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Al 20 jaar lang zorgt vansichen Lineairtechniek voor beweging. Niet alleen 
binnen de sector, maar ook binnen onze organisatie gaan we steeds tot het 
uiterste om alles en iedereen op 1 lijn te krijgen. Zo kunnen onze klanten zeker 
zijn van een goed resultaat op de meest effi ciënte manier.

ons jubileumjaar hebben we reeds ingezet met enkele nieuwigheden. 
onze website kreeg een grondige verfrissingsbeurt. Neem gerust een kijkje op 
www.vansichen.be. Daarnaast presenteren we met trots de allereerste uitgave 
van ons krantje.

Het team van vansichen

De drie pijlers van 
Vansichen Lineairtechniek

standaard
componenten

Het meest complete gamma 
componenten  voor lineaire 
bewegingen.
 

custom engineered 
componenten

Eigen ontwikkeling van producten 
wanneer er geen standaard 
oplossing beschikbaar is.

Projecten

Ontwerp en bouw van het lineaire 
gedeelte van de machine of 
installatie.

V.U.: Vansichen Lineairtechniek, Herkenrodesingel 4 bus 3, B-3500 Hasselt

Woord van Maxime
20 jaar geleden startten wij met de verkoop van 
lineaire componenten. Samen met een aantal solide 
partners die er vanaf dag één bij waren, stelden wij 
op korte termijn een breed assortiment van principes 
en systemen in de lineairtechniek samen. Wij zijn 
ervan overtuigd dat goede partnerships met zowel 
de fabrikanten als met de klanten, de uitgelezen 
methode is om ons in de toekomst verder industrieel 
te ontwikkelen.
Onze klanten krijgen meer dan enkel een standaard 
component. Ook service is voor Vansichen 
Lineairtechniek een belangrijke focus. De service en 
expertise van ons team staan volledig ten dienste 
van onze klant. Gaande van inbouwvoorstellen, 
berekeningen tot ontwerptekeningen. Het is onze 
ambitie om het gamma componenten verder 
uit te bouwen door de ontwikkeling van custom 
engineered producten. Ook de aanmaak van het 
lineaire gedeelte van een machine of installatie is een 
belangrijke activiteit van Vansichen Lineairtechniek. 
Door de kortere doorlooptijden en onze hoge 
specialisatiegraad kunnen projecten snel en correct 
uitgevoerd worden.

Het team van Vansichen 
Lineairtechniek wenst u 
veel leesgenot met deze 
nieuwsbrief, en hoopt u 
te mogen begroeten op 
de beurs Indumation 
te Kortrijk waar wij u 
graag persoonlijk te 
woord staan.

maxime vansichen

Deze uitnodiging wordt u aangeboden door: Vansichen Lineairtechniek 

Toegang is gratis, registreer vooraf op www.indumation.be met uw registratiecode 621

kom onze nieuwigheden ontdekken! 
Bezoek ons op indumation!  Hal 1 stand a11

kortrijk Xpo
Belgium
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all-in kogelomloopspindel unit
Motoradapter
(aangepast aan de 
motor van de klant)

Motorkoppeling

Reductiekast met 
geïntegreerde axiaallager 
met overbrengingsverhoudingen 
van i = 2 t.e.m. i = 5

Pasrand voor correcte en 
eenvoudige montage

Kogelomloopspindel met moer 
volgens DIN 69051

Loslager unit

CONCEPT

TE ONTDEKKEN 

OP INDUMATION

Vansichen Lineairtechniek 
ontwikkelde een nieuw totaalconcept:

de all-in kogel –
omloop spindel
unit
Ervaringen in de markt leerden Vansichen Lineairtechniek dat eenvoudige concepten 
die gemakkelijk te monteren zijn, geliefd zijn bij de machinebouwers. Een econo-
mische manier voor het aanbrengen van een axiale lagering bij hogere belastingen 
is vaak een pijnpunt in dynamische handlingssystemen.

Daarop is het idee ontstaan om een all-in kogelomloopspindel unit te ontwikkelen. 
De eigen engineering ontwikkelde dit systeem in samenwerking met Nozag.

Het “all-in” concept wil zeggen dat alles wat nodig is om een kogelomloopspindel te 
lageren, van de nodige reductie te voorzien en aan te drijven inbegrepen is, zodat 
het in één geheel bevestigd kan worden.

Onderstaande afbeelding toont de opbouw van de verschillende componenten van 
de all-in unit:

Het concept is voorlopig uitgewerkt in vier bouwgroottes:
Belasting kogelomloopspindel
2,5 kN 32x20
5 kN 50x20
10 kN 63x20
25 kN 63x20
50 kN 80x20*

De units zijn ontwikkeld voor een standaard levensduur van 10.000 km.
*5.000 km levensduur

Kom dit nieuwe concept ontdekken op onze stand op Indumation 
of contacteer ons voor meer info.

“Wij bewegen! - dat is ons motto“,

zegt de heer Mäurer, CEO bij HIWIN. 

“Wij produceren en leiden bewegingen in 

machines en apparaten. Onze componenten, dat 

is wat wij onze klanten leveren. Maar we gaan 

veel verder. Voor ons staat een goede klanten-

leveranciers-verhouding met begrip voor de 

behoefte van de klant op de eerste plaats. 

Vertrouwen is de basis. En op deze basis ‘macht 

Arbeit Spaß’.”

Leverancier aan het woord

De heer mäurer, Ceo van Hiwin

Hoe is de samenwerking met de fi rma 
Vansichen Lineairtechniek gestart?
De heer Mäurer: „Ik leerde Maxime Vansi-
chen in het jaar 1990 of 1991 kennen. De 
fi rma waarvoor Maxime werkte, had een 
speciale kogelomloopspindel nodig. 
Maxime had niet alleen zicht op de pre-
cieze vereisten, hij had ook al een idee hoe 
we dit konden vertalen in een haalbare op-
lossing. Dit product, dat we toen samen 
op een blad papier hebben getekend, be-
staat vandaag de dag nog steeds. Later is 
Maxime zelfstandig geworden en heeft hij 
stap voor stap zijn huidige fi rma ontwik-
keld en groot gemaakt.“

Hoe loopt de samenwerking prak-
tisch gezien?
„De samenwerking loopt zeer vlot. De 
fi rma Vansichen bewerkt de componen-
tenmarkt in België en produceert eigen 
producten en systemen, waarbij HIWIN 
ingezet wordt.

Hoe ervaart u de samenwerking met 
het team van Vansichen Lineairtech-
niek?
„Het volledige team is vaktechnisch zeer 
sterk. Bij elk project werken ze zeer precies 
uit wat ze nodig hebben. Komen ze met 
iets, dan heeft dat handen en voeten. Ze 
weten waarover ze spreken. Wij weten dat 
niet alleen voor ons als leverancier goed 
wordt gezorgd op technisch vlak, ook hun 
klanten worden in de watten gelegd. Het 
Vansichen-team weet als geen ander wat 
de klant uiteindelijk verwacht.

Waarin onderscheidt de fi rma Vansi-
chen Lineairtechniek zich in vergelij-
king met andere fi rma’s?
„Vansichen Lineairtechniek heeft zeer veel 
eigen know-how en ze werken zeer snel. 
Daarbovenop verstaan ze zeer goed de 
kunst om de verschillende partners met 
elkaar samen te brengen. Bij grote instal-
laties bijvoorbeeld, kan het Vansichen 
team de verschillende leveranciers en 
technici zeer goed op één lijn krijgen.“

Wat is u altijd bijgebleven?
Herr Mäurer herinnert zich een bijzonder 
voorval enkele jaren geleden in Polen. De 
beide fi rma’s HIWIN en Vansichen Lineair-
techniek hadden samen een offerte voor 
componenten voor een potentiële klant 
in Polen afgegeven. Werner Mäurer en 
Maxime Vansichen wilden de klant samen 
bezoeken.
Ze hadden afgesproken elkaar op de lucht-
haven van Brussel te treffen en dan sa-
men via Warschau naar Wroclaw te vlie-
gen. Het lot besliste echter anders. Herr 
Mäurer mistte zijn vlucht naar Brussel 
en liet zijn reis dan maar omboeken naar 
een directe vlucht naar Warschau. Er was 
echter geen mogelijkheid Maxime op de 
hoogte te brengen van deze ‘change of 
plans’. Hij zat immers al op het vliegtuig.
Als klap op de vuurpijl had de vlucht 
Frankfurt - Warschau van Herr Mäurer ook 
nog eens 1,5 uur vertraging. Ook hiervan 
was Maxime niet op de hoogte. Gelukkig 
zou de vlucht in Warschau wachten op de 
vlucht van Herr Mäurer.
Na veel gedoe, komen beide heren elkaar 
weer tegen in de vertrekhal van Warschau 
en konden ze toch nog samen op het 
vliegtuig naar Wroclaw. Wat Maxime toen 
zei, is de heer Mäurer altijd bijgebleven: 
“Omdat het vandaag zo’n chaos was, zul-
len we morgen zeker de opdracht krijgen.“ 
En ja hoor! Ze haalden het order binnen!
Herr Mäurer: „Uiteindelijk zijn het men-
sen en niet fi rma’s die met elkaar zaken 
doen. Het is vanzelfsprekend dat beide 
partijen voordeel moeten hebben en zich 
goed moeten verstaan. Dat bevalt me bij 
Vansichen: we hebben niet altijd dezelfde 
mening, maar we hebben een goede rela-
tie, en dat doet plezier. We zijn vrienden 
geworden…“

Volgende keer in ‘Leverancier aan het woord’: 
Winkel
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Lineaire componenten 
in beweging
De sector van de machinebouw is constant in beweging. Daarbij veranderen ook de no-
den van de hedendaagse machinebouwer. De industrie vraagt steeds meer van de pro-
ductiemachines. Logisch, het is immers een cruciale factor in het productieproces. 

Vansichen Lineairtechniek is de winnaar van een prestigieuze leveranciersaward 
uitgereikt door de Duitse firma Bahr Modultechnik: De meest innovatieve applicatie, 
gebouwd met modules van Bahr: de “Bahr European Application Award 2012”.

Heraeus Electro-Nite uit Houthalen bezorgde Vansichen 
Lineairtechniek een uitdaging van formaat. Voor de 
ontwikkeling van een meetcel voor de controle van 
metaalstalen, zocht men naar een XYZ-systeem dat 
niet enkel snel en precies werkt, het moest ook nog eens 
passen in een systeem niet groter dan een halve vierkante 
meter.

3 bewegingen in 1 seconde met een nauwkeurigheid van 
0,1mm door een systeem dat niet veel groter is dan je 
handbagage in een vliegtuig. Vansichen Lineairtechniek 
nam de uitdaging aan en ging samen met zijn partner 
Bahr Modultechnik aan de slag.

De projectafdeling van Vansichen Lineairtechniek bedacht 
het concept, koos de techniek en dimensioneerde 
de modules. Bahr gebruikte zijn expertise voor het 
samenstellen van de modules tot een compleet systeem.

De oplossing is een systeem met een H-bot, voorzien van 
een bewegende Z-as. De innovatieve opbouw van de H-bot 
maakt dat de X en Y bewegingen gebeuren met 2 statische 
motoren. Maxime Vansichen probeert het ons simpel 
uit te leggen: ”Bij motorisch aangedreven bewegingen 
moeten we altijd rekening houden met bekabeling. Die 
mag natuurlijk niet verstrikt raken. Door het feit dat voor 
dit ontwerp ook nog eens weinig plaats ter beschikking 
was, heeft onze projectdienst naar andere mogelijkheden 
moeten zoeken. De oplossing is gevonden op basis van 
een H- constructie met een riem- aangedreven module. 
Door 2 statische motoren synchroon te laten draaien 
–tegengesteld of in dezelfde richting- kunnen twee 
bewegingen opgevangen worden. De derde as die instaat 
voor de Z beweging wordt hierop bevestigd”.

Naast beperkte plaats, was het belangrijk dat de module 
bestand is tegen een zeer vervuilende productieomgeving. 
De geharde assen met looprollen bieden hier een oplossing. 
Deze assen worden niet enkel in de H-constructie gebruikt, 
maar ook voor de op en neer gaande beweging. Maxime: 
“De assen met looprollen gaan zichzelf als het ware zuiver 
houden omdat het vuil dat eventueel tussen de rollen 
komt, er tussenuit wordt geduwd.”

Partner Bahr Modultechnik staat in voor de assemblage 
van het geheel. De Duitse fabrikant levert het systeem, 
compleet met op maat gemaakte aansluiting voor de 
motoren van de klant. Getest op precisie en snelheid, 
voorzien van plug-and-play motoraansluitingen, 
verbindingselementen en montagebeugels. Frank Bahr: 
”Het verbinden en monteren van de elementen is onze 
expertise. Samen met Vansichen Lineairtechniek komen 
we tot oplossingen voor specifieke problemen van klanten 
machinebouwers.”

De module wordt samengesteld bij Bahr Modultechnik 
en komt daar volledig geassembleerd en getest buiten. 
De klant krijgt geen bouwpakket, maar een kant en klaar 
systeem waarbij de precisie wordt verzekerd. Enkel zijn 
eigen motoren dient de klant er nog op te monteren, zelfs 
een gepaste motorkoppeling wordt meegeleverd.

Een project dat innovatie koppelt aan een economisch 
verantwoord systeem. In de ogen van Bahr Modultechnik 
een mooi voorbeeld van een goede samenwerking met als 
resultaat een prachtige applicatie. Daarom verdient dit 
project de “Bahr European Application Award 2012”.

Als er geen standaardoplossing 
bestaat

Sinds de oprichting is het de doelstelling van Vansichen 
Lineairtechniek om een zo compleet mogelijk gamma voor 
lineairtechniek aan te bieden. De behoeften van de industrie 
veranderen echter snel. De producenten van standaard 
lineaire componenten hebben, ondanks hun uitgebreide 
aanbod, toch niet altijd in huis wat de klant nodig heeft.

Doordat Vansichen Lineairtechniek zeer nauw samenwerkt 
met producenten en klanten, komen ze regelmatig ‘gaten 
in de markt’ tegen. Een klant heeft een probleem waar geen 
standaardoplossing voor bestaat.

Het heft in eigen handen

In zo’n geval neemt Vansichen Lineairtechniek het heft in 
eigen handen. De engineering afdeling ontwikkelt zelf een 
component dat een oplossing biedt voor het probleem. Op 
die manier creëerde het bedrijf reeds enkele componenten 
die ondertussen als standaard worden beschouwd en een 
vaste waarde geworden zijn in het aanbod.

Bij zulke nieuwe ontwikkelingen worden een aantal factoren 
in overweging genomen. Research moet aantonen of de 
ontwikkeling kan voldoen aan de eigenschappen van een 
standaard component en dus in het gamma kan uitgroeien 

tot een blijver. Voor welke problemen bieden we een 
oplossing? Hoe vaak stellen deze problemen zich? Hoe zit 
het met de prijs? En hoe zorgen we ervoor dat de component 
ook eenvoudig te monteren is in een standaard systeem?

Frank Bahr overhandigt de “Bahr european Application 
Award 2012” aan maxime vansichen

H-bot, voorzien van een bewegende Z-as voor 3 bewegingen in 1 
seconde met een nauwkeurigheid van 0,1mm

PcG
De compacte PCG geleidingsystemen voor pneumatische 
cilinders bieden aandrijving en geleiding in één compleet 
geheel uitgevoerd volgens  ISO_VDMA.

 

De kk-positioneersystemen
Er is een zeer ruim aanbod van aluminium tafels op de 
markt te vinden. Voor specifieke toepassingen wensen de 
klanten deze echter in staal. Om aan deze vraag tegemoet 
te komen, zijn de KK-positioneersystemen ontwikkeld.

award voor Vansichen Lineairtechniek

KKHD
KK-positioneersysteem op basis van een kogelomloopspindel. 
    

KKRP
KK-positioneersysteem op basis van een tandheugel. 
    

KKBD
KK-positioneersysteem op basis van een riemaandrijving.     

Op vraag van de klant
In sommige gevallen heeft een klant kleine series van specifieke com-
ponenten nodig. Vansichen Lineairtechniek ontwikkelt dan componen-
ten op maat,  zonder het doel deze te standaardiseren.
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Project in de kijker

SafanDarley: 

Innovatieve ontwikkeling van 
kantpersen en guillotinescharen.

SafanDarley is dé mondiale specialist in de ontwikkeling 
en bouw van kantpersen en scharen voor zowel het dunne 
als het dikke plaatsegment. SafanDarley heeft meerdere 
vestigingen en fabrieken in Nederland en is een complete 
organisatie met alle disciplines in eigen huis: van R&D, 
engineering tot fabricage en assemblage, van marketing & 
sales tot technology- en opleidingscentrum, van helpdesk 
tot servicedienst.

Het begint met een vraag

“Onze nikkelkathodes met een afmeting van 1000x1000x20 
mm dienen automatisch verwerkt te worden tot blokjes van 
50x50x20 mm als doseerbaar additief voor bijvoorbeeld 
de productie van roestvast staal wereldwijd. De kathodes 
worden aangevoerd in stacks waarvan de stapelkwaliteit 
niet gegarandeerd kan worden. De verwerkte blokjes worden 
afgevoerd via een lopende band en vervolgens in vaten 
afgevuld.”

Deze opdracht kreeg de Nederlandse producent van 
plaatbewerkingsmachines, SafanDarley, voorgeschoteld 
van haar klant.

Samen werken aan een oplossing

SafanDarley is een wereldwijd bekende producent van hoge 
kwaliteit plaatbewerkingsmachines en tevens marktleider 
op het gebied van het verwerken van nikkelkathodes.

Vansichen Lineairtechniek & SafanDarley bouwden in de loop 
der jaren een geschiedenis van succesvolle projecten op. De 
samenwerking berust op een groot wederzijds vertrouwen, 
dit op zowel commercieel als technisch vlak. Uit voorgaande 
projecten bleek immers dat Vansichen Lineairtechniek een 
buitengewoon technische know-how in huis had. Vandaar 
dat SafanDarley ook voor dit megaproject, de handen in 
elkaar heeft geslagen met Vansichen Lineairtechniek.

Erwin Ubachs, Purchase Manager van SafanDarley vertelt: 
“Ze weten perfect welke elementen, welke invloed hebben 
bij dit soort installaties. De engineers van SafanDarley en 
van Vansichen Lineairtechniek moeten op één lijn zitten en 
mekaar begrijpen. De aan te kopen installatie moet immers 
niet alleen hardwarematig, maar ook softwarematig met 
elkaar verbonden worden. Vansichen Lineairtechniek is 
een partij die meedenkt, echt mee in het verhaal stapt en 
bijgevolg niet louter standaardoplossingen biedt. Bovendien 
voeren de engineers van Vansichen Lineairtechniek alle 
kracht- en momentberekeningen uit in eigen huis. Op die 
manier is elke installatie exact gedimensioneerd, niet onder- 
maar ook niet over- gedimensioneerd. Als klap op de vuurpijl 
heeft Vansichen Lineairtechniek ook nog eens een zeer 
goede prijs-kwaliteitverhouding.”

Het grootste voordeel dat SafanDarley aanhaalt in verband 
met de samenwerking met Vansichen Lineairtechniek zijn de 
korte communicatielijnen. Zowel tijdens de ontwerpfase, de 
productie van de machines als de installatie ter plaatse, was 
er een continu overleg. Het staat als een paal boven water 
dat de samenwerking tussen beide partners een resultaat 
heeft dat de 1 + 1 = 3 ruimschoots overstijgt.

Techniek en kennis van twee partners 
gebundeld

Om te komen van een slordige stapel nikkelkathodes tot 
doseerbare additieven, hebben SafanDarley en Vansichen 
Lineairtechniek een ingenieus systeem bedacht. De installatie 
bestaat uit vier geautomatiseerde scharen die SafanDarley 
speciaal ontwikkelde. De handling van de kathodes van 
en naar de verschillende scharen wordt verzorgd door een 
meerassige manipulator, op maat gemaakt door Vansichen 
Lineairtechniek.

1

2

4

3

5

1 Het proces begint met een 
stapel nikkelkathodes, aan-
geleverd met een heftruck. 
In de eerste fase van het 
geautomatiseerde proces, 
worden de kathodes gecentreerd 
zodat ze de juiste uitgangspositie hebben 
voor de eigenlijke bewerkingen.

2 In de tweede fase worden de perfect gepositioneerde 
platen voor het eerst bewerkt. De onzuivere randen die ontstaan tijdens de productie van de kathodes, worden 
eerst aan één zijde afgesneden. De Z-as, voorzien van een rotatiemechanisme, draait de plaat 180° zodat 
dezelfde schaar ook de tegenoverliggende zijde schoonknipt.

3 Als de platen bij de tweede schaar aankomen, worden op dezelfde wijze ook de derde en de vierde rand schoon-
geknipt. De kathodes zijn nu klaar om verder verwerkt te worden tot de gewenste afmetingen.

 Waarom twee, en niet één schaar voor het schoonknipproces?
 Het is inderdaad perfect mogelijk om met één schaar de kathodes schoon te knippen. In het kader van een 

volledig geautomatiseerde proces, was de investering in een tweede schaar zeker rendabel. Eén machine die de 
vier randen schoonknipt, heeft hier immers dubbel zoveel tijd voor nodig. Fasen 1, 4 en 5 hebben echter veel 
minder tijd nodig om uitgevoerd te worden. Het plaatsen van een extra schaar in het schoonknipproces betekent 
dus een grote tijdswinst.

4 Schaar nummer vier staat in voor het versnijden van de kathodes in stroken van 50 mm breed.

5 In de vijfde en laatste fase van het proces worden de stroken verder verwerkt tot blokjes van 50x50x20mm. 
Dat de desbetreffende schaar dwars op de rest van het systeem staat, is geen toeval. De strategisch gekozen 
positie van deze laatste machine heeft als gevolg dat de stroken reeds in de juiste richting liggen om gesneden 
te worden tot blokjes. Een bijkomende rotatiebeweging is hierdoor dus niet nodig.

safanDarley

Onze partners

erwin ubachs van SafanDarley 
en maxime vansichen van vansichen Lineairtechniek


