
Jaargang 9 // Editie 1
Verschijnt halfj aarlijks

WWW.VANSICHEN.BE

SAM/XL EEN 
INNOVATIEF FIELDLAB

Het samenbrengen van kennis is 
één van onze sterkste punten.

LEARNING ON THE JOB
BIJ VANSICHEN

Masterstudenten aan het woord 
over hun opgedane ervaringen. 

ELEKTRO CILINDERS VS.
SPINDELHEFKASTEN

Tips en toepassingsvoorbeelden 
voor beide principes. 

VANSICHEN LINEAR
TECHNOLOGY MAGAZINE

Herkenrodesingel 4 bus 3
 B-3500 Hasselt

VANSICHEN LINEAR
TECHNOLOGY MAGAZINE



1  VOORWOORD

2  VANSICHEN BREIDT UIT: WELKOM IN HET TEAM!

3  ALU-SYSTEEMPROFIEL VAN VANSICHEN LINEAR TECHNOLOGY

4  SAM|XL EEN VOORUITSTREVEND EN INNOVATIEF FIELDLAB

6 AL MEER DAN 10 JAAR LID VAN DE VANSICHENFAMILIE

8  NIEUWE PRODUCTEN IN HET VANSICHEN GAMMA!

9 LEARNING ON THE JOB: MASTERSTUDENTEN AAN HET WOORD

10  COBOTS KUNNEN MEER DANKZIJ BELGISCHE START-UP

12  ACTUATOREN: ELEKTRO CILINDERS  
 VERSUS SPINDELHEFKASTEN

15 VANSICHEN LINEAR TECHNOLOGY ONTWIKKELT 
 CLEANROOMTRACK MET ISO-KLASSE 4

16  MAGAZIJN VERHUISD NAAR DE  
 BEDRIJFSSTRAAT 28 IN HASSELT!

16 OVERZICHT BEURZEN 2021-2022



1VANSICHEN LINEAR TECHNOLOGY   |  MAGAZINE

Beste lezer,

Hopelijk is ieder van u beschermd gebleven tegen het coronavirus. Het 
post-coronatijdperk kan eindelijk van start gaan. En net zoals na de Tweede 
Wereldoorlog de wereld veranderde in snel tempo, zal dit na corona ook 
zo het geval zijn. Veranderingen zijn van alle tijden, maar na historische 
gebeurtenissen gaat de kwaliteit en de kwantiteit van deze veranderingen 
aanzienlijk de hoogte in. Zo is het invoeren van telewerk quasi overal toegepast, 
de omschakeling naar verplichte elektrische bedrijfswagens tegen 2026 noopt 
ons als bedrijf tot nadenken over hoe we met energie gaan omgaan, we gaan 
moeten leren omgaan met een hoger dan gebruikelijke inflatie in de toekomst 
en een schaarste aan grondstoffen. Er staan ons dus nog veel uitdagingen te 
wachten.   

Bij Vansichen Linear Technology hebben wij in deze moeilijke periode 
allesbehalve stil gezeten.  In mei 2020 hebben we de overname van SimKon 
afgerond. Het bedrijf is gelegen in Hilchenbach, in de buurt van Keulen. 
SimKon is gespecialiseerd in robottracks voor de automobielindustrie. Via deze 
overname heeft Vansichen Linear Technology een rechtstreekse toegang tot de 
Duitse markt.

Eind 2020 en begin dit jaar hebben wij de voorraden opgebouwd in ons 
magazijn, omdat we de bui van een hogere vraag en tekorten aan materiaal 
zagen hangen. Ons personeelsbestand is het afgelopen jaar met 3 eenheden 
uitgebreid. Jens, Jelle en Niels, drie lokale jongeren, stellen zich aan u voor 
in dit magazine. Ook met ons bestaand team hebben we enkele jubilarissen 
te vieren: Kurt Haels met 20 jaar dienst. Yves Vandeweert, Tom Pareyn 
en Kathleen Michiels met elk 10 jaar dienst worden eveneens in de kijker 
gezet. Hiermee onderstrepen we nog maar eens de grote continuïteit die we 
nastreven in ons personeelsbeleid.  

Als nieuw product wordt het VAP 30 profiel voorgesteld. Dit is het eerste eigen 
product op basis van een aluminium profiel in ons productengamma. Verder 
kunt u een interview lezen met Kjelt van Rijswijk, de CEO van SAM|XL. Vansichen 
Linear Technology engineerde en bouwde voor SAM|XL een grootformaat XYZ-
systeem. Eveneens stellen we met Slix bouten en de telescopische vorken van 
LHD twee nieuwe producten voor uit ons gamma. Voorts staan er nog een 
7-tal beursdeelnames gepland voor eind 2021 en in de loop van 2022.

Veel leesplezier! 

VOORWOORD
MAXIME VANSICHEN

Maxime Vansichen
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VANSICHEN LINEAR TECHNOLOGY 
BREIDT UIT – WELKOM IN HET TEAM! 

JENS JACOBS // COMPONENT ENGINEER

29 jaar // Sint-Truiden // Master Industrieel Ingenieur Elektromechanica // Motorcross

Jens adviseert klanten en biedt de beste technische oplossingen aan. 

“Ik ben eigenlijk technisch sales advisor, het is mijn taak om de klant de best mogelijke oplossing aan 
te bieden. Dat is niet altijd evident. Het geeft  dan ook veel voldoening als ik de klant kan overtuigen om 
voor een bepaalde oplossing te kiezen!”

JELLE HENDERICKX // PROJECT ASSISTANT

27 jaar // Zonhoven // Bachelor Elektromechanica // Volleybal

Als project assistent ondersteunt Jelle de projectleider bij de lopende projecten. 

“Ik zorg dat alles op rolletjes loopt. Een project dat op tijd afgewerkt is én een tevreden klant, 
dat motiveert me. Het is super om dag in dag uit bezig te zijn met techniek. Ik doe echt wat 
ik graag doe. De gemoedelijke sfeer in het team is ook een grote plus.”

NIELS COLLA // COMPONENT ENGINEER

23 jaar // Bilzen // Master Industrieel Ingenieur Elektromechanica // Lopen

Als Component Engineer adviseert en helpt Niels klanten met hun projecten 

“Een moeilijkere taak die me écht ligt - bijvoorbeeld iets met automatisatie - dat geeft  me 
energie. Iets heel nieuws kunnen maken, verschillende componenten samenbrengen tot één 
geheel én merken dat het vlot verloopt. Dat vind ik super! Voeg daar nog robots aan toe en ik 
ben helemaal in mijn element.”

De coronapandemie stond gelijk aan groei voor Vansichen Linear Technology. We mochten maar liefst drie 
nieuwe teamleden verwelkomen! Stuk voor stuk toppers die zich volledig smijten in hun job. Ontmoet de 
new kids on the block bij Vansichen Linear Technology.
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ALU-SYSTEEMPROFIEL VAN 
VANSICHEN LINEAR TECHNOLOGY
Vansichen Linear Technology ontwikkelde een aluminium profiel dat dient als basis voor zijn lineaire 
systemen en robottracks. Dit alu-systeemprofi el is een uitbreiding op het gamma van de reeds bestaande 
basisproducten uit staal. 

Door de hoog nauwkeurige extrusie is het mogelijk om systemen te produceren die geen mechanische nabewerkingen 
nodig hebben. De profi elen kunnen voorzien worden van profi elgeleidingen met bouwgrootte 30. Als aandrijving werd 
gekozen voor een tandheugel-M3.

Het alu-systeemprofi el kan als mono profi el gebruikt worden met 1 of 2 geleidingen in combinatie met een tandheugel. 
Voor grotere systemen zoals robottracks kunnen 2 profi elen parallel worden gebruikt. Dit principe zal voornamelijk 
aangewend worden bij inzet van lichtere robotten zoals lasapplicaties.

De nauwkeurigheden van het alu-systeemprofiel overstijgen ruimschoots de vereiste minima voor dit soort 
toepassingen. De maximale lengte uit één stuk bedraagt 6 meter. Het is mogelijk om meerdere delen aan elkaar te 
koppelen om een langere lengte te bekomen. 

DOWNLOAD NU DE 
VAP-FOLDER OP 
ONZE WEBSITE!
� WWW.VANSICHEN.BE
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SAM|XL EEN VOORUITSTREVEND 
EN INNOVATIEF FIELDLAB 
SAM|XL is een non-prof it f ieldlab, gevestigd op de campus van de TU Delf t. Een gezamenlijk 
onderzoekscentrum waar technologie op het gebied van slimme geautomatiseerde productieprocessen 
wordt ontwikkeld, gedemonstreerd en gede-risked. Bij SAM|XL kan er namelijk eerst worden getest 
vooraleer kostbare investeringen gebeuren in de automatisering van het productieproces. 

“Het is welbekend dat we moeten automatiseren. In 
een aantal sectoren is dat al vanzelfsprekend: als je 
bijvoorbeeld kijkt naar de automotive industrie, dan zie je 
dat de automatisering al in een ver ontwikkeld stadium 
zit. Robots verzorgen daar geavanceerde processen ter 
ondersteuning in het bouwen van een auto. Die mate 
van automatisering is niet vanzelfsprekend, zeker niet 
in specialistische sectoren zoals de maritieme sector of 
lucht- en ruimtevaartindustrie”, vertelt Kjelt van Rijswijk 
CEO van SAM|XL. 

“Het automatiseren van een productieproces met 
traditionele robottechnologie is ineffi  ciënt en ontzettend 
duur in deze sectoren. In de maritieme sector of 
lucht- en ruimtevaartindustrie wordt er ook vaak over 
kleine batches, complexe vormen en unieke producten 
gesproken, dit in tegenstelling tot de auto-industrie. Een 
automatiseringsproces opstarten voor een onderdeel 
wat vervolgens maar 50-100 keer wordt geproduceerd is 
daarom ook niet rendabel. Daarnaast is het opzetten van 
een valide business case niet vanzelfsprekend: wat is de 
eerste stap richting automatisering? Wat is de impact op 
het vloeroppervlak, de logistiek, de kennis en kunde van de 
werknemers?”

Kjelt gaat verder met: “Toch is vooruitstreven nodig om te 
blijven concurreren, in een internationale sector moet je 
innovatief zijn. Het automatiseren van complexe, unieke en 
veeleisende productieprocessen is hier onderdeel van. Maar 
hoe pak je zo een probleem aan? Een simpele robotarm 
die 10.000 keer per dag dezelfde actie uitvoert is niet de 
oplossing in specialistische sectoren. De maakindustrie van 
de kenniseconomie vereist vaak een andere benadering.” 
Hieruit is het initiatief ontstaan waarin de sector zijn 
krachten bundelt om gezamenlijk de innovatie op het 
gebied van slimme productietechnieken te versnellen: 
Smart Advanced Manufacturing XL, oft ewel SAM|XL. 

“Het samenbrengen van
kennis is een van onze
sterkste punten.” 

 Kjelt van Rijswijk, CEO van SAM|XL

“Bij SAM|XL komen de maakbedrijven, leveranciers en 
academici samen. Het is een community waarbij, door 
samen te werken, kosten worden bespaard en innovatie 
wordt versnelt”, deelt Kjelt trots.
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SAM|XL staat voor ‘Smart Advanced Manufacturing XL’. Het is een non-profi t organisatie onder 
de auspiciën van de Technische Universiteit Delft. SAM|XL fungeert als samenwerkingscenter 
waar technologieën worden ontwikkeld, getest en gedemonstreerd voor de automatisatie binnen 
het productieproces van grote lichtgewicht stukken voor verscheidene sectoren zoals de luchtvaart, 
windturbines, ruimtevaart en de maritieme sector. Ze werken er nauw samen met de afdelingen aerospace 
engineering, TNO Industry en het TU Delft  Robotics Institute. Daarnaast zijn ze ook nauw verweven met 
de complete supply-chain voor dit proces. Dit zijn een 24-tal partners waaronder Airbus en robotgigant 
FANUC. Het doel van SAM|XL als non-profi t organisatie is enerzijds studenten klaarstomen voor een 
mooie carrière gekoppeld aan ‘smart manufacturing’ en anderzijds door onderzoek nieuwe ideeën en 
technologieën ontwikkelen voor verbonden partners.

waar technologieën worden ontwikkeld, getest en gedemonstreerd voor de automatisatie binnen 
het productieproces van grote lichtgewicht stukken voor verscheidene sectoren zoals de luchtvaart, 
windturbines, ruimtevaart en de maritieme sector. Ze werken er nauw samen met de afdelingen aerospace 
engineering, TNO Industry en het TU Delft  Robotics Institute. Daarnaast zijn ze ook nauw verweven met 
de complete supply-chain voor dit proces. Dit zijn een 24-tal partners waaronder Airbus en robotgigant 
FANUC. Het doel van SAM|XL als non-profi t organisatie is enerzijds studenten klaarstomen voor een 

gekoppeld aan ‘smart manufacturing’ en anderzijds door onderzoek 

waar technologieën worden ontwikkeld, getest en gedemonstreerd voor de automatisatie binnen 
het productieproces van grote lichtgewicht stukken voor verscheidene sectoren zoals de luchtvaart, 
windturbines, ruimtevaart en de maritieme sector. Ze werken er nauw samen met de afdelingen aerospace 
engineering, TNO Industry en het TU Delft  Robotics Institute. Daarnaast zijn ze ook nauw verweven met 
de complete supply-chain voor dit proces. Dit zijn een 24-tal partners waaronder Airbus en robotgigant 

studenten klaarstomen voor een 
nieuwe ideeën en 

De precieze technologie van 
Vansichen Linear Technology

“Bij SAM|XL ligt de focus op het automatiseren van 
doorgaans grote, complexe producten zoals rompen van 
een vliegtuig en boot panelen. Voor dergelijke producten 
zijn normale industriële robots veel te klein. Een grotere 
robot zoals de gantry robot is hiervoor de oplossing. 
Naast de grootte komt er nog bij dat voornamelijk in 
de vliegtuigindustrie de nauwkeurigheid van een robot 
(sub-millimeter nauwkeurigheid) ontzettend belangrijk 
is”, vertelt Maxime Vansichen, Managing Director van 
Vansichen Linear Technology. 

“We zijn zeker tevreden over de 
samenwerking, bij Vansichen 
zijn ze zeer kundig, punctueel en 
klantgericht.”
“Dat is exact de reden waarom we gebruik maken 
van de precieze technologie van Vansichen Linear 
Technology. Juist omdat Vansichen die technologie kan 
implementeren is de samenwerking van belang. Vansichen 
heeft het ontwerp van de gantry robot gemaakt. Dat 
wil zeggen: het bepalen van de lineaire geleidingen en 
hun aandrijfelementen. De sterkte berekeningen worden 
gemaakt met behulp van FEM (Finite Element Analysis).

Bij dit specifi eke ontwerp komen een aantal uitdagingen 
kijken. Namelijk de beperkte hoogte van ons gebouw i.c.m. 
het feit dat de producten waar we onderzoek naar doen 
groot en dus hoog zijn. Er moest daarom een oplossing 
komen zodat de robot om de producten heen kan 
bewegen”, vult Kjelt aan.  

“Vansichen heeft hiervoor een telescopische z-as ont-
worpen zodat we ook de z-dimensie kunnen bereiken. Wat 
het mogelijk maakt om de gehele producten te kunnen 
bereiken voor bijvoorbeeld inspectie of lay-up procedures”, 
gaat Maxime verder.

De samenwerking tussen SAM|XL 
en Vansichen Linear Technology

“SAM|XL is bezig met grote complexe onderdelen, daarom 
hebben we ook een grote robot nodig. Vansichen heeft  
zich de uitdaging in onze industrie eigen gemaakt en 
een technische, vindingrijke oplossing ontworpen, dat 
tegen een zeer competitieve prijs. Nu kunnen we door 
middel van de gantry robot nieuwe projecten aannemen 
die relevant zijn in onze sector. We zijn zeker tevreden 
over de samenwerking, bij Vansichen zijn ze zeer kundig, 
punctueel en klantgericht”, sluit Kjelt af. 
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AL MEER DAN 10 JAAR LID 
VAN DE VANSICHENFAMILIE
Het is feest! Kurt, Tom, Kathleen en Yves vieren hun jubileum bij Vansichen Linear Technology. Ze zetten zich 
allemaal samen al meer dan 50 jaar in voor het bedrijf, met hart en ziel. Ontmoet de ouwe rotten in het vak! 

KURT HAELS // PROJECT ENGINEER // 20 JAAR IN DIENST

 Wielrennen

 Wandelen

 Papa van twee zonen

Carrière:
Twintig jaar geleden deed Kurt zijn eindwerk bij Nitto in Genk. De machine die hij ontwierp, 
had een lineaire track nodig. Zo kwam hij in contact met Maxime en de rest is geschiedenis. 

Kurt: “Ik ben indertijd op gesprek geweest bij Maxime en ben gestart op de technische binnendienst. 
Nu werk ik al tien jaar als projectingenieur. Voor één van onze klanten heb ik een volledig nieuw product 
mogen ontwikkelen. Dat was mijn eerste taak als projectingenieur. Voor die klant werk ik nu nog, dat 
vind ik heel waardevol.” 

“De goede band met de collega’s geeft  me veel energie. 
We spreken regelmatig af naast het werk.”

TOM PAREYN // PROJECT ENGINEER // 10 JAAR IN DIENST

 Volleybal

 Fietsen

 Papa van twee zoontjes

Carrière:
Tien jaar geleden kwam Tom in het bedrijf terecht samen met Yves (Vandeweert). 
Ze deden samen hun eindwerk bij Vansichen Linear Technology en bleven plakken.

Tom: “Ik ben begonnen op de binnendienst, met het verkopen van componenten. Geleidelijk aan 
belandde ik in de projecten en ben ik tot Project Engineer uitgegroeid. Sinds twee jaar werk ik ook mee 
aan écht grote projecten, dat vind ik super!"

“Het leukste aan werken bij Vansichen is de vrijheid die je krijgt. 
De ‘bazen’ zijn heel fl exibel, dat is plezant.” 
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KATHLEEN MICHIELS // COMPONENT ASSISTANT // 10 JAAR IN DIENST

 Fietsen

 Getrouwd

 Mama van twee twintigers

Carrière:
Kathleen was op zoek naar een nieuwe job. De fi jne werksfeer was daarbij dé bepalende factor. 
Die vond ze al snel bij Vansichen Linear Technology. 

Kathleen: “Ik kom nog elke dag met een glimlach werken. Ik doe mijn job enorm graag, het contact met 
klanten en leveranciers geeft  me veel voldoening. De sfeer tussen de collega’s is ook super. Iedereen is 
heel betrokken, ook de zaakvoerders. Een bloemetje op Secretaressedag, een attentie voor je verjaardag,… 
al die dingen zijn niet zo evident. Ik apprecieer dat enorm!” 

“Ik ben heel dankbaar dat ik hier terecht gekomen ben. 
Wij zijn precies één grote familie, het plaatje klopt.” 

YVES VANDEWEERT // SALES ENGINEER // 10 JAAR IN DIENST

 Fietsen

 Woont samen

Carrière:
Yves belandde vlak na zijn studies bij Vansichen Linear Technology. Samen met Tom (Pareyn) begon hij 
zijn carrière op de binnendienst. Nu kan je hem als Sales Engineer vinden op de baan en bij klanten. 

Yves: “Ik ben nu 10 jaar bezig, waarvan 8 jaar op de baan. Er zijn dus klanten waar ik al 8 jaar contact 
mee heb, dat schept een band. Maar het zijn vooral de projecten waar ik energie uit haal. Die technische 
uitdaging vind ik geweldig! Ik krijg ook veel vrijheid om mijn eigen afspraken vast te leggen. Dat is een 
must bij een job op de baan, je weet nooit wat je tegenkomt onderweg.”

“Mijn werk bij Vansichen Linear Technology is heel afwisselend én uitdagend. 
Dat vind ik super. Elke dag en elk project is anders.” 
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NIEUWE PRODUCTEN IN HET 
VANSICHEN GAMMA!
Bij Vansichen Linear Technology blijven we voortdurend de markt onderzoeken naar uitbreidingen en 
aanwinsten voor ons productengamma. Recent kunnen we u dan ook twee nieuwe producten voorstellen: 
de telescopische vorken van LHD en slix bouten. 

LHD (Load Handling Devices) 

LHD is een Italiaanse producent van een zeer breed gamma aan telescopische vorken. Gaande van enkele tot 3-voudige 
uitschuifb are vorken met een belasting van 30 kg tot 6.000 kg. Deze vorken kunnen gecombineerd worden met een 
lift systeem. Voor dit bedrijf uit de buurt van Turijn, dat wereldwijd actief is, zijn we de offi  ciële verdeler voor de Benelux. 

Slix bouten

Slix is een samentrekking van Slide en fi x. In essentie is een slix bout een spanningscompensatiebout. Waar worden deze 
toegepast? Als 2 geleidingen parallel geplaatst worden is dat niet altijd eenvoudig om dat perfect gelijk te monteren. 
Door op één van beide rails de wagens met slix bouten te bevestigen kan men de spanningen die optreden vanwege de 
uitlijningsfouten opvangen. Dat heeft  als positief gevolg dat de interne spanningen in de loopwagens verlagen met een 
aanzienlijke verhoging van de levensduur van de wagentjes als uiteindelijk gevolg. 
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LEARNING ON THE JOB: 
MASTERSTUDENTEN AAN HET WOORD
Bijna elk jaar zijn er masterstudenten die hun thesis schrijven bij Vansichen Linear Technology. Zo krijgen 
ze de kans om hun opgedane kennis om te zetten in de praktijk. Het team van Vansichen begeleidt hen 
daarin en stoomt ze klaar voor het werkveld. 

Ruben (26) is één van de (werk)studenten die dit schooljaar 
zijn thesis schrijft  bij Vansichen Linear Technology. Hij 
combineert een master Industriële Wetenschappen met 
twee dagen per week te werken voor Vansichen (op zijn 
lesvrije dagen). 

“Ze zijn bij Vansichen altijd bezig om het gat in de markt 
te vinden. Mijn thesisonderwerp is ontstaan op vraag 
van Maxime Vansichen. Ik ga het mechanisch ontwerp 
uittekenen van een nieuw systeem en doe de nodige 
berekeningen.”

Ruben maakt sinds vorig jaar deel uit van het Vansichen-
team. Hij werkt als jobstudent in het magazijn. “Dat is 
een heel fi jne ervaring. We werken er keihard, maar lachen 
ook heel wat af met de collega’s. De werksfeer is erg fi jn! 
Voor mij is het dan ook een evidentie om mijn thesis bij 
Vansichen te schrijven en ondertussen leer ik de producten 
kennen en werken in een industriële omgeving.”

Victor begon drie jaar geleden als professionele bachelor 
bij Vansichen. Hij maakte toen de keuze om voor zijn 
master te gaan. En dit in combinatie met een halft ijdse 
job bij Vansichen: “Ik combineer mijn studie met een job 
als Component Engineer. Dat houdt in dat ik de off ertes 
opmaak, bestellingen afwerk en klanten help met de 
uitwerking van hun projecten. Een heel boeiende job. 
Het is fi jn om mijn verworven kennis in te zetten op de 
werkvloer.” 

Het was dan ook voor de hand liggend dat Victor zijn 
masterproef bij Vansichen zou uitwerken. De toekomstige 
Industrieel Ingenieur Elektromechanica buigt zich over de 
uitwerking van een nieuwe track. 

“Ik maak de berekeningen en bepaal hoe we de nieuwe 
track het best positioneren in de markt. Een hele 
uitdaging, maar ik heb er zin in!” 

Duaal leren 

De ingenieurs in spé combineren hun studies met een 
(studenten)job of werkplekleren bij Vansichen Linear 
Technology. Dat ‘duaal leren’ is enorm waardevol. De 
student kan de geleerde theorie meteen omzetten in de 
praktijk. Learning on the job dus. Dankzij hun (studenten)
job, kennen ze de componenten en de gang van zaken in 
het bedrijf. Dat vormt een solide basis om samen een 
sterke masterthesis te schrijven én uit te werken. Bovenop 
de technische kennis weten ze ook hoe het eraan toe gaat 

in een onderneming actief in een sector die aanleunt bij 
hun studiekeuze. 

Zaakvoerder Maxime is erg te spreken over de combinatie 
van masterstudenten die gelijktijdig werken voor een 
bedrijf. “Wij stellen ons open-minded op voor deze 
studenten. Enige f lexibiliteit is wel nodig (wisselende 
schoolschema’s, examenperiodes, …)”. En hun toekomst? 
Die ligt bij Vansichen Linear Technology natuurlijk volgens 
Victor: “Het zou super zijn om na mijn studies fulltime 
aan de slag te gaan bij Vansichen. Ik ken het bedrijf 
ondertussen al goed en zou de gezellige sfeer onder de 
collega’s niet meer kunnen missen”. 

“Ze zijn bij Vansichen altijd bezig 
om het gat in de markt te vinden. 
Mijn thesisonderwerp is ontstaan 
op vraag van Maxime Vansichen. 
Ik ga het mechanisch ontwerp 
uittekenen van een nieuw systeem 
en doe de nodige berekeningen.” 

Ruben, werkstudent bij Vansichen
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COBOTS KUNNEN MEER DANKZIJ 
BELGISCHE START-UP
Start-ups ontstaan zelden vanuit het grote niets. In de meeste gevallen spruiten ze voort uit de bruisende 
ideeën in en rond universiteiten, hogescholen of daaraan gelieerde entiteiten. Een tweede grote bron is de 
bedrijfswereld zelf, waar een manco in de markt wel eens leidt tot de oprichting van een spin-off . Dat was het 
geval bij Cobotracks, dat het vergroten van het werkbereik van cobots als invalshoek heeft . 

‘Wij zijn inderdaad gestart als spin-
off  van Vansichen Lineairtechniek in 
Hasselt’, steekt zaakvoerder Pieter 
Vansichen van wal. ‘Bij beurs- en 
klantenbezoeken hoorden we steeds 
vaker de vraag naar systemen 
om het werkbereik van cobots te 
vergroten, om hen breder te kunnen 
inzetten. Dat doen we via de creatie 
van een zevende as aan de hand 
van een lineaire track met bijhorend 
servomotorsysteem. De track bestaat 
daarbij uit staal of aluminium, voor 
de overbrenging doen we beroep 
op tandriemen of tandheugels. Bij 
verticale uitvoer ingen maken we 
gebruik van kogelomloopspindels.’

‘Belangrijk in ons verhaal dat we ook 
de plug-in kunnen leveren van enkele 
belangrijke  cobotfabrikanten in deze 
nichemarkt, zodat deze uitbreiding 
gewoon via de standaard cobotpro-
grammering van de fabrikant kan aan-
gestuurd worden. Cobots worden in de 
industrie lang niet enkel gekocht om 
hun samenwerkend karakter met de 
mens, maar ook omdat ze zeer een-

voudig te programmeren zijn. Dankzij 
onze oplossing kunnen fabrikanten 
een zevende as aanbieden met hetzel-
fde programmeergemak als een stan-
daard toestel.’

UR+ certifi cering belangrijke 
eerste stap

’We hebben deze systemen eerst 
wat onder de vleugels van Vansichen 
ontwikkelt, maar toen we zagen 
dat onze oplossing veel potentieel 
had, kozen we ervoor om een spin-
off te creëren. We zijn dus zeker 
niet over één nacht ijs gegaan. Ons 
traject vanaf de R&D is zeer logisch 
opgebouwd. 

Op het moment van ontwikkeling 
had Universal Robot een zeer sterke 
positie in de markt, de eerste stap 
bestond er dan ook in om voor hun 
cobots een oplossing te genereren. Zij 
werken daarvoor met de zogenaamde 
UR+ certif icatie, wat inhoudt dat 
iedereen applicaties kan bouwen 
voor hun cobots, maar dat deze wel 
gecontroleerd worden op hun kwaliteit 

en compatibiliteit met andere UR+ 
systemen. Eens je die goedkeuring op 
zak hebt, wordt je product toegevoegd 
aan hun verkoopsplatform.’

‘Dat was een eerste belangrijke pijler 
in ons bestaan, maar ondertussen 
zaten we niet stil en richten we onze 
blik op Techman Robots, de tweede 
grootste speler in de cobotmarkt. 
Ook voor hen werkten we een zevende 
as-oplossing uit. Ondertussen blijven 
we verder stap voor stap de andere 
cobotproducenten benaderen om ook 
voor hen oplossingen uit te dokteren. 
Dat is een werk van lange adem. Je kan 
niet zomaar een mailtje sturen om 
een afspraak vast te leggen. Je moet 
de juiste weg vinden in internationale 
organisaties en de nodige contacten 
leggen vooraleer je maar kan denken 
aan de technische uitwerking. Het 
helpt wel enorm dat we met Universal 
Robot en Techman reeds de nodige 
adelbrieven kunnen voorleggen. Dat 
opent toch sneller deuren. Bovendien 
zijn de producenten ook wel vragende 
partij voor dergelijke uitbreidingen.’
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‘Subsidies zijn geen vrijgeleide’

Pieter Vansichen: ‘Om onze ont-
wikkeling te ondersteunen hebben we 
een beroep gedaan op eigen middelen 
en op de Groeisubsidie van Vlaio. Deze 
ondersteuning werd voornamelijk 
ingezet voor het marktonderzoek en 
de marketing. We moesten daarvoor 
samenwerken met een gespecialiseerd 
bureau. Dat is een voorwaarde van 
Vlaio. 

Je kan dus niet zomaar beslissen 
waarvoor je de subsidie inzet. 
Daarnaast hebben we momenteel 
geen externe investeerders, al hebben 
we dit wel overwogen. Het werken met 
externe partijen heeft zowel voor- als 
nadelen, maar tot nog toe houden we 
de boot af.’

‘We zijn gevestigd in het Thor incuba-
torpark in Genk, dat er specifiek op 
gericht is om startende ondernemin-
gen een duwtje in de rug te geven. 
Bovendien zijn we ook nog eens opge-
deeld in clusters volgens technologie, 
zodat er een mooie kruisbestuiving 
plaatsvindt tussen de bedrijven. 

Dat gaat niet louter over de 
technologie, maar zeker ook over het 
bedrijfsvoeren. Je leert van elkaar,  
kr ijgt goede raad en ondertussen 
breidt je netwerk uit. Ik ben daarom 
ook lid van Voka en Unizo. Ik ben 
in beide organisaties ook actief in 
werkgroepen. Voor mij is netwerken 
zeker geen verplicht nummer.’

Valkuilen bij de start

‘Ik las ooit een boutade uit een econo-
mieboek, waarin gesteld werd dat in 
een start-up alles dubbel zoveel kost 
als begroot en dat de sales maar de 
helft zijn van wat er vooropgesteld 
werd. Daar zit toch een grond van 
waarheid in. Onze productontwikke-
ling duurde bijvoorbeeld wat langer 
dan gepland. En op het moment dat 
we klaar waren voor onze marktbes-
torming waren we december 2019. 
Ik hoef u niet vertellen wat er enkele 
maanden later gebeurde in de wereld. 
Geen beurzen, geen internationale 
bezoeken, … voor ons was dat toch 
een streep door de rekening en uite-
raard zeer frustrerend. Je hebt zo lang 
gewerkt aan een product, en net als 
het af is kan je niet ‘springen’. Maar 
goed, het is toch goed gekomen.’

‘Een ander heikel punt is de bescherm-
ing van onze kennis. Onze benadering 
vergt een nauwe samenwerking met 
producenten. Dat leidt automatisch 
tot een groot risico op het kopiëren 
van onze technologie. In het begin 
hebben we daar weinig aandacht 
aan geschonken, maar ondertussen 
hebben we daar een mouw aan 
gepast. In de volgende ontwikkelingen 
zorgen we er nu sowieso voor dat we 
niet meer zo makkelijk te kopiëren 
zijn, we leren dus uit het verleden.’

‘Dat leertraject vind je overigens ook 
in onze ontwikkeling. Bij de eerste 
ontwikkeling voor Universal Robots 

hebben we geen rekening gehouden 
met latere ontwikkelingen, waardoor 
we bij de ontwikkeling van de 
oplossing voor Techman opnieuw van 
0 moesten beginnen. Toen hebben 
we gelukkig wel de ref lex gehad om 
het nieuw systeem ook voor latere 
realisaties toegankelijk te maken. 
Zo kunnen we onze R&D tijd een pak 
inkorten.’

Toekomst en marktbenadering

Beurzen gingen niet door, verkoops-
gesprekken moesten online gevoerd 
worden. Hoe zet je dan toch je 
nieuwe product in de internationale 
markt? Pieter Vansichen: ’We hebben 
ondertussen units verkocht in 8 
verschillende landen. De cobotmarkt is 
bij uitstek een sector waar veel jonge 
mensen aan de slag zijn. LinkedIn 
was voor ons daarom een grote hulp, 
maar daarnaast schreven we ook alle 
officiële integratoren van Universal 
Robots aan. Omdat ons systeem ook 
op het platform van UR geplaatst 
werd, krijgen we ook via hun website 
aanvragen. We doen verder beroep op 
verkoopspartners in het buitenland. 
Dat zorgt uiteraard dat we zelf wat 
minder marge kunnen binnenhalen, 
maar daar staat tegenover dat we 
daar minder zelf in moeten investeren 
in een verkoopsorganisatie en de 
bijhorende market ing. Uiteraard 
kijken we uit naar de terugkeer van 
vakbeurzen. Je oplossing in een reële 
setting kunnen demonstreren, geeft 
zeker een duidelijke meerwaarde.’ 
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ACTUATOREN: ELEKTRO CILINDERS 
VERSUS SPINDELHEFKASTEN 
Het is niet eenvoudig om uit de 2 bovenstaande principes de juiste keuze te maken. Door de nieuwste 
technologische ontwikkelingen komen ze qua performantie steeds dichter bij elkaar. In dit artikel 
bespreken wij de specifi eke eigenschappen. Ook krijgt u enkele tips en toepassingsvoorbeelden, zodat u 
een beter inzicht krijgt en het maken van uw keuze vergemakkelijkt. 

Elektro cilinders

Dit is een elektromechanische aandrijfeenheid. Een trapezium- of kogelomloopspindel wordt via rotatie direct of via een 
reductiekast door een elektromotor aangedreven. De spindelmoer die gekoppeld is aan een gladde naadloze buis, zal 
deze buis uit de behuizing drijven. (Zie fi guur)
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Vansichen actuator

Gezien de vraag in de markt voor steeds snellere en nauwkeurigere actuatoren heeft  Vansichen Linear Technology een 
actuator ontwikkeld op basis van een tandheugel met tandwiel. Het afgebeelde prototype bestaat uit een tandheugel 
– module 2 met lengte 500 mm – die aan een HIWIN - bouwgrootte 20 - rail is bevestigd. De aandrijving gebeurt door 
een aan een SEW-servomotorreductor bevestigd tandwiel – module 2 – met 20 tanden. Deze module kan een versnelling 
aan van 7,5 m/s². Andere bouwgroottes zijn ook mogelijk.

De performantie van een elektro cilinder is in hoofdzaak afh ankelijk van de toegepaste spindels. Voor toepassingen met 
een lage belasting en snelheid, wordt vaak een trapeziumdraad met een moer uit kunststof ingezet. De snelheden liggen 
dan meestal onder de 100mm/s, en dat bij een inschakelduur tussen 10% en 25%. Dat is meestal de basis voor low cost 
systemen. Bij gebruik van kogelomloopspindels zal de lineaire snelheid hoger zijn dan bij de trapeziumspindels. 

De maximale snelheden kunnen oplopen tot 900 mm/s. Ook dient men rekening te houden met het kritisch toerental 
van de spindel, dit wordt dan meestal de beperking voor de slaglengte van de cilinder. Weet ook dat de buis die naar 
buiten treedt, meestal verchroomd en gelagerd is door een glijlager.

De maximale belastingen bij gebruik van kogelomloopspindels situeren zich rond de 50kN, met een slaglengte die 
doorgaans beperkt wordt tot 1500 mm. Deze systemen kan men toepassen met een inschakelduur van 100%. Met 
behulp van planeetrolspindels kunnen de krachtigste actuatoren worden geconstrueerd. Belastingen boven de 50kN zijn 
dan mogelijk. Dergelijke actuatoren worden veelal aan beide zijden scharnierend opgesteld. Zie ook de onderstaande 
opstellingen.

Deze actuatoren vinden hun toepassing waarbij de compacte bouw, de goede bescherming tegen vervuiling en het 
eenvoudig uitlijnen door de scharnieren een meerwaarde bieden als oplossing. Elektro cilinders worden ook regelmatig 
toegepast als alternatief voor hydraulische cilinders. Het gebruiksgemak van elektro cilinders ligt vooral bij het 
aansturen van verschillende en/of nauwkeurige posities. Bij applicaties waar meerdere spindels dienen samen te werken, 
worden deze vaak elektrisch gesynchroniseerd.

De 3 voornaamste vormen van opbouw

Motor in lijn met de spindel                           Motor haaks met de spindel                           Motor parallel met de spindel                           

BEKIJK HIER EEN 
VIDEO VAN ONZE 
EIGEN ACTUATOR!
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Spindelhefk asten

Het concept van een spindelhefkast bestaat uit een 
wormwielkast die in het center van het wormwiel een 
spindel bevat. Net zoals bij de elektro cilinder wordt er hier 
in de meeste gevallen gebruik gemaakt van trapezium- 
of kogelomloopspindels. De spindels zijn dermate axiaal 
gelagerd, zodat ze hoge belastingen kunnen opvangen.

1. Behuizing
2. Wormwiel
3. Worm
4. Lager afsluitdeksel
5. Axiaal groefk ogellager
6. Groefk ogellager
7. Afsluitring
8. O-ring
9. Smeernippel voor spindel
10. Beschermbuis
11. Afsluitdeksel
12. Uitdraaiveiligheid
13. Verdraaiveiligheid
14. Spindel
15. Spindelgeleiding

In tegenstelling tot de elektro cilinders worden bij 
spindelhefk asten de motoren door de klant gekozen en 
aangebouwd. De belastbaarheid kan oplopen tot zelfs 
1000kN. Het merendeel van de beperkingen zijn identiek 
aan de elektro cilinders, zoals inschakelduur en de 
slaglengte die beperkt is vanwege de knikbelasting. Het 
ingaand toerental van dergelijke spindelhefk asten is vaak 
beperkt tot 1500 tr/min. En niet te vergeten: het kritisch 
toerental of eventueel de ND-waarde van de moer van de 
kogelomloopspindel. 

Bij de spindelhefkasten zijn er 2 basisuitvoeringen, 
namelijk één als roterende spindel en de andere als 
staande spindel. Dit laatste principe is erg vergelijkbaar 
met een elektro cilinder, maar dan zonder de bescherming 
van de spindels.  

Stijgende spindel Staande spindel

Spindelhefk asten worden voornamelijk toegepast bij hoge belastingen. Hierbij kunnen meerdere units mechanisch met 
elkaar verbonden worden. Deze verbinding wordt gerealiseerd door hulp te maken van hoekkasten en verbindingsassen. 
Zie bovenstaande opstelling. 

Tip: tracht de aandrijft rein vanaf de motor aan beide zijde symmetrisch te houden. Dit met het oog op een maximale 
gelijkloop van de verschillende spindelhefk asten. Uitzonderlijk kan men ook de spindelhefk asten elk van een motor 
voorzien en ze elektrisch synchroniseren. 
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VANSICHEN LINEAR TECHNOLOGY 
ONTWIKKELT CLEANROOMTRACK 
MET ISO-KLASSE 4 
Vansichen ontwikkelde recent een cleanroomtrack met ISO-klasse 4 om in bijzondere omstandigheden 
te fungeren. Een ‘cleanroom’ is, zoals de omschrijving al doet vermoeden, een omgeving waar amper 
stofpartikels vrijkomen. Vaak is het een mens-luwe afgesloten omgeving waar enkel robots geautomatiseerd 
werk verrichten zonder fysieke tussenkomst van de mens ter plekke. 

We ontwikkelden met de steun van het VLAIO een track waarop deze robots een groter werkbereik hebben dan enkel 
hun as en de lengte van hun arm. De track die ontwikkeld werd, heeft een lengte van 3 meter. Maar deze kunnen in 
principe tot 100 meter lang zijn met een maximale lengte van 12 meter uit één stuk. Het bijzondere aan deze track is 
dat het niet met een lokale afzuiging werkt om de stofpartikels weg te nemen, maar dat er gewoon bijzonder weinig 
stofpartikels worden aangemaakt. Dit komt omdat de slede met robot wordt aangedreven door een lineaire motor. Dat 
is veel gunstiger voor het vermijden van de vervuiling dan het gebruikelijke aandrijfmiddel: namelijk een riem of een 
tandheugel met tandwiel.

De testen voor de ISO-certificatie werden afgenomen door het Duitse Fraunhofer instituut in Stuttgart. Hierbij werd een 
klasse-4 behaald (hoe lager de ISO-klasse, hoe minder de vervuiling). Hiermee loopt de track van Vansichen een klasse 
voorop ten opzichte van de robots die ze voortbewegen en zich dus in de ISO-klasse 5 bevinden.

Het toepassingsgebied voor cleanroom-omstandigheden is bijzonder ruim; het is veelvoorkomend in de farmaceutische 
sector, alsook in de voedingssector. De vraag naar cleanroom-omstandigheden zal alsmaar toenemen in de komende 
jaren. Hiermee vervolledigen we ook het complete gamma aan tracks dat gelinkt is aan de robots dat de Japanse 
robotfabrikant FANUC aanbiedt. 
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MAGAZIJN VERHUISD NAAR DE 
BEDRIJFSSTRAAT 28 IN HASSELT!
Net voor de tweede coronapiek, in september 2020, kochten we een oude wafelfabriek in de Bedrijfsstraat 
(bedrijventerrein ‘Kiewit’) vlak aan de Corda Campus te Hasselt. Een gedeelte van deze gebouwen werd in de loop van dit 
jaar gerenoveerd tot een 700m² groot magazijn en werkplaats. 

In augustus van dit jaar werd dit magazijn in gebruik genomen ter vervanging van de magazijnen op Het Dorlik in 
Hasselt. Het resterend gedeelte van het perceel zal volledig worden afgebroken en heropgebouwd. Zo komt er nog een 
extra opslagruimte en zullen ook de kantoren verhuizen naar de Bedrijfsstraat 28 in Hasselt. Als alles volgens plan 
verloopt kunnen we midden 2023 volledig verhuizen naar deze site. 

BEURZEN OVERZICHT 2021-2022
VAN - TOT EN MET NA AM LOCATIE

22 - 23 SEPTEMBER 2021 STAÜBLI INNOVATION DAYS WEL S (OOSTENRIJK )

5 -  7 OK TOBER 2021 HI-TECH & INDUSTRY HERNING (DENEMARKEN)

10 - 12 NOVEMBER 2021 FMB BAD-SAL ZUFLEN (DUITSL AND)

2 - 4 FEBRUARI 2022 INDUMATION KORTRIJK (BELGIË)

16 - 17 FEBRUARI 2022 FMB SUD AUGSBURG (DUITSL AND)

15 - 18 MA ART 2022 TECHNISHOW UTRECHT (NEDERL AND)

21 - 24 JUNI 2022 AUTOMATICA MÜNCHEN (DUITSL AND)



CONTACT

HERKENRODESINGEL 4/3                             
B-3500 HASSELT                           

T  +32(0)11 37 79 63            
F  +32(0)11 37 54 34           

E INFO@VANSICHEN.BE      
BTW  BE 0872.221.921

HEEFT U EEN INTERESSANTE APPLICATIE OF EEN NIEUWTJE VOOR VANSICHEN LINEAR TECHNOLOGY? LAAT HET ONS WETEN!

WWW.VANSICHEN.BE
VU: Thomas Vansichen, Vansichen Linear Technology
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