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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,

De tijd vliegt… Intussen hee�  u de 10de editie van het 
magazine “we move 4 you” in handen. De allereerste 
medewerkster van Vansichen Lineairtechniek, Sandra 
Diels, is maar liefst 20 jaar bij ons aan de slag. 
Waarvoor onze oprechte dank. 

Verderop in dit magazine kan u het verhaal lezen van 
deze sympathieke dame, die u ongetwijfeld al hebt 
gesproken aan de telefoon.

En dat het snel gaat in het leven blijkt ook uit de 
intrede van onze beide zonen in het bedrijf. Van hen 
wordt verwacht dat ze na verloop van tijd de taken van 
mijn echtgenote en mezelf overnemen. En de verdere 
uitbouw van Vansichen Lineairtechniek verzekeren. 
Ook zij worden in deze editie aan u voorgesteld.

Verder kunt u lezen hoe HIWIN zijn groei bestendigt 
door de ingebruikname van een extra magazijn. En dit 
onder de slogan “wij kunnen leveren”. Eveneens gaan 
wij hen ondersteunen met de verdere uitbouw van de 
Nederlandse markt.

Snel gaat het ook bij de fi rma WINKEL, want zij brengen 
ter gelegenheid van hun 35-jarig bestaan een nieuwe 
catalogus uit. Vol innovaties die bewegen. Vraag deze 
zeker aan!

In onze reeks artikelen omtrent aandrij� echniek wijden 
wij uit over tandheugels en rondsels. Met de doelstelling 
dat u een beter inzicht in deze materie verkrijgt.

Tot slot gaan wij samen eens kijken bij onze 
noorderburen naar één van onze projecten. Het betre�  
systemen om ramen te he� en, en het dak rondom een 
zwembad te openen. Een project dat werd gerealiseerd 
in samenwerking met Bright Buildings.

In naam van het Vansichen-team wens ik u veel 
leesgenot, en tot ziens bij één of andere gelegenheid.

Onze partners

Stuur een mail naar info@vansichen.be 
met uw adresgegevens of bel naar
+32 (0)11/37 79 63

HIWIN profi elgeleidingen in O-opstelling:
precies, stijf en hoogbelastbaar
Onze leverancier voor profielgeleidingen, HIWIN, vergroot het gamma met de CG-serie. 
Deze onderscheidt zich van de vorige profielgeleidingen HG en RG door de O-opstelling 
van de vier kogelrijen. Zo bekomt men een hogere stij�eid en rolmoment. Optioneel is 
er een afdekband ter beschikking die eenvoudig op de geleiding kan ingeklikt worden.

Daardoor worden de montageboringen afgeschermd en is het aanbrengen van afdekdopjes 
overbodig. Om een betrouwbare toevoer van de smeermiddelen in de loopwagen te 
bekomen is de CG-serie naast de standaard smeerkanalen aan beide uiteinden ook 
nog eens met een extra smeerkanaal in het midden van de loopwagen 
voorzien. 

Dit hee� zijn voordelen bij korte-slag-toepassingen. Bij die toepassingen is 
er geen volledige omwenteling van de kogel.  De CG-bouwrail hee� zoals alle 
HIWIN profielgeleidingen een hoge werkingsgraad en herhaalnauwkeurigheid 
bij l ineaire bewegingen. Tegen eind 2017 is het vol ledige gamma 
beschikbaar. 

Naar jaarlijkse gewoonte werd ook in het voorjaar 
van 2017 een leuke groepsactiviteit ingepland. Het 
hele Vansichen Lineairtechniek team genoot van een 
gezonde fietstocht in het prachtige Haspengouwse 
bloesemdecor.

Alhoewel, genieten, sommigen trapten toch wel wat 
op hun adem. Nooit de heuvelachtigheid van het 
Vlaamse landschap onderschatten ;-) !

Vraag nu je WINKEL catalogus
aan bij Vansichen Lineairtechniek!

Leuke fi etsuitstap
naar Haspengouw

Voorwoord
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Snelheid

Snelheden boven 1 meter 
per seconde kunnen bij gebruik van 

rechte vertandingen problemen geven met 
de geluidsnormen. Schuine vertandingen bieden 

hier weer een kwalitatievere oplossing. Die kunnen tot 
snelheden gaan van maar liefst 6 meter per seconde zonder dat er 

geluidsnorm-problemen de kop op steken. 

Montage en speling

Voor een voortlopende montage zijn verschillende methodes mogelijk naargelang de 
gewenste eindnauwkeurigheid. Dit kan gaan van een tegenstuk tot speciale tooling. 
Tussen tandheugel en rondsel is er, naargelang de afregeling, steeds een minimale 
omkeerspeling.

Die speling kan worden weggewerkt of omgezet in voorspanning door verschillende 
methodes. Bij rechte en schuine vertandingen kan dat door gebruik te maken van 
2 tandwielen die zorgen voor een voorspanning. De voorspanning wordt verkregen 
door de beide tandwielen apart aan te drijven en ervoor te zorgen dat één van 
beide, al naargelang de rijrichting, een tegenkoppel ontwikkelt a� ankelijk van de 
gewenste voorspanning. Deze werkwijze vindt zijn toepassing bij onder andere grote 
freesmachines. 

Een eenvoudigere methode om de speling weg te nemen is het gebruik van een 
gedeeld rondsel dat voorgespannen wordt door middel van schotelveren. Deze kunnen 
ingesteld worden naargelang de gewenste voorspanning. Echter deze werkwijze is 
enkel toepasbaar bij gebruik van tandheugels met schuine vertanding.

Smering

Zeer belangrijk voor de levensduur van de tandheugel en het rondsel is voldoende 
smeren. Dat dient regelmatig te gebeuren. Het gebruik van een smeertandwiel met 
automatische smering is hiervoor een handige oplossing. Een voorbeeld kan u zien 
op bovenstaande a� eelding. Een tandheugel en rondsel die correct gesmeerd worden 
hebben theoretisch een onbeperkte levensduur. 

Hun eerste kennismaking binnen het bedrijf Vansichen Lineairtechniek verliep alvast 
voorspoedig. “De mensen zijn bijzonder gemotiveerd”, aldus Pieter Vansichen. “Ik heb 
al met elke collega formeel kennis kunnen maken en dit verliep heel positief.” De 
bedoeling van Pieter is zich goed in te werken in de materie en overal een helpende 
hand te bieden.

Thomas neemt langzaam aan de verantwoordelijkheden van Vera over inzake 
administratie, boekhouding en personeel. Ook in het marketingaspect zal hij zich 
verdiepen. Hun gezamenlijke doelstelling is in te zetten op de verdere groei van het 
bedrijf. Vanuit zijn achtergrond – hij hee�  in tal van landen gewoond, van Tsjechië tot 
in China – plant Pieter een internationaliseringsstrategie uit te rollen. 

Wordt ongetwijfeld vervolgd.

Een tandheugel bestaat uit een staaf, meestal vierkant of rechthoekig,  die aan één 
kant voorzien is van een vertanding zoals een tandwiel. Met het rondsel, een klein 
tandwiel dat in de vertanding ingrijpt, kan de staaf in de lengterichting bewegen. 
Er wordt dus een draaiende beweging omgezet in een rechtlijnige verplaatsing. De 
beweging omzetten van rechtlijnig naar draaiend kan uiteraard ook. Meestal staat 
echter de heugel stil en rolt het rondsel daarlangs af, om zo een lineaire verplaatsing 
te bekomen. 

Tandheugels en rondsels worden uit de meest uiteenlopende materiaalsoorten 
vervaardigd. Voor de variant uit staal wordt meestal van C45 gebruik gemaakt. De 
standaard heugels gaan van module 1 tot circa module 12,  zij hebben vaak een 
gestandaardiseerde lengte van 0,5 meter, 1 en 2 meter. Let bij het gebruik van 
eenvoudige tandheugels op voor het feit dat de uiteinden niet voor voortlopende 
montage zijn bewerkt. Tandheugels worden in verschillende kwaliteitsklassen 
onderverdeeld. Deze gaan van ‘Q10’ voor de minst nauwkeurige tot ‘Q3’ voor de 

meest nauwkeurige. De totale steekfout gaat voor Q10 van 0,2 mm/1000 mm tot 
0,012 mm/1000 mm voor Q3. Vanaf kwaliteit Q7 moeten er betere materiaalsoorten 
worden gebruikt. Die heugels worden meestal gehard en nadien eventueel geslepen. 

Kies steeds voor een rondsel met een voldoende aantal tanden zodat er geen 
ondersnijding ontstaat tussen heugel en rondsel.

Schuine vertanding

Voor toepassingen waarbij qua nauwkeurigheid, geluid en maximale 
krachtoverbrenging hogere eisen gesteld worden van het rondsel, wordt een schuine 
vertanding toegepast. De schuinstelling van de tand op de heugel bedraagt 19°3’42’’. 
Deze hoek is zo gekozen dat de steek metrisch is. De steek van een rechte vertanding 
is gelijk aan m x π. Bij een schuine vertanding dient men de steekafstand te delen 
door de cos van 19°3’42’’. 

Bij voortlopende montage met rechte vertanding over een grotere lengte dan 10 meter, 
kan het veelvoud van π wel eens zeer vervelend worden voor het aanbrengen van het 
gatenpatroon, zowel op het montageoppervlak als bij de heugels. Let ook op voor de 
axiaalkrachten die bij een schuine vertanding op de reductiekast terechtkomen. 

Op het industrieterrein Rammersweier in O� enburg opende Hiwin, onze leverancier 
voor profi elgeleidingen, onlangs een extra volautomatisch magazijn van maar liefst 
21 meter hoog. 

Er komen in het magazijn zelf geen operators aan te pas. Alle bestellingen worden 
machinaal opgehaald en komen rechtsreeks in de productiezone terecht.

Samen met de 5.600 m2 productie- en kantoorgebouwen maken zij elke dag de 
slogan ’wij kunnen leveren’ waar.

Hiwin gaat in Nederland de samenwerking met Vansichen Lineairtechniek uitdiepen 
zodat wij verder kunnen groeien in de ontwikkeling en productie van lineaire 
systemen en robottracks.

“Het sollicitatiegesprek had plaats in februari, Maxime zei dat hij me zou terugbellen 
in april. Dat wordt niets, dacht ik bij mezelf. Maar hij hield woord, zoals altijd, zou 
ik later ervaren. Na een sollicitatiegesprek van een kwartier was het beslist, ik kon 
beginnen. Het is alsof het gisteren was.”

“En ik kom nog alle dagen even graag.”
“Het zijn heel fi jne bazen. Maxime gee�  alle vertrouwen, Vera is een vrouw van 
diamant. Zij tonen altijd begrip zoals toen mijn vader onverwacht stierf. Mijn job 
is heel veelzijdig, receptioniste, bestellingen doen, o� ertes maken, de telefoon 
opnemen. Ik kan hier echt mijn ding doen en ervaar een grote vrijheid. De sfeer onder 
de collega’s is super, we maken gezellige uitstappen samen. De klanten zijn tof, ik 
haal er veel voldoening uit als ze hun tevredenheid uiten. Ik hoop hier echt te kunnen 
blijven tot aan mijn pensioen.”

En of ze complementair zijn, de twee zonen van Vansichen. Pieter, 
de oudste, hee�  een uitgesproken interesse voor het operationele 
aspect van het bedrijfsleven en krijgt energie van met het team 
doelen bereiken. Thomas, de jongste, is gespecialiseerd in het 
fi nanciële en organisatorische luik. Hij haalt voldoening uit het 
gevoel de klant echt verdergeholpen te hebben.  

April 1997. “Ik zie mij nog zo binnenkomen bij Maxime & Vera”, 
steekt Sandra meteen van wal. “In hun privé-woning aan een 
kraakwit bureau. Via een wederzijdse kennis kwam ik in contact 
met de fi rma Vansichen Lineairtechniek.”

The Next Generation

20-jarig jubileum van Sandra Diels

Aandrij� echniek: tandheugels en rondsels

Hiwin opent nieuw
logistiek centrum

In onze reeks artikelen omtrent aandrijfelementen bespreken wij hier 
tandheugels en rondsels. Ongetwijfeld kunt u hier tips terugvinden die het 
gebruik ervan vergemakkelijken. Bio Pieter Vansichen

° 5/4/1986
Samenwonend met Hanne

Studies:
Master Industrial Engineering KHLIM Diepenbeek
Erasmus, University of West Bohemia, Pilsen Tsjechië
Master Management UHasselt

Ervaring:
Sourcing Manager bij Howden (Glasgow, Schotland)
Divisional Category Manager bij Howden (Rheden, Nederland)
Project Leader Global Sourcing Atlas Copco Airpower (Wuxi, China)
Purchaser Atlas Copco Airpower (Antwerpen, België)

Werkzaam bij Vansichen Lineairtechniek sinds 1/8/2017

Functie: Business Improvement Manager
Hobby’s: marathons lopen, reizen
Extra: Ging 4 maanden op wereldreis

Bio Thomas Vansichen
° 13/2/1989
Getrouwd op 29/7/2017 met Julie
Wonende te Kortessem

Studies:
Financiën en verzekeringswezen KHLIM Diepenbeek

Ervaring:
Business Banker bij ING
Kantorennet medewerker hypothecaire kredieten

Werkzaam bij Vansichen Lineairtechniek sinds 1/2/2017
Functie: Administratie – personeel – boekhouding - marketing
Hobby’s: hevige supporter van Club Brugge, scheidsrechter, reizen
Extra: spreekt vloeiend Italiaans

Bio Sandra Diels
Gelukkig getrouwd met Erwin
Wonende te Bilzen

Werkzaam bij Vansichen Lineairtechniek sinds 1997

Functie: Component Assistant
Hobby’s: Joggen, fi etsen, wandelen met onze Border Collie, reizen
Extra: Sandra komt elke dag met de fi ets naar het werk!

Vlnr: Maxime Vansichen, Vera Landmeters, Pieter Vansichen en Thomas Vansichen

Voorgespannen tandwiel

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

BrightOpen is het transparante gebouwconcept voorzien van een of meerdere 
beweegbare delen. Met één druk op de knop schui�  het dak open of openen de gevels, 
zodat de grens tussen binnen en buiten vrijwel volledig verdwijnt. BrightOpen is 
de ideale oplossing voor de ‘leisuretak’, denk maar aan vakantieparken, openbare 
zwembaden, hotels met sport- en zwemfaciliteiten, sportaccommodaties en water- 
en pretparken.

Daarnaast biedt het bedrijf ook de oplossing BrightBox aan. Dat is een gebouwconcept 
dat maximaal gebruikmaakt van licht door de toepassing van veel transparante delen. 
De inhouse-architect van het bedrijf ontwerpt het gebouw volledig op maat. BrightBox 
is ideaal voor bedrijfsruimten, retail, showrooms, horeca en recreatie en onderwijs.

Het sterke punt van Bright Buildings is dat het technologisch nieuwe producten 
ontwikkelt tegen een marktconforme prijs. Daarnaast zijn die producten uniek en op 
maat gemaakt, bijgevolg zijn ze nergens anders in Europa verkrijgbaar.

We zitten aan tafel met Rob Odekerken, projectleider bij Bright Buildings en Yves 
Vandeweert, sales manager voor Vansichen Lineairtechniek. Zij leggen ons haarfi jn 
uit welk project ze onlangs in samenwerking realiseerden voor een vakantiepark in 
Nederland.

“De eigenaar van het vakantiepark kwam naar ons toe met de volgende vraag: hoe 
kan ik het zwemseizoen verlengen voor mijn klanten, zowel in het voor- als najaar? 
Daarop stelden wij aan hem voor om een op maat gemaakt ‘open sky’ zwembad te 
creëren”, start Rob het hele verhaal. “Een open sky zwembad gee�  zwemmers zowel 
in het voor- als najaar een buitengevoel. We maakten in het ontwerp gebruik van 
telescopische hefgevels en een telescopisch dak”, vertelt Rob verder.

“De hefgevels bestaan uit drie delen, het eerste deel schui�  onder het tweede deel 
en dat schui�  dan verder onder het derde deel. Het derde deel bovenaan de hefgevel 
zit dus vast en is onbeweegbaar. De mogelijkheid bestaat om ook het derde deel nog 
omhoog te laten schuiven, daar zijn we fl exibel in. 

Een ‘open sky’ zwembad in samenwerking
met Bright Buildings
Bright Buildings ontwerpt, ontwikkelt en realiseert transparante gebouwen 
waarin daglicht centraal staat. Het bedrijf verbindt je gebouw met de 
buitenwereld. Hun baseline is niet voor niets “open up your business”. Bright 
Buildings biedt twee oplossingen aan: BrightOpen en BrightBox.

Maar in dit geval zijn de gevels 4 meter hoog, waardoor we al een minimale 
doorloophoogte van 2m30 nodig hebben. En dan blij�  er natuurlijk niet veel meer 
over van de anders gesloten glaspartijen”, gee�  Rob als technische uitleg. “Ook het 
dak schui�  volledig open, op die manier creëren we een buitengevoel bij mooi weer”, 
zegt Rob. 

“Om de gevels en het dak e�  ciënt open en dicht te laten schuiven, had Bright Buildings 
op maat gemaakte tandheugels nodig en een aandrijving, voor ondersteuning 
hieromtrent klopten ze bij ons aan”, steekt Yves van wal. “We kregen van Rob ook 
mee dat alle materialen die we gebruikten chloor- en corrosiebestendig moesten zijn 
omwille van de strenge regelgeving daarrond in Nederland. Zo kunnen bijvoorbeeld 
ook de spanriemen die we gebruikten om de ramen, 180 kg per stuk, omhoog te 
trekken, een veelvoud van dat gewicht dragen. Veiligheid is prioriteit.”, zegt Yves.

Dat beaamt Rob: “In Nederland is de regelgeving omtrent soort materiaal enorm 
streng. Het is heel belangrijk dat je je als bedrijf conform die regelgeving gedraagt. 
Onze opdrachtgevers zijn hiervan ook op de hoogte en stellen er steeds concrete vragen 
over. Als bedrijf moeten we daar dan een correct antwoord op kunnen formuleren”. 

Rob vertelt verder: “Voor dit project werkten we met corrosievrij materiaal. Dat 
hee�  ook consequenties voor de conservering, wat we daarvoor gebruikten is 
natuurlijk beroepsgeheim!”, lacht Rob. Daarnaast is het ook belangrijk dat we met 
onderhouds- en smeervrije materialen werken omdat we ons hier in een publieke 
zwembadomgeving bevinden. Ook werkten we met speciale laklagen. “Dit project is 
eigenlijk een combinatie van beproefde zwembadtechnieken met nieuwe technieken. 
We lieten ons voor de nieuwe technieken adviseren door een extern bureau”, zegt Rob.

“Wat we hier realiseerden in samenwerking met Vansichen Lineairtechniek, was voor 
ons dus eigenlijk een pilootproject. We kozen voor een professionele uitvoering en de 
meest economisch degelijke oplossing. In de toekomst willen we graag dit nieuwe 
specialisme uitbouwen in de leisuremarkt en een downgrade aanbieden voor de 
tuinmarkt”, concludeert Rob.

“Gedurende het hele project verliep de samenwerking tussen ons vlot en op een 
directe manier. We hopen dat in de toekomst nog verder uit te bouwen”, sluiten beide 
mannen af.

‘De samenwerking verliep vlot 
en op een directe manier’ 
Rob Odekerken, Bright Buildings


