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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 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

Eerst en vooral wens ik u het allerbeste voor 
het nieuwe jaar en een goede gezondheid.

Als ik zo de reacties overloop die ik van een aantal van 
jullie mocht ontvangen tijdens de eindejaarsperiode, 
kan ik besluiten dat de meesten onder u een succesvol 
jaar achter de rug hebben, en dat de vooruitzichten voor 
2016 veelbelovend zijn.

Het team van Vansichen Lineairtechniek zal zich ook dit 
jaar met zijn gekende gedrevenheid maximaal inzetten.
En dit zowel voor de ondersteuning bij de keuze van 
de gepaste producten,  als bij het ontwikkelen van het 
lineairgedeelte van uw systeem of machine.   

In deze “we move 4 you” kunt u vaststellen dat  
Vansichen Lineairtechniek in verschillende  domeinen in 
partnership met de klanten interessante projecten heeft 
gerealiseerd. Als “Leverancier aan het woord” is het de 
beurt aan Dhr Jaeger van de fi rma Atlanta GmbH.

Ook tonen wij u twee realisaties van Robottracks. 
Tenslotte mocht ik voor Flanders Make aan collega 
ondernemers een uiteenzetting geven over de groei van 
ons bedrijf. In dit verband staat ook dhr Dirk Torfs ons 
magazine te woord.

Het team van Vansichen Lineairtechniek wenst u veel 
leesgenot en hopelijk tot ziens.

Hartelijke felicitaties aan de firma Pattyn voor het 
winnen van de Leeuw van de Export. Meer daarover 
in de volgende editie.

Op 26 november sprak Maxime Vansichen op de ontbijtsessie van Flanders Make. Hier kreeg hij de gelegenheid aan 
Limburgse ondernemers uit te leggen welke activiteiten Vansichen Lineairtechniek ontplooit en hoe de basis voor de 
groei als KMO werd gelegd. De omzet van Vansichen Lineairtechniek is sinds 2010 met jaarlijks 21%  blijven stijgen. 

Maxime Vansichen op Flanders Make ontbijtsessie

Beeld van de onderneming

• Verwachte omzet 2015
•  € 7 500 000

• Aantal kopende klanten
•  700

• Team
•  15 personen

• Verkoop componenten
•  België – Luxemburg

• Lineaire systemen
•  BeNeLux
•  Duitsland 
•  Verenigd Koninkrijk
•  Denemarken
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(Diagram: evolutie van de omzet 
van Vansichen Lineairtechniek)

Dirk Torfs staat in voor het dagelijks bestuur van Flanders 
Make. “Wat kan Flanders Make voor de maakindustrie 
doen?”, vroegen we hem. Wat volgde is een boeiend gesprek 
over de wereld van morgen.

Flanders Make vormt de brug tussen 
het academisch onderzoek en het 
industriëel onderzoek bij onderne-
mingen in Vlaanderen. Zo kunnen 
de bedrijven verder geholpen wor-
den op hun weg naar de producten 
en processen van morgen. In de 
literatuur staat dit vermeld als de 
‘Valley of Death’, te weinig kennis 
wordt vandaag overgebracht naar 
de industrie. En dat is nu precies 
waar Flanders Make iets aan doet 
via pre-competitief onderzoek. 
Verder worden ook de noden van de industrie teruggekoppeld naar het 
academisch onderzoek. Een derde aspect is dat Flanders Make partijen 
samen wil brengen om echte partnerships op te zetten, samen innoveren, 
problemen oplossen en leren van elkaar.

Dirk Torfs: “We zijn op veel fronten en in veel sectoren actief: machi-
nebouw, automobielsector, en maakindustriebedrijven. Ik ben enorm 
verheugd dat we er, na amper 1 jaar werken, in geslaagd zijn 34 bedrijven 
te mobiliseren in projecten. 50% daarvan zijn KMO’s. Mooi is eveneens 
dat we crosssectorieel kunnen werken. Bijvoorbeeld het optimaliseren 
van het productieproces van een maaidorser. Dat is een combinatie 
van de twee: hij staat op wielen en de dorser is een productie-unit. 
Samsonite is ook een goed voorbeeld. Hun R&D én hun productie is in 
Vlaanderen. Ze blijven hun productieproces verbeteren, hun product 
perfectioneren. En zorgen zo voor onderscheidend vermogen met de 
concurrenten. Hierdoor blijft de productie in Vlaanderen“

“Als we de krachten bundelen en de middelen efficiënt inzetten, dan 
zullen meerdere productiebedrijven uit het buitenland ook terugkomen”, 
daarvan is Dirk Torfs overtuigd. Een bedrijfsoverschrijdende samen-
werking om producten en processen te verbeteren is primordiaal. “Zo’n 
dynamische ondernemer is Maxime Vansichen ook. Hij denkt altijd 
meerdere stappen vooruit en staat open voor partnerships. En hij is 
bereid zijn kennis te delen. In Vlaanderen hebben de bedrijven voldoende 
kennis om de juiste competitieve producten op de markt te brengen, 
die internationaal gewaardeerd worden ondanks de hogere loonlasten 
in België. De focus moet liggen op de toegevoegde waarde voor de 
klant. Vansichen Lineairtechniek heeft zich gespecialiseerd in een 
specifieke niche en dat is een slimme zet. Het hoeven niet altijd de 
grote volumes te zijn. Bedrijven moeten durven meer klantgeoriënteerd 
zijn. Dit is een garantie voor groei”

Vansichen Lineairtechniek wenst 
Flanders Make alle succes!

Onze partners

Flanders Make is het strategisch onderzoekscentrum voor de 
maakindustrie. Deze organisatie ondersteunt Vlaamse KMO’s 
en grote bedrijven om hun internationale competitiviteit op 
lange termijn te versterken. Flanders Make vormt een sterk 
nationaal en internationaal innovatienetwerk, waarin zowel 
bedrijven als andere onderzoeksinstellingen in Vlaanderen en 
de rest van Europa nauw betrokken zullen zijn. De focus ligt 
op open innovat ie v ia onderzoek rond mechatronica, 
productontwikkelingsmethodes en productietechnologieën.

De activiteiten van Flanders Make passen binnen het kader 
van Industrie 4.0, een visie waarin onder meer slimme, flexibele 
en groene machines, productiesystemen, producten en 
processen centraal staan. Zo draagt de organisatie bij aan de 
realisatie van de slimme fabriek van de toekomst.

“De industrie naar 
Vlaanderen halen 

of hier houden, 
dat is ons doel.”

Maxime Vansichen aan het woord.

www.fl andersmake.be
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Een Rotterdamse opdrachtgever ging op zoek naar een efficiënte 
manier om de polycarbonaat raampjes van caravans en 
mobilhomes te produceren. Zij vonden Hero Art uit Hoogstraten 
(já, de stad van de aardbeien), die in samenwerking met Vansichen 
Lineairtechniek een nieuwe oplossing uitwerkte. Dit is een mooi 
voorbeeld van co-creation waarbij de 3 verschillende partijen 
nauw samenwerken om tot de beste oplossing te komen.

De case
Iedereen in deze sector werkt met verticale persen, ook de opdrachtgever. De 
polycarbonaat raampjes worden in een pers door middel van warmte in de juiste 
vorm getrokken. In het productieproces staan 7 stations, waar tot voor kort het 
polycarbonaat manueel ingelegd en weer uitgenomen werd. De cyclustijd was lang, 
de uitval was hoog. Door out of the box te denken, bleek de oplossing van horizontaal 
persen en het product verticaal inbrengen veel effi ciënter. Nu bedient één robot op 
een robottrack van 15 meter alle 7 persen. Gevolg: minder uitval, snellere productie, 
effi ciëntie ten top. De robot track is modulair opgebouwd. Dat heeft verschillende 
voordelen: gemakkelijk transporteerbaar en fl exibel, de installatie kan 
gemakkelijk uitgebreid worden en is kwalitatief hoogstaand zodat de productie 
nooit in het gedrang komt.

Wie is Hero Art?
Hero Art levert fl exibele oplossingen voor automatiseringen met gebruik van een 
robot. Het team bestaat uit 6 personen, met elk een jarenlange ervaring in de 
robotwereld en uiteraard de zorgvuldig geselecteerde onderaannemers. Aan het 
hoofd staat Karl Ruelens, in een vroeger leven bij Fanuc werkzaam. Zij werken voor 
diverse sectoren: de voedingsindustrie, handling, enz. “Waarom kiezen klanten voor 
Hero Art? “ vroegen we aan Karl Ruelens. “Voor onze expertise, fl exibiliteit en ook voor 
de prijs-kwaliteitverhouding”, aldus de gedreven ondernemer.

De voordelen zijn gigantisch: de verbeterde veiligheid voor de 
operator, verwaarloosbaar verlies van f lessen, 75% kosten–
besparing op het olieverbruik, een hogere productkwaliteit en 
uiteraard een performante  productie. Zo hebben de operatoren 
meer tijd om te focussen op productieoptimalisatie.

De robot is het resultaat van de samenwerking tussen Socabelec 
en Vansichen Lineairtechniek. De eerste robot werd in december 
2013 geïnstalleerd. Daarna kwam er een kleinere, compactere 
robot voor een nog hogere snelheid. In maart 2016 worden nog 
twee bijkomende lijnen in gebruik genomen.

Socabelec is een engineeringsbureau gespecialiseerd in robotica 
en industriële automatisering en is wereldwijd actief. In de jaren 
2000 tot 2009 vooral actief in de automobielindustrie, kreeg het 
bedrijf tijdens de crisis een moeilijke periode voor de kiezen. Na 
een herstructurering en door de patentering van de ‘swabbing 
robot’ keerde het tij. Het grote potentieel bij fl esfabrikanten, 
gecombineerd met de unieke, gepatenteerde expertise zorgt 
voor succes en continuïteit voor het 30 personen tellende team. 
“De know-how van mijn team in deze sector is uniek”, aldus 

Managing Director Marco Veri. “Samen met het patent waarbij 
15 verschillende uitvindingen zijn gebrevetteerd, kijk ik dan ook 
met een gerust gemoed naar de toekomst.” Als bedrijfseigenaar 
is Marco Veri dan ook betrokken bij elk uitgevoerd project. “Dit is 
ongeveer dezelfde structuur als bij Vansichen Lineairtechniek. We 
kennen Vansichen Lineairtechniek als een professioneel team met 
ontzettend veel know-how”, voegt Marco Veri nog toe. “Ook bij dit 
laatste project stonden we weer versteld van hun fl exibiliteit. We 
hebben een drietal weken op de bestelbon van de klant moeten 
wachten. Normaal voeren we het project uit op tien weken, wat op 
zich al een uitdaging is. Nu hebben we dit op vijf weken gedaan, 
een huzarenstuk!”

Bekijk hier de werking 
van de robot 

Meer info: 
www.heye-international.com/home/hiperform-hot-end

Nieuwe aanpak bij het produceren van 
raampjes voor caravans en mobilhomes

Robot verhoogt fors de productiviteit en 
veiligheid bij de productie van glazen fl essen

Missie Hero-Art:
HET DOEL is klanten een belangrijke vermindering van de loonkost te bieden, door 
ergonomische en slimme oplossingen.
DE MISSIE is bestaande en toekomstige klanten oplossingen aanreiken door middel 
van betaalbare spitstechnologie.
DE TECHNOLOGIE is gebaseerd op kennis van Robotica, 2 & 3D-visie, 3D-CAD 
modellen, Real Time simulaties en eigen ontwikkelde software.
DE FOCUS ligt op fl exibiliteit, effi ciëntie, degelijkheid en gebruikersvriendelijkheid.

Actief in de marktsectoren
Voeding – Verpakking - Automotive toeleveranciers – Kunststof – Metaal – Textiel - 
Brouwerijen

Applicaties:
Palletiseren (HEROPal) - EOL(End of line) toepassingen - Handling algemeen - Machine 
belading/ontlading - Processen: verven/lijmen/coaten/lassen (boog/puntlassen)

Vansichen Lineairtechniek bouwde het lineaire 
systeem voor de geparenteerde ‘swabbing 

robot’ van Heye International GmbH.

www.hero-art.be

Er is een belangrijke doorbraak in de productieautomatisering van glazen flessen bij Heye 
International GmbH. Terwijl voorheen de lossingsolie manueel in de installatie moest 
ingespoten worden, doet nu de ‘swabbing robot’ dat aan een hoge snelheid en met een nooit 
geziene productiviteit.

Het team dat het project op amper vijf weken tot een goed einde bracht.Marco Veri bedrijfseigenaar Socabelec
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Vooruitgang en innovatie uit
Bietigheim-Bissingen Duitsland
Bij wereldleider Atlanta GmbH met 250 
medewerkers en een geschiedenis van meer 
dan 80 jaar, draait alles om aandrijftechniek. 
Hun wormwielkasten, tandheugels en –
wielen worden door grote en kleine bedrijven 
van over de hele wereld gebruikt. Ze 
produceren alles zelf, van standaard- tot 
maatproducten. Wij presenteren u het 
boeiende interview met de heer Jäger, CEO 
van Atlanta GmbH wereldwijd.

“Wij zijn geen handelaar.”, aldus de heer Jäger, “Wij zijn 
constant bezig met het ontwikkelen en produceren 
van nieuwe producten. Wij beschikken over meerdere 
patenten om onze innovaties te beschermen.” 
Waarop bent u het meest trots, vroegen we. “Dat zelfs wereldondernemingen ons 
telefoneren met een vraag”, was het onmiddellijke antwoord. Bescheidenheid aan de 
top van een wereldbedrijf, dat appreciëren we wel. De heer Jäger: “Onze grootste markt 
is Europa, met Duitsland op kop. De VS is de tweede belangrijkste markt en China 
komt als derde. In beide gebieden zijn we reeds meer dan 20 jaar actief.” De Belgische 
markt is weliswaar een kleinere markt, er zijn minder grote machinebouwers, maar 
het is een uitdagende markt die hoogtechnologische eisen stelt. Gelukkig hebben 
we hier een partner als Vansichen Lineairtechniek. Geen handelaar in de zuivere 
betekenis van het woord, maar een echte problem solver met grote know-how die 
oplossingen vindt voor de case van elke klant. Vansichen Lineairtechniek is één van 
onze beste vertegenwoordigingen. We leerden elkaar op de Hannover Messe kennen 
en werken intussen reeds meer dan 10 jaar samen. Vansichen Lineairtechniek bouwt 
ook complete installaties op maat en daarin onderscheiden ze zich van anderen. De 
teamleden van Vansichen Lineairtechniek weten waarover ze het hebben. Daarom 
hebben ze vorig jaar de award gewonnen voor beste applicatie (wereldwijd), een 
welverdiend teken van onze appreciatie voor hun know how.”

www.atlantagmbh.de

Atlanta GmbH: Leverancier in de kijker

De heer Jäger, CEO van Atlanta GmbH 

Op maat gemaakte actuatoren 
van Bahr Modultechnik.

De nieuwe positioneermodule EHT/EHK80 van Bahr Modultechnik is 
ontwikkeld voor toepassingen waarbij dynamische en statische krachten van 
2500N en 3000N optreden. De trapezium- en kogelomloopspindels kunnen 
zowel links-  als rechtsgangig zijn.

De stijgingsnauwkeurigheid kan van 0,2 mm tot 0,025 mm worden gekozen.

Standaard bedraagt de axiale speling van de module 0,04 mm, op aanvraag 
kan deze volledig worden gereduceerd tot 0.

De slaglengte van de EH modules kan vrij worden gekozen tussen 80 mm en 
1500 mm. 

De zuigerstangen van de EH modules zijn uit gehard en geslepen materiaal 
vervaardigd. Er is eveneens een corrosiebestendige uitvoering van de module 
beschikbaar.

Alle bevestigingsmiddelen zijn standaard in het gamma.
De koppelingen en motoradaptors worden naar wens van de klant aangepast.

Innovatieve compacte kogelbus

Exxellin presenteert wereldwijd de eerste 
compacte kogelbus die voorzien is van 

tweerijige loopbaansegmenten, 
die eveneens uitlijnfouten kan opvangen.

Enkele bijzondere kenmerken van deze compacte kogelbussen zijn:
• Compensatie van de uitlijnfouten door de loopbaansegmenten, zichzelf 

instellend op te stellen.
• Vermindering van de crash-risico’s.
• Reducering van het geluidsniveau.
• Onderhoudsarm met een langere levensduur. Dit is een gevolg van het 

grotere reservoir, voor het smeermiddel.
• Als afdichting wordt gebruik gemaakt van een dubbele lipafdichting.

De compact kogelbussen zijn eveneens beschikbaar in corrosiebestendige 
uitvoering.
Exxellin brengt 2 bouwvormen op de markt, dit voor assen van diameter 
12 mm tot diameter 30 mm.
• EXC (standaard uitvoering) met 5 loopbaansegmenten.
• EXCE (economy uitvoering) met 3 loopbaansegmenten.
• Er is tevens een uitvoeringstype RB en dit voor toepassingen waar 

roestbestendigheid vereist is.

De gepatenteerde kogelbus 
met de innovatieve en 
compacte constructie.

www.exxellin.com www.bahr-modultechnik.de

Planetaire reductoren

Atlanta GmbH verruimt zijn productengamma 
met de productie van planetaire reductoren. 

De nieuwe reeksen APG (Atlanta Planetary Gearbox) en APGS (Atlanta Planetary 
Gearbox Strong) vullen het reeds bestaande gamma van servo-wormwielkasten 
aan. De APGS-reeks is voorzien van een verstevigde lagering, zodat er hogere 
radiaalkrachten kunnen worden opgenomen.

De 2 reeksen hebben 4 bouwgroottes. Zowel de 1-traps als 2-trapsuitvoering hebben 
een overbrengingsverhouding van 5 tot 70. Het continue aandrijfkoppel gaat tot 
210 Nm. Door het grote aantal beschikbare motorfl enzen is een probleemloze 
verbinding van de planetaire reductor met de servomotoren gewaarborgd.

www.atlantagmbh.de

Het team dat het project op amper vijf weken tot een goed einde bracht.

Planetaire reductoren
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Drie jaar lang heeft Group Ceyssens aan de demowoning in 
Heusden-Zolder gebouwd. Het project werd bedacht door het team 
van munA architecten.  Het resultaat is een villa met een bewoonbare 
oppervlakte van 1800 m2 vol innovatieve snufjes. Volgens Dirk 
Ceyssens, CEO van Group Ceyssens, bestaat het doelpubliek uit de 
opdrachtgevers die vijf of zes slaapkamers, een ondergrondse 
garage voor zes wagens, een grote keuken en living nodig hebben.

De opzet van deze woning was een villa creëren met alle mogelijke innovaties om tot 
een pure beleving te komen. Dankzij een wellnessruimte met zwembad, garageruimte 
voor zes auto’s, vergaderzaal, zithoek, master bedroom en bathroom met alles om 
optimaal comfort te garanderen, ontbreekt deze beleving alvast niet.

Eén van de uitzonderlijke snufjes is de glaspartij van 3 meter hoog en 16 meter 
breed die zich tussen de woonkamer en het terras bevindt. Door middel van een 
geleidingssysteem, geleverd door Vansichen Lineairtechniek, en een hydraulische 
aandrijving kan deze glaswand in zijn geheel in de kelder verdwijnen. Hierdoor krijgt 
de woonkamer het effect van een overdekt terras. Bovendien zijn de profi elen van de 
ramen zo slank dat het volledige raam bijna profi elloos lijkt te zijn. Dit zorgt voor 
een maximale doorkijk naar de tuin. Group Ceyssens noemt dit systeem passend het 
‘disappear window’. De ontwikkeling hiervan was een samenwerking tussen Ceyssens 
Glas, munA architecten en Vansichen Lineairtechniek.

Het systeem van Vansichen Lineairtechniek is speciaal ontwikkeld op vraag van Group 
Ceyssens. Het Vansichen Lineairtechniek-team kwam met een oplossing die naadloos 
in het design van de villa past. Bovendien zorgt het systeem ervoor dat het glas bijna 
geruisloos naar de kelder zakt. Om in alle omstandigheden de veiligheid te garanderen 
is er een ‘dodemansknop’ ingebouwd, waarmee het zakken van het raam een 20-tal 
centimeter boven de vloer gestopt kan worden.

De demowoning kan enkel bezocht 
worden op afspraak via 011/57 01 00.

De basis van de woning is een betonnen 
kelderstructuur. De rest van het 
gebouw bestaat uit houtskeletbouw. 
Alle beglazing is driedubbel zonwerend 
verwarmd glas. Door de goede isolatie 
van de woning is er maar weinig 
elektrische energie nodig. Buiten het 
verwarmde glas heeft de woning geen 
andere verwarming. Het grote voordeel 

is dat er nergens een radiator of radiatorputten te bekennen zijn. De temperatuur kan 
geregeld worden met een elektrische sturingskast. Als bijkomstig voordeel wordt dus ook 
nergens afbreuk gedaan aan de ruime uitstraling van de woning. De energie die gebruikt 
wordt voor het verwarmen van het glas is afkomstig van fotovoltaïsche panelen. Deze 
panelen liggen op de daken van de bedrijfshallen van Group Ceyssens.

Verder is er nog een binnenzwembad van 17 op 6 meter. De temperatuur van het 
zwembad blijft 30°C waardoor de bewoners op elk gewenst moment een baantje 
kunnen trekken. Naast het zwembad kan je afdalen naar de lagergelegen lounge. Vanuit 
de lounge kan je door een glazen strook onder het wateroppervlak van het zwembad 
kijken. Door de glazen achterwand van het zwembad krijgt het de allure dat het geen 
einde lijkt te hebben. Het zwembad is eveneens voorzien van een verstelbare bodem. Zo 
kunnen ook kinderen in het zwembad spelen of kan zelfs de bodem aansluiten met de 
vloer er omheen. Zo ontstaat er een vloer die ook voor andere doeleinden gebruikt kan 
worden. Een feestje bijvoorbeeld.

Het glas van het zwembad, alle balustrades, traptreden en overlopen zijn in extra klaar 
glas uitgevoerd. Dit draagt bij tot de architecturale waarde van de woning. Normaal 
krijgt dikker glas een groene kleur. Tegenwoordig bestaat er een manier om het ijzer uit 
glas te halen waardoor het glas heel transparant blijft.

Ook in het dak is glas verwerkt. Boven het zwembad is er een openschuifbaar glazen 
dak van 9 op 6 meter. Ook hier heeft Vansichen Lineairtechniek zijn medewerking aan
verleend. Zij zorgden voor de engineering, productie en montage van het schuifdak. Als 
je ook de glazen muurwanden openzet, creëer je het gevoel van een openluchtzwembad. 
Ook de dressing en de badkamer beschikken over een glazen dak. Dit glas is ook 
verwarmd. Zo is er binnen nooit last van condens en smeltijzel en -sneeuw.

Het volledige gebouw is opgemaakt in steen en glas. De buitenbekleding is Stoneglass, 
een nieuw product uit Italië. Stoneglass ontstaat uit de samensmelting en kristallisatie 
van natuurlijke materialen en heeft verder geen bewerking of toevoeging van solventen 
of hars nodig. Stoneglass bestaat in het wit of zwart en is verkrijgbaar in een hoogglans 
blinkende of zacht matte afwerking. Voor de gevel werd gekozen voor de matte uitvoering. 
De blinkende en beter te onderhouden uitvoering werd gebruikt in de keukentabletten 
van de woning. Het materiaal is namelijk heel goed bestand tegen vlekken, krassen, 
zuren en basen. Bovendien is ook de omheining in Stoneglass opgemaakt. Hier werd 
gekozen voor een combinatie van de twee uitvoeringen. Ook op het terras van de 
verdieping liggen 3 cm dikke Stoneglass tegels.

De scheidingswand en schuifdeuren in de woning zijn uitgevoerd in Priva-lite glas. Dit 
glas is gelaagd met een ‘liquid crystal’-fi lm dat van transparant in doorschijnend kan 
veranderen, en omgekeerd. Bij een wisselstroom van 100 Volt oriënteren de vloeibare 
kristallen zich in dezelfde richting. Dit zorgt voor verandering van effect.

Lineairtechniek in

DEMOWONING 
van Ceyssens glas

>> Heeft u een interessante applicatie of een nieuwtje voor Vansichen Lineairtechniek? Laat het ons weten! <<

fo
to

: D
irk

 C
ey

ss
en

s

www.glasceyssens.com


