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“We move 4 you” is een uitgave van Vansichen Lineairtechniek. Semestrieel brengen wij u nieuws over lineaire componenten en systemen. 
U krijgt niet alleen een overzicht van de nieuwigheden binnen onze fi rma, maar wij verzamelen voor u ook de meest interessante 
ontwikkelingen van onze partners. Daarnaast besteden we ook aandacht aan de markt van lineaire componenten en systemen.

VU: Jim Brouwers, Vansichen Lineairtechniek, Herkenrodesingel 4 bus 3, B-3500 Hasselt

www.vansichen.be
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Maxime Vansichen
namens het team van Vansichen Lineairtechniek

Beste lezer

Ook in 2017 houden wij u graag op de hoogte van het 

reilen en zeilen binnen Vansichen Lineairtechniek. U 

zal zeker inspiratie vinden in de verschillende sectoren 

waarin wij actief zijn.

Om de groei van ons bedrijf in buurlanden Nederland 

en Duitsland te bestendigen, neemt Vansichen 

Lineairtechniek dit jaar deel aan verschillende beurzen: 

Indumation te Kortrijk 8-10 februari, Automation in de 

Brabanthallen van ‘s-Hertogenbosch 5-6 april en de 

Hannover Messe 24-28 april.

Deze 9de editie van “we move 4 you” bevat een 

reportage over gerobotiseerd lasercladden. Een 

project dat IMA realiseerde. Als eerste in onze reeks 

artikelen omtrent aandrijfelementen, bespreken we de 

kogelomloopspindels. Hierin vindt u ongetwijfeld tips 

om het gebruik ervan te vergemakkelijken. 

Tot slot een leuk artikel over Dronematrix, dat in zijn 

zoektocht naar een geschikte partner bij Vansichen 

Lineairtechniek aanbelandde. Het bedrijf stree�  ernaar 

de time-to-market zo kort mogelijk houden. Hoe wij 

ons steentje daartoe bijdragen, leest u op de laatste 

pagina.

Het Vansichen-team wenst u veel leesgenot en hoopt u 

te begroeten op de Indumation beurs te Kortrijk. 

www.vansichen.be

Onze partners

Voorwoord

Dit voorjaar zal Vansichen Lineairtechniek aanwezig zijn op drie verschillende beurzen.

Kom langs bij ons op deze drie beurzen!

Als eerste kan u ons vinden op Indumation van 8-10 februari in Kortrijk, vervolgens zijn we te vinden op de Automation 
beurs in ’s-Hertogenbosch, Nederland van 5-6 april en als laatste kan u ons van 24-28 april komen bezoeken op de Hannover 
Messe in Duitsland.

Indumation 2017
8-10 februari 2017

Kortrijk Xpo - Hal 6 - stand CO2

Meer info: www.indumation.be

Automation 2017
5-6 april 2017

Brabanthallen - s’Hertogenbosch - stand B11

Meer info: www.easyfairs.com/nl/automation-2017/

Hannover Messe 2017
24-28 april 2017

Deutsche Messe - Hannover

Meer info: www.hannovermesse.de
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Onlangs realiseerden de twee bedrijven IMA en Vansichen Lineairtechniek samen een 
interessant project voor LCV, gespecialiseerd in laser cladding. Dit is een techniek die 
LCV inzet voor slijtage bescherming, herstellingen en 3D printing. De voordelen van 
laser cladding zijn de verbeterde slijtageweerstand en de kostene�  ciëntie. Daar waar 
men vroeger veelal koos voor hardoplas, chromeren of vlamspuiten, zit nu de laser-clad 
technologie in de li� .

De core business van IMA bestaat uit machinebouw op maat. Sterker nog, de slogan 
luidt: ‘we engineer your productivity’. De klant vraagt, IMA draait. O� ewel: ‘u het 
product, wij de machine’. IMA’s klant bedenkt een meerwaarde voor zijn eigen klant; 
IMA ontwikkelt en bouwt het machinepark. Daarvoor vertrouwt het bedrijf op zijn drie 
pijlers: Prototyping, Tooling & Automation.”

De pijler Prototyping staat voor machinebouw op maat. Dat wil zeggen dat IMA enkel 
machines creëert volledig naar wens en behoe� e van de klant. Vooraleer de ingenieurs 
van IMA starten met de bouw van een machine, voeren ze eerst een conceptstudie 
uit. Die studie verhoogt de kwaliteit en rendabiliteit van automatiseringsprojecten 
aanzienlijk. Daarna gaan ze aan de slag op een gestructureerde wijze, met de nodige 
creativiteit. Het ontwerp van de machine is opgedeeld in verschillende tussenfases die 
telkens bepaalde resultaten moeten opleveren. Het resultaat van de ene tussenfase 
dient als start voor de volgende. Daarna volgt de realisatie. Gedurende dat hele proces 
zijn er tussentijdse testen en bijsturing waar nodig. Op die manier levert IMA een perfect 
product af, de klant zit namelijk mee aan de ontwerptafel. Co-creatie dus!

15 december 2016 te Opglabbeek: aan tafel met drie gedreven 
mannen: Paul Van Gossum en Joris Ceyssens van IMA en uiteraard 
onze eigen Yves Vandeweert. Dat levert gegarandeerd boeiende 
gesprekken op! Ze zijn alle drie enthousiast over hun job en vooral 
gepassioneerd door techniek en machinebouw. 

De tweede pijler is Automation. Die omvat een antwoord op alle besturingstechnische 
vraagstukken die bij een integratie, ombouw of renovatie van een machine komen 
kijken. IMA vervangt de verouderde systemen door een interface en blaast zo de 
machine nieuw leven in. Tot slot is er de derde pijler Tooling, die omvat de fabricage van 
fi jnmechanische onderdelen. In de eerste plaats voor de klanten, maar ook voor IMA zelf. 
Ook deze onderdelen zijn op maat gemaakt. Dat gebeurt in hun CNC-machinepark, dat 
ook boor-, draai- en freeswerk verricht. Dankzij de pijler Tooling kan IMA snel inspelen 
op de benodigdheden bij het ontwikkelen van prototypes. 

“Onze grootste troeven zijn dus co-creatie, samen met de klant rond de ontwerptafel 
zitten, het project mee uitstippelen van A tot Z. Daarnaast valt IMA terug op 30 jaar 
ervaring en hebben we intussen al meer dan 4000 projecten gerealiseerd. Ons bedrijf 
beschikt intern over alle benodigde kennis, van projectleiders en technici met jarenlange 
ervaring tot jonge creatievelingen die de nieuwste technologieën beheersen. IMA bezit 
dus de know-how van een brede waaier aan technieken en hee�  alles onder controle. 
Zo bouwen we lange termijn vertrouwensrelaties op die gebaseerd zijn op een open 
communicatie.”, aldus Paul en Joris.

IMA werkt samen met de industrie. Ze zijn vooral actief in de automotive sector, de 
farmasector, enz. Van in de beginjaren tot nu maakte IMA al een hele evolutie door. 
Paul en Joris: “Dat komt door in te spelen op de kansen in de markt en te kiezen voor 
duurzame, gefundeerde groei.” Zo namen ze het laatste jaar 14 nieuwe werknemers aan 
en realiseert het bedrijf een omzet van 6 miljoen euro. 

Voor LCV, een spin-o�  van VITO, realiseerde IMA, samen met Vansichen Lineairtechniek 
een tof project. LCV of Laser Cladding Venture ontwikkelde de technologie ‘laser cladding’. 
Dat gaat als volgt in zijn werk: de laser smelt het poeder, dat wordt vervolgens in één 
laag aangebracht op het onderliggende metaal. Zo zijn de onderdelen veel slijtvaster. 
Met een aanzienlijke kostenreductie als gevolg. LCV stelt deze dienst ter beschikking 
van de industrie. Het bedrijf krijgt dan ook de opdracht om grote onderdelen zoals 
walsrollen, baggertanden, hydraulische cilinders e.a. te lasercladden. 

“Onze klanten vragen ons om steeds grotere delen te behandelen, met snellere 
doorlooptijden aan een competitieve prijs” zegt Tom De Bruyne, Commercieel Directeur 
bij LCV. “Dit maakt dat we een best-in-class slijtage bescherming aanbieden. Een 
laserclad laag gaat tot 4 keer langer mee in vergelijking met vlamspuiten of hardoplas. 
Dit combineren we met de fl exibiliteit en kostene�  ciëntie van de chemische processen 
zoals nitreren of chromeren.“

Wat was in dit geval de case? De fl exibiliteit van hun aanbod kwam in het gedrang 
omdat de robots niet wendbaar of verplaatsbaar waren. “Om de activiteiten e�  ciënter 
te laten verlopen, klopte LCV bij ons aan om een machine op maat te ontwikkelen.”, aldus 
Joris. “Er was nood aan een robottrack, een product support chassis en uiteraard een 
perfecte user interface en proceskennis, met als doel een langer bereik en een constante 
laagdikte voor het laser cladden. 

En wie kent er meer van tracks dan Vansichen Lineairtechiek? In het verleden realiseerden 
we al meerdere projecten samen en die verliepen altijd van een leien dakje.” Paul en 
Joris beschrijven de professionele relatie met Vansichen Lineairtechniek als volgt: “Wij 
begrijpen elkaar goed en Vansichen is altijd bereikbaar, ook tijdens het weekend. Als wij 
een vraag hebben, staan zij ons onmiddellijk met raad en daad bij. De samenwerking 
versterkt onze bedrijfsactiviteiten, zeker omdat beide partijen de gemaakte afspraken 
altijd nakomen.”  

Interview IMA – Vansichen Lineairtechniek

www.machinebouw.be

IMA Machinebouw
Industriepark Centrum-Zuid 1060 - 3530 Houthalen-Helchteren

Telefoon: +32 11 52 53 70

E-mail: info@ima-nv.be



VANSICHEN LINEAIRTECHNIEK   |   WE MOVE 4 YOU 1ste semester 2017   |   3

De kogelomloopspindel bestaat uit een spindel en een moer waarin de kogels en de kogelterugvoerkanalen 
geïntegreerd zijn. De moer brengt een lineaire beweging tot stand door de rotatie van de draadspindel. Het 
is ook mogelijk een lineaire beweging te maken door de moer aan te drijven met een stilstaande spindel. 

De draad in de spindel vormt zich op drie manieren: rollen, wervelen of slijpen. De schroefdraad in 
gerolde kogelomloopspindels ontstaat door indrukking in het materiaal. Dat is een economisch 
proces. Gewerveld betekent dat de schroefdraad via het wervel procedé in de as wordt gesneden. 
Door te slijpen verkrijgt de draad de hoogste nauwkeurigheid. 

De tolerantiefout bij een gewervelde draad is meestal lineair en constant. Door de 
positioneerfout in de sturing in te geven als een constante, realiseert het een hogere 
systeemnauwkeurigheid. 

In onderstaande tabel staan de verschillende draadprofi elen met hun tolerantieklasse.

Aandrij� echniek: kogelomloopspindels

De speling van de moer op de spindel bedraagt enkele honderdsten mm. Door het 
toepassen van een dubbele moer wordt de speling opgeheven en de moer voorgespannen. 
Op gerolde spindels wordt de dubbele moer niet toegepast omwille van de variatie in 
de spoed. Er zijn verschillende principes om de recirculatie van de kogels mogelijk te 
maken. (zie onderstaande a� eeldingen)

Eén van de belangrijkste aandachtspunten bij kogelomloopspindels is de beperking 
van de spindellengte. Dat hee�  te maken met trillingen die bij specifi eke toerentallen 
optreden en die in het resonantiegebied van de staaf komen te liggen. Het resoneren 
van de spindel resulteert in lawaai en verhoogt de kans op breuk. Spindellengten van 
meer dan 3 meter hebben vaak geen zin omwille van de lage, kritische toerentallen en 
de bijbehorende snelheid.

In de catalogus staat een ND-waarde. Dat getal, meestal tussen 70k en 200k, dient 
om het maximaal toerental van de moer te bepalen. Indien de ND-waarde niet vermeld 
staat, kan u die bij ons opvragen.

Besteed ook de nodige aandacht aan de eindlagering van de spindel. Bij verticale 
toepassingen moet men de draaggetallen van de lagereenheid bekijken t.o.v. de 
draagcapaciteit van de moer. Het is geen aanrader om een kogelomloopspindel slechts 
aan één zijde te lageren en het andere uiteinde vrij te laten. 

Eigenschappen van kogelomloopspindels

Gerold Gewerveld Geslepen

Profiel

Fabricagemethode Zonder verspanen Verspanen Slijpen

Toepassingen Transport Transport en 
positionering

Positionering

Tolerantieklasse T5 - T10 T5 + T7 T0 - T5

Nominale diameter (mm) 8 - 63 16 - 80 6 - 100

Als eerste in onze reeks artikelen omtrent aandrijfelementen, bespreken we de 
kogelomloopspindels. In dit artikel vindt u ongetwijfeld tips om het gebruik ervan 
te vergemakkelijken. 

Die opstelling is minder robuust en gee�  een drastische verlaging 
van het toelaatbaar toerental. Meestal werkt men met een 
vast lager aan de aandrijfzijde en een los lager aan de andere 
zijde. Het los lager vangt bij temperatuurschommelingen
de lengteverandering van de spindel op.

Ook de soort eindlagering en de opstelling ervan is belangrijk 
voor de snelheid van een systeem. Men kan op verschillende 
manieren de snelheid van een kogelomloopspindel opdrijven.

De eerste is de spindelsnelheid verhogen door aan beide uiteinden de lagering 
dubbel uit te voeren en het extra lager, 4 à 10 maal de diameter van de spindel, van de 
eerste lagering af te plaatsen. Ook kan men de spindel axiaal opspannen.

Een andere oplossing is de snelheid van de spindel optimaliseren 
door het toerental aan te passen aan de stand van de moer 
ten opzichte van de eindlageringen. Hoe meer de moer 
zich in het midden van de spindel bevindt, hoe hoger het 
toelaatbaar kritisch toerental.Dus hoe sneller de spindel 
mag roteren.

Tot slot verhindert de vorm van de spindel een e�  ciënte 
afdichting. Bij toepassingen in een vervuilde omgeving 
is een extra bescherming door een balg geen overbodige 
luxe.

Meer info vindt u op onze website www.vansichen.be

Eindlagering

De veiligheidsmoer
De veiligheidsmoer is verdeeld in twee delen. Aan het ene uiteinde is het een normale moer, aan het andere 
bevindt zich het veiligheidsgedeelte. De veiligheidsmoer werkt op dezelfde manier als een andere normale 
kogelspindelmoer. Vergroot door slijtage, kogelbreuk of door verlies van kogels, in de axiale speling, dan komt de 
schroefdraad van het veiligheidsdeel in contact met de spindel.

Op die manier blij�  de moer op de spindel gevangen. De werking van de eenheid is gegarandeerd tot een 
axiale speling van 0,4 mm. Veiligheidsmoeren worden veelal gebruikt in verticale toepassingen, zoals li� en, 
hefplatformen etc; waarbij de nodige aandacht aan veiligheid moet worden besteed.

Normale
moer

Veiligheids-
gedeelte

Normale
moer

Veiligheids-
gedeelte

Stilstaande spindel met
roterende moer.

Onze partners voor kogelomloopspindels:

Kogelomloopspindelmoer met  
extern kogelterugvoersysteem

Systeem van enkelvoudige 
interne terugvoerstukken

Kogelomloopspindelmoer met  
cassette terugvoersysteem
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DroneMatrix groeide uit het bedrijf van Frank Vanwelkenhuyzen dat gespecialiseerd is 
in so� ware voor de planning van security bedrijven. Na de recente aanslagen zit de 
veiligheidssector in de li� . Hierdoor is er een tekort aan agenten. Als antwoord daarop 
richtte Vanwelkenhuyzen DroneMatrix op. Dronebouwer Bart Engelen en creatief 
Raf Gonissen werden aan boord gehaald voor de verdere uitbouw. Nu, een goed jaar 
later,  lanceren zij de eerste drone Yoshua. Dit is een soort zwarte doos die politie en 
luchtvaartautoriteiten in staat stelt om elke drone in de lucht te identifi ceren en volgen.

Samenwerking Vansichen Lineairtechniek
Voor de ontwikkeling van de drones riep DroneMatrix de hulp in van Vansichen 
Lineairtechniek. Deze samenwerking verloopt vlot en ondertussen werden er al twee 
demonstratietypes ontwikkeld. Tythus is een drone bedoeld voor politie, brandweer en 
hulpdiensten bij grote evenementen met veel volk. Door middel van een kabel die de 
drone voedt met een generator kan hij lange tijd in de lucht blijven hangen. Op die manier 
kunnen de politie, brandweer en de hulpdiensten vanop een afstand alles opvolgen.

Neusje van de zalm
Het neusje van de zalm is echter de Yacob. Deze drone kan autonoom uit zijn laadstation 
opstijgen, zijn inspectievlucht uitvoeren, eventuele bijkomende inspectieopdrachten 
uitvoeren en daarna zelfstandig weer landen in het oplaadstation. Er werd een 
samenwerking opgezet met enkele Vlaamse uniefs voor de ontwikkeling van so� ware. 
Deze kan een aantal dingen herkennen via de camerabeelden zoals katten, honden, 
mensen, wagens en kan hij nummerplaten lezen. De volgende stap in dit proces is 
de identifi catie van personen die al dan niet toegang mogen hebben tot het terrein. 
Veiligheidsfi rma’s Seris en Securitas zitten vanaf het begin mee in het verhaal.

Toekomst
Na de eerste vlotte samenwerking werd een exclusief samenwerkingscontract 
afgesloten. Naast de ontwikkeling van de drones zullen deze ook klaargemaakt worden 
voor productie. Als alles volgens planning verloopt start de productie binnen de twee 
jaar in de gebouwen van DronePort in Brustem. Het doel is om de wereldwijde markt 
van de drones aan te boren waarin in allerlei klimatologische omstandigheden gewerkt 
moet worden. Binnen de drie jaar zo’n 100 jobs scheppen, dat is het objectief.

Cluster
Om dit alles te verwezenlijken zal er rond DroneMatrix een cluster van lokale bedrijven 
opgebouwd worden. Deze kunnen elk vanuit hun eigen specialisme bijdragen aan dit 
project. Volgens Maxime Vansichen hee�  het geen zin om telkens het warm water 
opnieuw uit te vinden. Het is beter te putten uit bestaande expertise. De Europese 
koepelorganisatie EUKA van dronebedrijven werd bereid gevonden om mee aan de 
kar te trekken. Samen met Syntra worden opleidingsprogramma’s voor toekomstige 
dronepiloten opgezet.

DroneMatrix en Vansichen Lineairtechniek 
bundelen krachten

>> Hee�  u een interessante applicatie of een nieuwtje voor Vansichen Lineairtechniek? Laat het ons weten via info@vansichen.be! <<

www.dronematrix.eu

DroneMatrix
Herkenrodesingel 4/1, 3500 Hasselt

Telefoon: +32 11 76 79 84

E-mail: info@dronematrix.eu

Vansichen Lineairtechniek slaat de handen in elkaar met DroneMatrix. De jonge dronebouwer uit Diepenbeek contacteerde Vansichen 
Lineairtechniek voor de ontwikkeling van het lineaire gedeelte van de drones.

Meer info?


