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Maxime Vansichen
namens het team van Vansichen Lineairtechniek

Beste lezer,

Deze editie van “we move 4 you” is het tweede 
nummer dat zijn weg kent naar Nederland. Vansichen 
Lineairtechniek is al 25 jaar lang een referentie op de 
Belgische markt wat betre�  lineairtechniek. 

Met dit nummer willen we de Nederlandse markt 
laten kennismaken met een greep uit onze producten 
en diensten. Het aanbod van onze tracks en lineaire 
systemen kunt u uiteraard altijd raadplegen op onze 
website: www.vansichen.be.

Nederland is echter niet heel nieuw voor ons zult u merken 
verderop in dit nummer. Zo rekenen we Bos Machines, 
gelegen in Vianen, al jaren tot ons cliënteel. Ook stellen wij 
in dit nummer graag onze eigen ontwikkelde producten 
omtrent lineairtechniek voor:  de KK lineaire modules en 
onze PCG’s.

Wij bij Vansichen Lineairtechniek willen de toekomst niet 
ondergaan, maar wel mee gestalte geven. Uiteindelijk 
gaat het erom de bekommernissen van de klanten te 
erkennen, ze te verstaan en de geëigende oplossing aan  
te bieden. Een hele opgave in een tijd waarin snelheid 
en de hoeveelheid aan innovaties toenemen. Denk maar 
aan industrie 4.0. Hoe wij meedenken en dit toepassen 
op de klant kunt u lezen in een artikel over Bright 
Buildings.

Ook de productie van robottracks behoort tot onze 
core-competenties. Wij werken voor alle fabrikanten 
en voor FANUC hebben we zelfs een volledig gamma 
robottracks ontwikkelt. Dat alles daarvoor gesmeerd 
loopt, is uitermate belangrijk. Om die reden werken 
wij altijd samen met DLS Schmiersysteme GmbH. De 
meerwaarde van de FlexxPump van DLS lichten we toe 
in dat artikel. 

Om af te sluiten geven wij u nog een overzicht van de 
geografi sche markten waar wij al actief mochten zijn! 
Het Vansichen-team wenst u veel leesgenot en hoopt u 
te mogen begroeten bij een of andere gelegenheid.
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Onze tracks
Wij produceren voor de voornaamste robotbouwers tracks op maat. Voor FANUC hebben we zelfs een volledig 
gamma ontwikkeld van de kleinste robots tot zelfs de M-2000iA, die kan maar liefst 2300 kg tillen aan de pols. 
Onze tracks onderscheiden zich doordat de robots aan 100 % capaciteit kunnen blijven werken tijdens het verrijden. 
Bovendien kan de levensduur van onze tracks oplopen tot 100.000 km. We produceren alle trackdelen met een 
maximum van 12 meter uit één stuk die via een unieke connectie in totaal tot 100 meter lang kunnen zijn. Deze 
worden ‘fast and easy’ on site gemonteerd. Wil je de catalogus ontvangen? Mail dan naar info@vansichen.be.
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Producten ontwikkeld door Vansichen Lineairtechniek
Pneumatische Cilinder Geleiding (PCG)
PCG staat voor Pneumatische Cilinder Geleiding. Dit product ontstond uit de vraag van klanten naar krachtigere 
geleidingssystemen voor persluchtcilinders. In veel gevallen was de vraag om een oplossing te bieden binnen 
vergelijkbare afmetingen van de reeds in de handel beschikbare systemen. Met de ontwikkeling van de PCG’s zijn 
wij bij Vansichen Lineairtechniek daar volledig in geslaagd. De compacte elementen van de PCG sledes bieden 
aandrijving en geleiding in één geheel.

Het product is ontwikkeld op basis van standaard elementen, dat zowel voor de pneumatische cilinders als 
de lineaire geleidingen. Het leveringsprogramma omvat 2 series met telkens 2 pneumatische cilinders, met 
diameters van 32 tot 63 mm. De maximale slaglengte bedraagt 500 mm. De doorbuiging van de PCG sledes is 
ook veel geringer. Op de bijgevoegde a� eeldingen kunt u het verschil zien tussen de bestaande oplossingen en die 
van Vansichen Lineairtechniek.

KK-HD KK-RP

KK-module met lineaire motor KK-BD

PCG

Vansichen PCG vs ball bearing 
based guide unit

f [mm] - PCH 32-40 f [mm] - ball bearing based guide Ø40

f [N] - ball bearing based guide Ø40F [N] - PCG 32-40
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KK-lineaire modules
De door Vansichen Lineairtechniek ontwikkelde KK-modules zijn een uitbreiding op 
het gamma van de KK-modules van HIWIN. Universele kenmerken zijn compactheid 
en het feit dat ze een stalen basisstructuur hebben. De KK-modules zijn in 4 
verschillende bouwgroottes beschikbaar. De inbouwpositie is naar wens te kiezen. 
De breedte maten variëren van 185 mm tot 285 mm. De KK-modules kunnen op drie 
verschillende wijzen worden aangedreven, door een kogelomloopspindel, tandriem of 
een tandheugel & tandwiel.

KK-HD - Kogelomloopspindel

Deze module hee�  een kogelomloopspindel als aandrijving. De maximale lengte uit één 
stuk kan op maat gemaakt worden met een maximum van 6000 mm. De KK-HD kan 
voorzien worden van een balgafdichting voor de kogelomloopspindel en van verstevigde 
lagers voor het opnemen van hoge axiaal krachten van de kogelomloopspindel.

KK-RP – Tandheugel en tandwiel

De KK-module hee�  een tandheugel met tandwiel (moduul 2 of 3) als aandrijving. De 
maximale lengte uit één stuk is 12.000 mm. Het is ook mogelijk om meerdere modules 
achter elkaar te verbinden. De tandheugels zijn in verschillende nauwkeurigheidsklasses 
beschikbaar.

KK-BD - Tandriem

Deze KK-module wordt aangedreven door een tandriem. De maximale lengte uit één 
stuk bedraagt 12.000 mm. Als optie kunnen deze KK-modules worden uitgerust met 
aangepaste riemen voor speciale toepassingen. Er kan ook een adapter en koppeling 
voorzien worden voor een reductiekast.

KK-modules aangedreven met een lineaire motor behoren eveneens tot de mogelijkheden 
(zie a� eelding).

De samenwerking loopt gesmeerd met
DLS Schmiersysteme GmbH

Meer informatie?
Indien u meer info wenst, kan u contact met ons opnemen 
via info@vansichen.be of via +32 (0) 11 37 79 63. 
Wij beschikken over een demo ko� er waarbij de werking haarfi jn 
uit de doeken wordt gedaan door een van onze medewerkers.

Zoals de meesten onder u weten, wordt bij het ontwerp van machines en installaties vaak onvoldoende tot geen 
aandacht besteed aan de smering. Door prijsdruk wordt er vaak voor gekozen de klant zijn “plan“ te laten trekken. 
Of in het andere geval wordt er voor een volledig automatisch systeem gekozen. Dat hee� echter invloed op de 
kostprijs. Vansichen Lineairtechniek hee�, dankzij de samenwerking met DLS Schmiersysteme GmbH, een degelijke 
en betaalbare oplossing voor u beschikbaar. Een automatisch systeem tot 16 smeerpunten met terugkoppeling.

Werking DLS smeersystemen - Direct Lubrication Systems

De FlexxPump is het hart van de installatie, zij regelt elektronisch de smeerhoeveelheden 
en kan zowel olie als vetten tot NLG klasse 3 verpompen. Het verpompen gebeurt 
door een twee-cilinderpomptechniek en dit met een druk tot 70 bar. De FlexxPump 
dient niet in de onmiddellijke omgeving van het smeerpunt te worden geplaatst.

Er zijn één tot vier uitgangen aan de pomp beschikbaar en via splitters kan iedere 
uitgang nog eens maximaal vier smeerpunten van smeermiddel voorzien. In totaal 
zijn er dus 16 smeerpunten die bediend kunnen worden door één FlexxPump.

De cartouches met smeermiddel (naar wens van de klant) kunnen op een eenvoudige 
wijze worden vervangen en zijn milieuvriendelijk.

Enkele kenmerken

• Automatisch impuls gestuurd systeem

• Sturing en stroom via de PLC (incl. foutmelding)

• Vetten tot NLG klasse 3 (ook met vaste stof deeltjes)

• 1-4 uitgangen

• Verschillende hoeveelheden en tijdintervallen

• Werkdruk 70 bar

• Inhoud cartouche: 125 cm³, 400 cm³ of 1500 cm³

• Ideaal voor toepassingen in de lineairtechniek

• Lineaire geleidingswagens

• Kogelomloopspindels

• Tandheugel en rondsel systeem

• Smeertandwiel uit polyurethaanschuim beschikbaar i.p.v. uit vilt

Schema opstelling DLS smeersysteem

Bos Machines & Vansichen Lineairtechniek: 
rechtlijnige communicatie
Bos Machines, gelegen te Vianen (Nederland), is specialist op het gebied 
van CNC houtbewerkingsmachines. Zij leveren aan hun klanten technisch 
hoogstaande machines van topkwaliteit. 

Die kwaliteit garandeert het bedrijf doordat ze enkel de allerbeste componenten 
op de markt verwerken in hun machines. Bos produceert zijn machines dan ook 
aan een zeer hoge nauwkeurigheidsgraad.

De verschillende componenten worden gelabeld en in de juiste volgorde in de kist 
geplaatst. Door deze gelabelde levering is het voor Bos Machines veel gemakkelijker 
om de goederen uit te pakken en bij de juiste monteur neer te leggen.”

“Als we een nieuwe bestelling plaatsen bij Vansichen, dan vragen we dat gewoon aan 
via een mailtje naar onze vaste contactpersoon. Door die rechtstreekse en rechtlijnige 
communicatie, verloopt de samenwerking tussen ons snel en e�  ciënt. En dat is leuk 
voor beide partijen!” lacht Rien. Yves vertelt verder: “Eén keer per jaar zitten we ook 
fysiek samen. Dan bespreken we het afgelopen jaar en bekijken we de plannen voor de 
toekomst. Dat bevordert de samenwerking.”

“Betrouwbaarheid en goede afspraken zijn de basis van 
onze fi jne samenwerking en die gaan we in de toekomst 
zeker nog verder uitbouwen.”
“Bij nieuwe engineering projecten ondersteunen wij de engineering medewerkers van 
Bos Machines en zoeken we op voorhand de juiste lineaire oplossing die binnen hun 
budget valt,” gaat Yves verder. “Dat klopt, ook als we vragen hebben over specifi eke 
onderdelen dan kunnen we bij Vansichen terecht en selecteren we gezamenlijk de 
beste componenten. Want daar staat of valt onze kwaliteit natuurlijk mee,” valt Rien 
bij. “Betrouwbaarheid en goede afspraken zijn de basis van onze fi jne samenwerking 
en die gaan we in de toekomst zeker nog verder uitbouwen,” sluit Rien af.

“Klant is koning” staat bij hen centraal. Dat resulteert in een verscheidenheid van op 
maat gemaakte machines, die voldoen aan de specifi eke noden en wensen van de 
klant. Elke klant krijgt in het voortraject duidelijke beschrijvingen, lay-out tekeningen 
en informatie voorgeschoteld, maar ook achteraf bieden de medewerkers van Bos 
Machines ondersteuning en begeleiding.

Dat hee�  de afgelopen jaren geresulteerd in de afl evering van honderden machines zoals 
op maat gemaakte freesmachines, pennenbanken, a� ortzagen, hoekopstellingen, 
transportsystemen en CNC houtbewerkingsmachines. Om hun dienstverlening 
te vervolledigen, richtte het bedrijf ook ‘Bos service’ op. Die service staat voor het 
uitvoeren van preventief onderhoud en het keuren van machines volgens SKH-normen.

Vansichen Lineairtechniek levert bij Bos Machines 
lineaire componenten voor in de machines. “Door 
de jaren heen is ons pakket bij Bos Machines serieus 
gegroeid,” vertelt Yves Vandeweert, Sales Engineer 
bij Vansichen. “Inderdaad, we kopen intussen een 
heel assortiment aan componenten in bij Vansichen,” 
bevestigt Rien Houweling, Technisch Manager bij Bos 
Machines.

“Door hun fl exibiliteit en technische ondersteuning is 
Vansichen voor ons een complementaire partner op 
gebied van lineairtechniek,” gaat Rien verder. Yves vult 
aan: “Wij maken bijna 2 wekelijks een zending klaar 
waarin we 4 à 5 verschillende producten groeperen. 

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

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.

 
 

De internationalisering van 
Vansichen Lineairtechniek

Vansichen Lineairtechniek in de wereld

Wij verkopen onze producten sinds 2005 internationaal. Dat is intussen al 
meer dan 10 jaar. Anno 2018  verkopen we aan heel West-Europa, waaronder 
landen als Nederland, Duitsland, Groot-Brittannië, Frankrijk, Oostenrijk, 
Denemarken en uiteraard onze thuisbasis: België.

Door de specifi eke knowhow en ervaring met lineaire systemen en robottracks hebben 
we internationale klanten aangetrokken of hebben zij ons gevonden. Vandaag halen 
we dan ook 20% van onze omzet uit export. 

Op dit moment zijn onze robottracks en lineaire systemen geïnstalleerd in heel 
Europa, USA, China, Australië, Maleisië en Thailand. In de toekomst willen we die 
internationale groei graag uitbreiden. 

Zo waren we enerzijds standhouder op de Hannover Messe. Anderzijds willen we 
dit bewerkstelligen door partnerships met distributeurs af te sluiten. We sloten 
bijvoorbeeld zeer recent een contract af met Aratron in Zweden.

= Verkocht

= Geïnstalleerd

Robottrack FT55 klaar voor vertrek naar Denemarken voor onze klant Kilde

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, onderwijs, horeca en recreatie. 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. Ook het derde deel kan, indien gewenst, omhoog schuiven.

‘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. Daarvoor 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 in Nederland. 
Zo kunnen bijvoorbeeld ook de spanriemen die we gebruikten om de ramen, 180kg 
per stuk, omhoog te trekken, een veelvoud van dat gewicht dragen. Veiligheid is 
prioritair.”, zegt Yves. “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 heren af.


