance, zoals Monte Carlo simulatie en Parallel 
Bottleneck Analysis, leveren inzichten die voorheen niet voorhanden waren. 
Zo wordt Industrie 4.0 allereerst een digitaal gestuurde vorm van Lean. Waar voorheen na een shift  de 
productiviteit werd beoordeeld, kan dit nu real-time en direct worden bijgestuurd waar nodig. Door 
nieuwe sensoren, grotere rekenkracht en analytische mogelijkheden, kan veel meer data worden verza-
meld en geanalyseerd. 

Ook mass-customization is nu realiteit. Het produceren van enkele stuks in een massaproductieproces 
wordt al op vele plaatsen toegepast, bijvoorbeeld in de automobielindustrie en de kledingindustrie. 
De technologische vernieuwingen kunnen prima worden geïmplementeerd, zonder de management 
componenten van Industrie 4.0. De energiesector is een voorbeeld. We hebben slimme meters in huis 
die waardevolle data leveren en via big data technieken wordt het energieverbruik tot op microniveau 
voorspeld. Door onze zonnepanelen opgewekte stroom kan, volledig geautomatiseerd, worden verkocht 
aan de energiemaatschappij middels smart grids. In de mijnbouw en de chemische industrie worden 
door nieuwe sensoren en big data analyses grote besparingen op grondstoffen en productiviteitsverlies 
gerealiseerd. In beide branches zijn voorbeelden bekend van 10% groei in EBIT, puur door nieuwe meet- 
en analysemogelijkheden, zonder aanpassing van businessmodellen. Opvallend is, dat in al deze gevallen 
dezelfde analysetechnieken gebruikt werden: het bepalen van de initiële patronen met Moving Aver-
ages, Distributiehistogrammen, Standaarddeviaties en Clustering; het identificeren van determinanten 
van procesefficiency met Correlaties; het testen van de significantie van verschillende determinanten; en 
het inzetten van Neurale Netwerken voor het berekenen van de precieze uiteindelijke impact. 
De scepsis rondom Industrie 4.0 is gezond. Maar laten we vol blijven inzetten op de nieuwe mogelijk-
heden die de techniek biedt en bewezen resultaten benadrukken, al was het maar om Lean naar het 
volgende niveau te tillen en onze klanten te helpen efficiënter en effectiever te produceren. 

Jo Jansen,  
FEDA Business Intelligence Expert
businessintelligence@feda.nl
Bronnen: McKinsey, Frost & Sullivan, 
Analytics Magazine
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Dat het mogelijk is om in Neder-
land (zeer) succesvol een produc-
tiebedrijf te runnen, bewijst 
onder meer Scania in Zwolle. 
Twee technologiegroepen van 
FEDA – ‘Hydraulic Solutions’ en 
‘Electrical & Mechanical Motion 
Solutions’ – hebben dit eind mei 
kunnen ervaren tijdens een rond-
leiding door de fabriek en het 
volgen van de bijbehorende 
‘LEAN’ workshop.

Deze workshop startte met een bedrijfs-
presentatie van het Scania Productiesy-
steem waarbij diverse aspecten werden 
belicht. Tijdens de rondleiding konden 
de meer dan 35 deelnemers vervolgens 
kennis maken met ‘Lean in de praktijk’ 
en ontdekken dat het een continu proces 
is, waarbij iedere nieuwe oplossing aan-
leiding vormt voor een nieuwe analyse 
om nóg verder te verbeteren. Daarnaast 
was er aandacht voor de bijbehorende 
technieken en tools en was de opzet zo-
danig gekozen dat deelnemers echt kon-
den beleven wat een goede ‘Lean-cul-

tuur’ nu eigenlijk inhoudt. Tot slot was er 
gelegenheid voor het evalueren en ver-
diepen van alle aspecten en een begin te 
maken met het vertalen van deze kennis 
naar de eigen praktijk.
Martijn Brinks, business unit manager bij 
WEG vond het geheel indrukwekkend. 
“Je hoort al jaren in de spreekwoorde-
lijke wandelgangen dat Scania het LEAN 
concept verregaand heeft doorgevoerd, 
maar dit in de werkelijkheid zien geeft 
pas aan wat het écht inhoudt. Dat er bij-
voorbeeld 60 vrachtwagens per dag 
worden geproduceerd was nieuw voor 
mij. Dit realiseert het bedrijf door onder 
meer het continue verbeterproces te 
hanteren. Een aanpak die in alle lagen 
van het bedrijf en bij iedere individuele 
medewerker in het bloed zit. Bovendien 
is de structuur van de organisatie hele-
maal afgestemd op LEAN.”

LEAN bij WEG
“Het LEAN concept zelf is me natuurlijk 
bekend,” vervolgt Brinks. “Bij WEG wor-
den wereldwijd 60.000 motoren per dag 
gemaakt en ook hier maken we gebruik 

Rondleiding Scania ‘indrukwekkend’

Reductoren van Apex Dynamics in ‘schone’ 
Antarctica terreinwagen

van dit type structuren om onder meer 
de kwaliteit te handhaven. Een verschil 
tussen beide bedrijven is wel dat WEG 
veel meer verschillende soorten produc-
ten maakt en dat we bovendien de mo-
gelijkheid willen behouden om flexibel te 
kunnen inspringen op vragen uit de 
markt. Hierdoor leent het LEAN proces 
zich in zekere mate voor verschillende 
interne bedrijfsprocessen. Het bezoek 
aan Scania is wat mij betreft een bevesti-
ging geweest: Toepassing van LEAN 
helpt om te kunnen blijven voldoen aan 
de vraag van de klant bij gelijktijdige op-
timalisatie van het productieproces.” 

Ook bij WEG wordt 

het LEAN-concept 

toegepast om het 

productieproces 

van de elektromo-

toren te verbeteren 

(foto: WEG).

Zuidpool expedities blijven sowieso opmerkelijk, maar de uitdaging 
die Wilco van Rooijen en Edwin ter Velde aangaan is wel heel bijzon-
der. Zij willen in de winter van 2017 (het is daar dan ‘zomer’) namelijk 
met hun door zonne-energie aangedreven ‘Solar Voyager’ terreinwa-
gen 2.300 km over Antarctica naar de geografische Zuidpool rijden. 
FEDA lid Apex Dynamics leverde de reductoren voor de aandrijflijn 
van het baanbrekende voertuig dat volledig met ‘schone technologie’ 
wordt gebouwd.

Naast zonnecellen voor de stroomop-
wekking wordt ook gebruikgemaakt van 
‘schone onderdelen’ die zijn geprint uit 
kunststof afval. De twee avonturiers noe-
men dit dan ook de ‘schoonste expeditie 
ooit’. Los van de technische uitdagingen 
moet er ook een oplossing worden ge-

vonden voor voedsel en drinkwater, 
want op de Zuidpool kan het zomaar -90 
°C worden. Dat is koud. Heel koud! Alle 
systemen moeten onder deze extreme 
omstandigheden feilloos blijven werken, 
want even de Wegenwacht bellen zit er 
op Antarctica niet in. Dat de zon in dat 

jaargetijde 24 uur per dag schijnt is na-
tuurlijk prettig voor een wagen op 
zonne-energie. Maar het is de enige 
energiebron en daar moet alles mee 
worden aangestuurd. Ook de verwar-
ming. De vier PD090050 reductoren van 
Apex Dynamics dragen bij tot de hoge 
dynamische efficiencygraad, want ze zijn 
compact, licht in gewicht en leveren een 
groot koppel en een hoog rendement. 
Dankzij een paar aanpassingen, waaron-
der toepassing van een low-temp smeer-
middel en speciale afdichtingen, zijn ze 
bestand tegen de barre omstandigheden 
op de Zuidpool. Kijk op www.Clean2An-
tarctica.com voor het laatste nieuws en 

op www.apex-
dyna.nl voor de 
specificaties van 
de reductoren.
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Op de World of Technology & Science 
(WoTS), die volgend jaar oktober weer op 
de agenda staat, gaat de FEDA Lounge 
een prominente functie vervullen. En dit 
niet alleen als dé ontmoetingsplek voor 
aandrijf- en automatisering minnend 
Nederland. Want naast het verzorgen 
van de ‘vierkante meters’ gaat FEDA de 
Lounge-deelnemers zowel ondersteunen 
bij de standbouw, als ervoor zorgen dat 
er nòg meer bezoekers naar de Lounge 
komen. Dit door gerichte promotie te 
gaan verzorgen, resulterend in meer 

FEDA Lounge wordt ‘lead generator’
leads voor de Lounge-deelnemers. En 
omdat bedrijven vaak weinig tijd hebben 
om die leads snel op te volgen, is FEDA 
ook bezig om externe expertise in te 
schakelen die een stuk opvolging van 
die leads voor haar rekening kan nemen. 
Denk daarbij aan nabellen, nasturen 
van informatie, houden van telefoni-
sche enquêtes en zelfs het maken van 
concrete vervolgafspraken. Kortom, 
FEDA gaat deelnemers op de FEDA 
Lounge ‘full service’ bieden, zodat hun 
beursdeelname nòg rendabeler wordt. 

Momenteel worden de kosten van die 
‘full-service’ kritisch op een rijtje gezet 
om te kijken wat haalbaar is. Des te meer 
Lounge-deelnemers, des te meer kunnen 
we doen! Hierbij dus een oproep, of 
noem het gerust een wereldtip aan/
voor alle FEDA-leden die wel willen 
exposeren, maar geen tijd en/of budget 
hebben om een grote eigen stand neer 
te zetten: reserveer NU uw plek op de 
FEDA Lounge 2018. Denk er echter 
niet te lang over en geef u snel op via  
info@feda.nl Want: vol=vol.

Procentec in Wateringen
Procentec vierde onlangs haar 
20-jarig bestaan en groeide uit 
tot specialist op het gebied van 
PROFIBUS en PROFINET technolo-
gie. Het bedrijf lanceerde verschil-
lende innovatieve producten en 
diensten en onlangs werd Atlas, 
een diagnosetool voor Industrieel 
Ethernet, aan het productport-
folio toegevoegd. Op het hoofd-
kantoor in Wateringen werken 
momenteel zo’n vijftig medewer-
kers.

CEO Dennis van Booma is ook bestuurs-
lid ‘Connected Industry’ bij de FEDA en 
weet dus als geen ander waarom het 
lidmaatschap van de FEDA zo waardevol 
is. “De directe meerwaarde is klanten- en 
ledencontact,” zegt hij erover. “In Neder-
land is samenwerking tussen aanbieders 
binnen de industriële automatisering 
noodzakelijk, zodat deelnemers aan 
een project zich zo efficiënt mogelijk 
kunnen richten op hun eigen krachten. 
De FEDA biedt een prima ‘samenwer-
kingsplatform’ waarbij de meer dan 160 
leden een veelzijdigheid aan disciplines 
bieden. De secundaire meerwaarde is de 
informatiestroom van technologische- 
en marktontwikkelingen die je kunt 
gebruiken voor je businessplan. Voor mij 
persoonlijk is ook het sociale contact met 
vakgenoten heel belangrijk.”

Word FEDA-lid!
“Door de voortschrijdende technologie 
in combinatie met moeilijke termino-

logie, is er onzekerheid te bespeuren 
in de markt over het maken van duur-
zame keuzes,” vervolgt Booma. “Het 
FEDA-lidmaatschap geeft toegang tot 
een belangrijk platform met behulp 
waarvan men die keuzes gefundeerder 
kan maken. Want de binnen de FEDA 
verenigde leden geven professionele en 
to-the-point informatie waar je echt iets 
aan hebt. Door evenementen te bezoe-
ken kun je bovendien netwerken met 
de leden en dat levert ook meerwaarde 
op. Klanten maken duurzame keuzes en 
leden hebben de mogelijkheid om hun 
producten en diensten aan te bieden. Dit 
is ook mooi te koppelen aan de oplei-
dingen die de FEDA faciliteert om kennis 
van deze technologie te borgen en te 
verspreiden.”

Persoonlijke benefits
Hoe staat Dennis van Booma persoonlijk 
tegenover het lidmaatschap en zijn rol als 
bestuurslid? “Als je inkomen genereert 
uit deze industrie en daarmee specifie-
ke kennis opbouwt, dan is het logisch 
dat je ook iets teruggeeft aan de markt 
via kennisdeling en contactvorming. 
Dit draagt ook bij aan je reputatie als 
persoon en als firma. De bestuursfunc-
tie biedt bovendien de mogelijkheid om 
input te geven aan het beleid dat indi-
rect gekoppeld is aan een deel van de 
doelstellingen van je eigen organisatie. 
Ons doel als FEDA-bestuur is ook om de 
Nederlandse markt meer FEDA-minded 
te maken en ik denk dat we in dat kader 
met z’n allen goed bezig zijn.” 
procentec.com.

FEDA-lid in ‘the spotlight’
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Volgens Carla Roos, projectleider bij 
TechniekTalent.nu is het heel belangrijk 
om kinderen al in een vroeg stadium 
in contact te brengen met wetenschap 
en techniek. “De huidige opgroeiende 
generatie wordt omringd door geavan-
ceerde technologie,” zegt Carla Roos 
erover. “Door techniek op de basisschool 
op te pakken kunnen leerlingen al op 
jonge leeftijd kennis maken met techniek 
en hun technische talenten ontdekken. 
Daarbij blijkt in de praktijk dat kinderen 
vaak razend enthousiast zijn als zij tech-
niek krijgen aangeboden. Maar naast 
technische kennis zijn natuurlijk ook 
vaardigheden als samenwerken, creati-
viteit, communiceren, probleemoplos-
send vermogen en zelfstandig en kritisch 
denken belangrijk. Door basisscholen die 
goed bezig zijn met W&T, of hiermee 

De Catamaran wint 
TechniekTrofee 2017

willen starten met deze prijzen in het 
zonnetje te zetten, hopen we andere 
scholen te inspireren om hiermee ook 
aan de slag te gaan.”

Super enthousiast
Onder de 34 inzendingen voor de hoofd-
prijs zaten opvallend veel scholen die 
werken met een zelfontwikkelde door-
lopende leerlijn, gericht op verdere 
integratie van W&T in andere vakken 
en verankering ervan in hun onder-
wijs. “Hier zie je een verdere groei en 
integratie van W&T in het primaire 
onderwijs”, aldus de jury. Ook bij de 
46 inzendingen voor de Inspiratieprijs 
spatten het enthousiasme en de crea-
tiviteit er vanaf, waarbij de jury diverse 
varianten van mobiele laboratoria en 
ontdeklokalen voorbij zag komen. Ook 

richten veel scholen met hun ideeën 
de blik naar buiten, door de hulp van 
ouders, middelbare scholieren, studen-
ten of bedrijven in te schakelen. Wat de 
jury betreft is dit hét bewijs dat je als 
school met W&T-onderwijs midden in 
de maatschappij staat. Meer informa-
tie over de TechniekTrofee en het werk 
van TechniekTalent.nu is te vinden op:  
techniektalent.nu.
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Mechanische aandrijftechniek 
blijft de basis

Wij zijn als Brevini Benelux lid van de FEDA-technologiegroep Electrical & Mechanical Motion Solutions 
(EMMS). Niks mis mee, maar samen met enkele andere leden vragen we ons af of de naam van onze 
groep de lading nog wel dekt. Als leverancier van mechanische aandrijftechniek waren we jaren gele-
den lid van de Vereniging Voor Aandrijftechniek (VVA). Na verschillende fusies ontstond in 2004 FEDA. 
Natuurlijk is het vakgebied het afgelopen decennium verbreed en vragen afnemers steeds meer om 
totaaloplossingen. Aanduidingen als ‘Motion & Drives’, ‘Mechatronica’ en ‘Integrated Solutions’ sluiten 
daar prima bij aan. 
De omzet van mechanische aandrijftechniek (tandwielkasten, reductoren, lagers, kettingen, etc.) be-
draagt jaarlijks zo’n € 250 à 300 miljoen. Dit op een totale ‘FEDA gerelateerde omzet’ van circa 4 miljard 
euro. Toch had ik de aanduiding aandrijftechniek graag behouden voor onze technologiegroep.

What’s in a name?
Neem nu de vakbeurs World of Technology & Science (WoTS), waarvan ‘Motion & Drives’ onderdeel 
uitmaakt. De naam WoTS omvat vele industrieën, zoals medisch, vliegtuigbouw, farmacie, voeding- en 
genotmiddelen, chemie, etc. Aandrijftechniek speelt in al deze industrieën een rol. Wellicht wordt het 
weer tijd voor een aparte beurs waar de op aandrijftechniek gerichte FEDA-leden centraal staan en niet 
links en rechts worden weggestopt tussen leveranciers van robotica, besturingen en bussystemen.
Ook vind ik dat vakbladen te veel aandacht besteden aan automatisering, mechatronica, robotica, vi-
sion en Industrie 4.0. Terwijl mechanische aandrijftechniek de basis is van vrijwel alle bewegende 
constructies en componenten. Geen ophaalbrug beweegt, geen auto rijdt, geen machine produceert 
en geen vliegtuig vliegt zonder mechanische aandrijftechniek. 

Traditie en innovatie
Aandrijftechniek mag dan wel traditioneel in de oren klinken, toch is het een enorm innovatief vakge-
bied. Door innovatie is het rendement van tandwielkasten de afgelopen jaren bijvoorbeeld met 30 tot 
40% verbeterd. We moeten er samen met FEDA voor zorgen dat mechanische aandrijftechniek bij 
jongeren weer op het netvlies komt te staan en werktuigbouw weer een populaire studierichting 
wordt.

In dat kader heb ik veel vertrouwen in de aanpak van Atrium 
Groep, waar FEDA haar secretariaat heeft ondergebracht. 
Ook ons initiatief om op de WoTS een inspirerende FEDA-
lounge te creëren is belangrijk omdat we ons als aandrijf-
techniekbedrijven daar goed kunnen profileren en kunnen 
focussen op de bezoekers. Waar het om gaat is dat we als 
bedrijf en als branchevereniging een goede relatie opbou-
wen met beslissers in de markt. 

Ketensamenwerking
Natuurlijk gaat het vaker over multidisciplinaire oplossingen. 
Maar daarvoor hoeven de componenten niet per se van één 
leverancier te komen. Het gaat erom dat men in elke disci-
pline de leverancier kiest met de beste componenten en de 
beste service. En omdat mechanische aandrijftechniek altijd 
de basis vormt van alles dat beweegt, zullen we dit mooie 
vakgebied moeten blijven promoten en zullen we dit vooral 
beter en intensiever moeten doen dan nu gebeurt. Bij deze 
een oproep aan alle aandrijfcollega’s: ‘Join us to boost our 
business’. Een mooi streven voor de komende jaren.

Dennis van Arkel is Manager  
Sales & Marketing bij Brevini Benelux
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Dat het mogelijk is om in Neder-
land (zeer) succesvol een produc-
tiebedrijf te runnen, bewijst 
onder meer Scania in Zwolle. 
Twee technologiegroepen van 
FEDA – ‘Hydraulic Solutions’ en 
‘Electrical & Mechanical Motion 
Solutions’ – hebben dit eind mei 
kunnen ervaren tijdens een rond-
leiding door de fabriek en het 
volgen van de bijbehorende 
‘LEAN’ workshop.

Deze workshop startte met een bedrijfs-
presentatie van het Scania Productiesy-
steem waarbij diverse aspecten werden 
belicht. Tijdens de rondleiding konden 
de meer dan 35 deelnemers vervolgens 
kennis maken met ‘Lean in de praktijk’ 
en ontdekken dat het een continu proces 
is, waarbij iedere nieuwe oplossing aan-
leiding vormt voor een nieuwe analyse 
om nóg verder te verbeteren. Daarnaast 
was er aandacht voor de bijbehorende 
technieken en tools en was de opzet zo-
danig gekozen dat deelnemers echt kon-
den beleven wat een goede ‘Lean-cul-

tuur’ nu eigenlijk inhoudt. Tot slot was er 
gelegenheid voor het evalueren en ver-
diepen van alle aspecten en een begin te 
maken met het vertalen van deze kennis 
naar de eigen praktijk.
Martijn Brinks, business unit manager bij 
WEG vond het geheel indrukwekkend. 
“Je hoort al jaren in de spreekwoorde-
lijke wandelgangen dat Scania het LEAN 
concept verregaand heeft doorgevoerd, 
maar dit in de werkelijkheid zien geeft 
pas aan wat het écht inhoudt. Dat er bij-
voorbeeld 60 vrachtwagens per dag 
worden geproduceerd was nieuw voor 
mij. Dit realiseert het bedrijf door onder 
meer het continue verbeterproces te 
hanteren. Een aanpak die in alle lagen 
van het bedrijf en bij iedere individuele 
medewerker in het bloed zit. Bovendien 
is de structuur van de organisatie hele-
maal afgestemd op LEAN.”

LEAN bij WEG
“Het LEAN concept zelf is me natuurlijk 
bekend,” vervolgt Brinks. “Bij WEG wor-
den wereldwijd 60.000 motoren per dag 
gemaakt en ook hier maken we gebruik 

Rondleiding Scania ‘indrukwekkend’

Reductoren van Apex Dynamics in ‘schone’ 
Antarctica terreinwagen

van dit type structuren om onder meer 
de kwaliteit te handhaven. Een verschil 
tussen beide bedrijven is wel dat WEG 
veel meer verschillende soorten produc-
ten maakt en dat we bovendien de mo-
gelijkheid willen behouden om flexibel te 
kunnen inspringen op vragen uit de 
markt. Hierdoor leent het LEAN proces 
zich in zekere mate voor verschillende 
interne bedrijfsprocessen. Het bezoek 
aan Scania is wat mij betreft een bevesti-
ging geweest: Toepassing van LEAN 
helpt om te kunnen blijven voldoen aan 
de vraag van de klant bij gelijktijdige op-
timalisatie van het productieproces.” 

Ook bij WEG wordt 

het LEAN-concept 

toegepast om het 

productieproces 

van de elektromo-

toren te verbeteren 

(foto: WEG).

Zuidpool expedities blijven sowieso opmerkelijk, maar de uitdaging 
die Wilco van Rooijen en Edwin ter Velde aangaan is wel heel bijzon-
der. Zij willen in de winter van 2017 (het is daar dan ‘zomer’) namelijk 
met hun door zonne-energie aangedreven ‘Solar Voyager’ terreinwa-
gen 2.300 km over Antarctica naar de geografische Zuidpool rijden. 
FEDA lid Apex Dynamics leverde de reductoren voor de aandrijflijn 
van het baanbrekende voertuig dat volledig met ‘schone technologie’ 
wordt gebouwd.

Naast zonnecellen voor de stroomop-
wekking wordt ook gebruikgemaakt van 
‘schone onderdelen’ die zijn geprint uit 
kunststof afval. De twee avonturiers noe-
men dit dan ook de ‘schoonste expeditie 
ooit’. Los van de technische uitdagingen 
moet er ook een oplossing worden ge-

vonden voor voedsel en drinkwater, 
want op de Zuidpool kan het zomaar -90 
°C worden. Dat is koud. Heel koud! Alle 
systemen moeten onder deze extreme 
omstandigheden feilloos blijven werken, 
want even de Wegenwacht bellen zit er 
op Antarctica niet in. Dat de zon in dat 

jaargetijde 24 uur per dag schijnt is na-
tuurlijk prettig voor een wagen op 
zonne-energie. Maar het is de enige 
energiebron en daar moet alles mee 
worden aangestuurd. Ook de verwar-
ming. De vier PD090050 reductoren van 
Apex Dynamics dragen bij tot de hoge 
dynamische efficiencygraad, want ze zijn 
compact, licht in gewicht en leveren een 
groot koppel en een hoog rendement. 
Dankzij een paar aanpassingen, waaron-
der toepassing van een low-temp smeer-
middel en speciale afdichtingen, zijn ze 
bestand tegen de barre omstandigheden 
op de Zuidpool. Kijk op www.Clean2An-
tarctica.com voor het laatste nieuws en 

op www.apex-
dyna.nl voor de 
specificaties van 
de reductoren.
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Winnaar van de Techniek Trofee Ir. W. 
Maas Geesteranusprijs 2017 werd 
Basisschool De Catamaran in Amster-
dam. Montessorischool De Ontdekking 
in Deventer won de Inspiratieprijs. Beide 
scholen ontvangen elk een geldprijs van 
2.500 euro, bedoeld om het wetenschap- 
en techniekonderwijs verder te ontwik-
kelen. 

In de afgelopen weken is door de Tech-
nische Commissie van de Dutch Fluid 
Power Transmission Conference (DFPTC) 
een definitief programma opgesteld. 
Pieter Oosterhof is voorzitter van deze 
commissie en geeft aan: “Het was voor 
ons goed om te ervaren dat er massaal 
gehoor is gegeven aan onze ‘call for 
papers’. Binnen korte tijd hadden we 
niet alleen een groot aantal voorstellen 
binnen; de verschillende inzendingen 
waren ook van hoge kwaliteit én zeer 
divers. Dit heeft ons echt alle moge-
lijkheden geboden om een gevarieerd 
programma samen te stellen.”

Programma DFPTC definitief!
Programma
Het onderstaande programma is in 
principe definitief maar uiteraard onder 
voorbehoud van wijzigingen.

1.  Hybride aandrijvingen voor grote 
machines – een overzicht. Spreker: 
ir. Peter Albers van het gelijknamige 
ingenieursbureau.

2.  Hybrid-hydraulic powertrain for 
off-highway vehicles. Spreker: Loren-
zo Serrao, Sr. Engineer at Dana Incor-
porated.

3.  BlueDrive PlusC power systems for 
marine applications. Spreker: Rogier 
van der Groep, Manager Business 
Development Siemens Nederland.

4.  Wet running clutch and brake-sys-
tems for propulsion and winch appli-
cations. Spreker: Thomas Valero, area 
sales manager Germany bij Ortling-
haus.

5.  Olie voor tandwielkasten: leren van 
ervaringen. Spreker: Bert Schenk, 
Benelux agent voor Addinol Lubeoil.

6.  Remote condition monitoring voor 
industriële tandwielkasten. Spreker: 
Bart Hulshof van Oil Support.

7.  Condition monitoring system for 
industrial applications. Spreker: Jan 

Vosátka, Group Technical Director at 
Wikov.

 8.  Degradatie- en conditiebewaking 
op vlootniveau. Spreker: Gerrit van 
Middelkoop, specialist bij Dekra.

 9.  Alles draait om lagers. Spreker: Leo 
Termijn, applicatie specialist bij SKF.

10.  Vrije vorm frezen van grote tandwie-
len. Spreker: Noud van Roosmalen, 
hoofd R&D bij de firma Bierens.

11.  Flexible-pin planetary gearboxes for 
industrial applications. Spreker: V. 
Roško, manager engineering Orbital2.

12.  Hydraulisch direct versus Elektrische 
aandrijving. Sprekers: Jan Hein van 
den Broek en Marius Hendriksen 
respectievelijk Manager Marine and 
Offshore technology en Product 
Manager grote hydraulische cilinders 
bij Bosch Rexroth.

Oosterhof: “Ik denk zeker dat de aanvul-
ling met het onderwerp ‘transmissies’ 
ertoe bij heeft gedragen dat het sympo-
sium nu interessant is voor een veel 
bredere doelgroep. Bovendien gaan we 
hierdoor mee in een onomkeerbare trend 
naar samenwerking tussen verschillende 
partijen ‘in de keten’.” Schrijf je nu in via 
dfptc.nl oid
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Nu FEDA het afgelopen jaar veel 
tijd en energie heeft gestoken 
in haar nieuwe website, kon de 
Vereniging Platform Hydrauliek 
niet achterblijven. Ook hier zijn 
dan ook de afgelopen maanden 
professionele stappen genomen 
om de inmiddels wat gedateer-
de website in een nieuw jasje te 
steken.

Voorzitter van VPH, Jan Willem van 
den Berg: “We hebben in navolging 
van FEDA voor onze website gebruik 
gemaakt van de diensten van de Atrium 
groep en met een bijzonder fraai resul-
taat moet ik zeggen. De nieuwe site 
én onze nieuwe logo stralen uit waar 
onze vereniging voor staat: netwerken/

Nieuwe ‘look & feel’ voor website VPH
verbinden en kennis delen. Onze leden 
kunnen nu dan ook razendsnel navi-
geren tussen onder meer het kennis-
centrum, activiteiten en alle andere 
tabbladen. Ook het inschrijven voor 
activiteiten is beter gestroomlijnd.”

Verder heeft de vereniging het onder-
houd van de website geborgd door dit 
eveneens bij de Atrium groep onder te 
brengen. Van den Berg: “Een organisa-
tie waarmee we inmiddels vanuit het 
DFPC goede ervaringen hebben met 
betrekking tot externe communicatie en 
organisatie. In de toekomst is het ook 
de bedoeling dat zij onze nieuwsbrief 
gaan verzorgen waarmee we verzekerd 
zijn van een regelmatige en solide infor-
matiestroom richting onze leden.”

DGI Doedijns exclusief distributeur van  
Italiaanse Cameron Ledeen actuatoren
DGI Doedijns ontwikkelt en levert al sinds de jaren ’70 zowel hydrau-
lische, pneumatische als elektrische actuators. Dat het bedrijf zich op 
dit vlak nog steeds ontwikkelt, blijkt wel uit het feit dat onlangs het 
exclusieve distributeurschap van de actuators van Cameron Ledeen 
werd verworven. Een samenwerking die voor beide partijen – en hun 
klanten – de nodige voordelen oplevert.

Het engineeren en leveren van een 
complete actuator oplossing, inclusief 
een hydraulische, pneumatische of 
elektrische besturing/automatisering, 
behoort al decennia lang tot de speci-
alisaties van DGI Doedijns. Cees Knuist, 
Manager Valve Actuation: “Onze 
oplossingen voldoen onder meer aan 
de strenge specificaties die Shell hier-
aan stelt; specificaties en eisen die ook 
door een groot aantal andere bedrijven 
worden gehanteerd.”

Compleet programma
Al langer nam het bedrijf verschillende 
actuators af van Cameron Ledeen uit 
Italië. In Nederland een relatief onbekend 
merk waarmee DGI Doedijns echter al 
jaren goede ervaringen heeft vanwege 
de hoge kwaliteit en betrouwbare lever-
tijden. Cameron Ledeen is gespeciali-
seerd in het ontwerpen en bouwen van 

een breed pakket actuators voor zowel 
standaard toepassingen als gebruik in 
extreme omgevingscondities; bijvoor-
beeld in de woestijn, extreem koude 
gebieden en offshore.
 
Knuist: “Al langer bestond het plan 
om dergelijke actuators op te nemen 
in ons eigen assortiment. Daarom zijn 
we in Italië met Cameron Ledeen in 
gesprek gegaan om te kijken wat we 
voor elkaar konden betekenen. Het 
was al snel duidelijk dat beide partijen 
zouden profiteren van een structurele 
samenwerking.” Ronald van der Willik 
voegt toe: “Wij bedienen vanuit Neder-
land belangrijke partijen die vanuit 
Italië lastiger te bereiken zijn. Dit bete-
kent dat wij hier markt kunnen creëren 
voor Cameron Ledeen terwijl wij weer 
gebruik kunnen maken van hun speci-
fieke kennis en ervaring.” 

Voor meer informatie over deze actua-
tors of de samenwerking met Cameron 
Ledeen: cees.knuist@doedijns.com; tel: 
+31 (0)182 30 28 91
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Dat het mogelijk is om in Neder-
land (zeer) succesvol een produc-
tiebedrijf te runnen, bewijst 
onder meer Scania in Zwolle. 
Twee technologiegroepen van 
FEDA – ‘Hydraulic Solutions’ en 
‘Electrical & Mechanical Motion 
Solutions’ – hebben dit eind mei 
kunnen ervaren tijdens een rond-
leiding door de fabriek en het 
volgen van de bijbehorende 
‘LEAN’ workshop.

Deze workshop startte met een bedrijfs-
presentatie van het Scania Productiesy-
steem waarbij diverse aspecten werden 
belicht. Tijdens de rondleiding konden 
de meer dan 35 deelnemers vervolgens 
kennis maken met ‘Lean in de praktijk’ 
en ontdekken dat het een continu proces 
is, waarbij iedere nieuwe oplossing aan-
leiding vormt voor een nieuwe analyse 
om nóg verder te verbeteren. Daarnaast 
was er aandacht voor de bijbehorende 
technieken en tools en was de opzet zo-
danig gekozen dat deelnemers echt kon-
den beleven wat een goede ‘Lean-cul-

tuur’ nu eigenlijk inhoudt. Tot slot was er 
gelegenheid voor het evalueren en ver-
diepen van alle aspecten en een begin te 
maken met het vertalen van deze kennis 
naar de eigen praktijk.
Martijn Brinks, business unit manager bij 
WEG vond het geheel indrukwekkend. 
“Je hoort al jaren in de spreekwoorde-
lijke wandelgangen dat Scania het LEAN 
concept verregaand heeft doorgevoerd, 
maar dit in de werkelijkheid zien geeft 
pas aan wat het écht inhoudt. Dat er bij-
voorbeeld 60 vrachtwagens per dag 
worden geproduceerd was nieuw voor 
mij. Dit realiseert het bedrijf door onder 
meer het continue verbeterproces te 
hanteren. Een aanpak die in alle lagen 
van het bedrijf en bij iedere individuele 
medewerker in het bloed zit. Bovendien 
is de structuur van de organisatie hele-
maal afgestemd op LEAN.”

LEAN bij WEG
“Het LEAN concept zelf is me natuurlijk 
bekend,” vervolgt Brinks. “Bij WEG wor-
den wereldwijd 60.000 motoren per dag 
gemaakt en ook hier maken we gebruik 
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Antarctica terreinwagen

van dit type structuren om onder meer 
de kwaliteit te handhaven. Een verschil 
tussen beide bedrijven is wel dat WEG 
veel meer verschillende soorten produc-
ten maakt en dat we bovendien de mo-
gelijkheid willen behouden om flexibel te 
kunnen inspringen op vragen uit de 
markt. Hierdoor leent het LEAN proces 
zich in zekere mate voor verschillende 
interne bedrijfsprocessen. Het bezoek 
aan Scania is wat mij betreft een bevesti-
ging geweest: Toepassing van LEAN 
helpt om te kunnen blijven voldoen aan 
de vraag van de klant bij gelijktijdige op-
timalisatie van het productieproces.” 

Ook bij WEG wordt 

het LEAN-concept 

toegepast om het 

productieproces 

van de elektromo-

toren te verbeteren 

(foto: WEG).

Zuidpool expedities blijven sowieso opmerkelijk, maar de uitdaging 
die Wilco van Rooijen en Edwin ter Velde aangaan is wel heel bijzon-
der. Zij willen in de winter van 2017 (het is daar dan ‘zomer’) namelijk 
met hun door zonne-energie aangedreven ‘Solar Voyager’ terreinwa-
gen 2.300 km over Antarctica naar de geografische Zuidpool rijden. 
FEDA lid Apex Dynamics leverde de reductoren voor de aandrijflijn 
van het baanbrekende voertuig dat volledig met ‘schone technologie’ 
wordt gebouwd.

Naast zonnecellen voor de stroomop-
wekking wordt ook gebruikgemaakt van 
‘schone onderdelen’ die zijn geprint uit 
kunststof afval. De twee avonturiers noe-
men dit dan ook de ‘schoonste expeditie 
ooit’. Los van de technische uitdagingen 
moet er ook een oplossing worden ge-

vonden voor voedsel en drinkwater, 
want op de Zuidpool kan het zomaar -90 
°C worden. Dat is koud. Heel koud! Alle 
systemen moeten onder deze extreme 
omstandigheden feilloos blijven werken, 
want even de Wegenwacht bellen zit er 
op Antarctica niet in. Dat de zon in dat 

jaargetijde 24 uur per dag schijnt is na-
tuurlijk prettig voor een wagen op 
zonne-energie. Maar het is de enige 
energiebron en daar moet alles mee 
worden aangestuurd. Ook de verwar-
ming. De vier PD090050 reductoren van 
Apex Dynamics dragen bij tot de hoge 
dynamische efficiencygraad, want ze zijn 
compact, licht in gewicht en leveren een 
groot koppel en een hoog rendement. 
Dankzij een paar aanpassingen, waaron-
der toepassing van een low-temp smeer-
middel en speciale afdichtingen, zijn ze 
bestand tegen de barre omstandigheden 
op de Zuidpool. Kijk op www.Clean2An-
tarctica.com voor het laatste nieuws en 

op www.apex-
dyna.nl voor de 
specificaties van 
de reductoren.
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De actuator product range betreft: 
• Pneumatische actuators
• Direct Gas actuators
• Gas-over-Oil actuators
• Hydraulische actuators
• DiM elektrische actuators
• Subsea actuators


