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Beste lezer,

Bij het verschijnen van het vorige magazine zaten we aan het begin van het 
post-coronatijdperk. Nu zitten we waarschijnlijk aan het begin van een korte 
kleine of langere en grote recessie. Wie zal het zeggen? Onderzoek heeft 
uitgewezen dat van de laatste 14 crisissen er slechts één op de correcte 
manier is aangepakt door de financiële overheden. Erg bemoedigend is dit niet. 

Echter, in de wereld van de automatisering en robotisering loopt alles gezwind 
verder. Want ook na deze (energie)crisis zal er een gebrek aan geschoold 
personeel zijn. Daardoor zullen deze sectoren nog steeds en misschien meer 
dan ooit, de wind in de zeilen hebben. De verwachtingen in deze markten zijn 
ook hoopgevend en gaan uit van een stevige groei tot 2026. Een nichemarkt 
hiervan is het 3D-printen. In Abu-Dhabi hebben we 2 tracks geïnstalleerd voor 
het 3D-printen van boten die als dummies worden gebruikt. 

Verder kunt u in dit magazine een artikel lezen over een 35-assig systeem 
dat wij voor TU-Delft ontwikkeld en gebouwd hebben. Ook mochten we voor 
Rothe Erde, onderdeel van de groep Thyssen Krupp, waarvoor we onder andere 
draaikranslagers verdelen, een mooi project verwezenlijken. U kan in dit 
magazine lezen hoe we ons draaikranslager in Zeebrugge geïmplementeerd 
hebben in een verbindingsbrug van 130m. Verder hebben we ons team 
uitgebreid met 2 nieuwkomers. We laten u kennismaken met Ruben en 
Yannick. 

Ons productengamma werd ook uitgebreid met een compleet gamma aan 
positioners tot 60 ton. Ten slotte kunt u een artikel lezen over de plaatsing 
van een demotrack in de gebouwen van FANUC in Mechelen en lichten we al 
een tipje van de sluier voor onze verhuisplannen in het najaar van 2023. Een 
sterk signaal dat we blijven investeren voor onze medewerkers en klanten. Veel 
leesplezier!

Veel leesplezier! 

VOORWOORD
MAXIME VANSICHEN

Maxime Vansichen
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ONTMOET DE NIEUWE GEZICHTEN  
BIJ VANSICHEN LINEAR TECHNOLOGY 

RUBEN CAMS // COMPONENT ENGINEER

27 jaar // DIepenbeek // Master Industriële Wetenschappen // Auto's en voetbal

Ruben adviseert klanten en biedt de beste technische oplossingen aan.  
Na een succesvolle masterproef vorig jaar mocht hij in september starten  
als fulltime component engineer. 

“Als werkstudent wist ik al heel snel dat ik bij Vansichen wilde blijven werken. Ik heb er zelfs nooit over 
nagedacht om na mijn studies voor een ander bedrijf te kiezen. Het is een supertoffe organisatie met 
een familiale sfeer. Zowel Pieter, Thomas als de andere collega’s zijn heel toegankelijk.” 

Het leukste aan de functie bij Vansichen is…
“Het klantencontact en de collega’s. Je zit niet enkel achter een computerscherm en persoonlijk contact 
is erg belangrijk voor mij. Voor een klant mocht ik een case uitwerken die ging over een schuifraam met 
een lineaire geleiding. Samen met de hulp van de collega’s hebben we dit systeem helemaal uitgedok-
terd en zijn we tot een goede oplossing gekomen, daar doen we het voor!” 

YANNICK HULSBOSCH // MAGAZIJNIER

33 jaar // Lummen // Elektromechanica // Modelbouw, re-enactment en festivals

Yannick vult het magazijn aan en ondersteunt bij het klaarmaken van transporten.  
Hij werkt sinds april 2021 bij Vansichen Linear Technology. 

“In deze functie kan ik veel in het magazijn werken én het is een pak dichterbij dan mijn 
vorige job. Ook een pluspunt. Werken bij Vansichen, dat is werken in een stipte, ordelijke 
en professionele omgeving. Als er een probleem is, wordt dat snel en goed opgelost. Je kan 
altijd terecht bij de leidinggevenden en je collega’s.” 

Het leukste aan de functie bij Vansichen is…
“Het sorteren en alles juist wegleggen. Als ik mijn job goed doe, dan besparen de collega’s 
een hoop tijd met het vinden van de bestellingen. Daar doe ik het voor. Daarnaast eten we ’s 
middags altijd samen, wat heel gezellig is.”

Vansichen Linear Technology blijft innoveren en uitbreiden. Maak kennis met Ruben en Yannick,  
de jonge wolven die ons team sinds kort versterken. We stellen hen graag officieel voor. 
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NIEUW PAND OP  
DE BEDRIJFSSTRAAT
Sinds 2008 is Vansichen een gevestigde waarde op de ring van Hasselt. Door de groei van ons bedrijf werd 
in 2018 een pand gehuurd om ook het magazijn in eigen beheer te nemen. Het magazijn lag op enkele 
kilometers van ons kantoor. We groeiden sterk door het nieuwe magazijn en ons kantoor werd al snel te 
klein.

Onze missie was een nieuw pand te vinden dat ons 
kantoor en magazijn bijeenbracht onder 1 dak, met die 
zoektocht begonnen we al voor corona uitbrak. Rekening 
houdend met de wensen van onze medewerkers, werd de 
zoektocht beperkt tot de regio Hasselt. Uiteindelijk viel 
ons oog op een te renoveren, voormalige site van een 
wafelbakkerij in de Bedrijfsstraat, op het bedrijvenpark 
Kiewit. Een extra troef is dat het op een steenworp van de 
Corda Campus gevestigd is, een hotspot voor start-ups en 
gevestigde waarde met meer dan 250 bedrijven en 5000 
werknemers. 

Een terrein van 48 are werd aangekocht, met daarop 
een productiehal van de jaren 90 en een woonst en 
bureelruimtes uit de jaren ’60. De meest recente hal 
werd volledig gerenoveerd en geïsoleerd naar de moderne 
noden. Zo kon ons magazijn alvast verhuizen in de 
zomer van 2021. Na da afbraakwerken van de oudere 
delen begonnen we midden oktober ’22 aan de nieuwe 
bijkomende hal en kantoren.

We plannen om in het najaar van 2023 in te trekken in de 
nieuwe kantoren en beide hallen operationeel te hebben. 
Het nieuwe kantoor zal zo’n 1200 m² groot zijn en plaats 
hebben voor ongeveer 40 werknemers. De bijkomende hal 
vergroot de productiecapaciteit van de reeds bestaande 
700 m² naar 1150 m².  Met deze investering zijn we 
gewapend om de groei - die we de komende jaren nog 
steeds verwachten - te omarmen en verder te zetten. 
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 STROMINGSLEER  
 VAN HET HOOGSTE  
 NIVEAU 
In Nederland bouwde Vansichen Linear Technology voor 
de Technische Universiteit Delft een vernuftig systeem om 
onderzoek  te doen in verband met stromingsleer.
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De groep stromingsleer van J. Westerweel, binnen de facul-
teit 3ME van de TU Delft begint aan nieuw wetenschappe-
lijk onderzoek waarbij modellen door het water bewogen 
moeten worden. Iedereen is bekend met windtunnels voor 
diverse testen. Met de beweging van een object in water 
wordt een tegenovergesteld proces op gang getrokken. 

Om deze objecten in het bassin uit plexi, met afmetingen 
van 5m x 2m en een diepte van 1.5m, op alle mogelijke 
manieren te laten bewegen én dit te kunnen monitoren 
bouwde Vansichen een 35-assig systeem rond dit bassin. 
Twee robotten bewegen met de objecten aan weerszijde 
langs het bassin. 

Eveneens loopt er een balk over het bassin met aan de 
voor- en achterzijde een z-as met daaronder telkens een 
3-assig rotatiesysteem. Om de stroming te meten worden 
er nog eens drie 3-assige modules gemonteerd waarmee 
de camera’s bewogen worden. Projectleider Gertjan ligt toe 
waarom ze kozen voor een samenwerking met Vansichen.

“Er zijn meerdere redenen waarom ik voor een samenwerking 
met Vansichen gekozen heb”, legt Gertjan Mulder uit. “Het 
feit dat alles op maat gemaakt kon worden, is van doors-
laggevend belang geweest. De ruimte moet optimaal inge-
zet kunnen worden, dus er moest tot op de millimeter juist 
gerekend worden. Tevens werd er een degelijke conceptstudie 
uitgevoerd aan een vooraf bepaalde – weliswaar beperkte – 
kostprijs. 

Maar op deze manier kon ik erop vertrouwen dat de juiste 
oplossing werd gekozen. Er waren nog andere offertes, 
maar nooit op maat. Nu konden we er zeker van zijn dat dit 
niet een samenraapsel zou zijn van dingen die reeds bes-
taan. Tevens  was SAM-XL – een researchcentrum gelegen 
op de TU Delft campus - reeds klant bij Vansichen Linear 
Technology. Zij waren enthousiast over de aanpak en dat 
was ook doorslaggevend in mijn keuze. In de conceptfase, 
maar ook in de uitvoering verliep alles heel soepel. De com-
municatie is ook heel open, duidelijk en eerlijk. De afspraken 
worden nagekomen en dat vind ik heel belangrijk.”

Met dit systeem wil TU-delft nieuwe inzichten krijgen met 
snelheidsvariatie van objecten die in het water bewegen. 
De uitkomst van dit onderzoek kan interessant zij voor 
onder andere de sportwereld. 

“Door de conceptstudie 
komen we niet voor 
onaangename financiële 
verrassingen te staan”

  GertJan Mulder, projectleider- 
 technicus, 3ME groep, proces  
 & energie, TU Delft.
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GROOTSTE BEWEEGBARE BRUG VAN 
EUROPA BEVINDT ZICH IN ZEEBRUGGE
Aan het verbindingsdok in Zeebrugge werd 
eerder dit jaar de grootste beweegbare brug 
van Europa geplaatst. Het beweegbaar gedeelte 
van de brug weegt meer dan 2000 ton en is 130 
meter lang. De brug werd geplaatst in opdracht 
van Port of Antwerp-Bruges. Lees meer over deze 
indrukwekkende brug in dit artikel.

De realisatie van dit project werd gegund aan de TM Artes 
Depret, Artes Roegiers, Victor Buyck Steel Construction 
en BESIX Unitec (elektromechanische uitrusting). 
Victor Buyck uit Eeklo verzorgde de stalen constructie 
& DEMAKO uit Zwijndrecht, specialist in mechanische 
oplossingen, voor de carrousel & oplegpunten. DEMAKO 
was onderaannemer van Besix Unitec.

Carrousel die 90° draait en kan heffen

DEMAKO verzorgde het mechanische stuk van de 
brug, gaande van ontwerp tot engineering, productie 
en montage. In dit geval werd ervoor gekozen om alle 
beweegbare onderdelen te centraliseren in een carrousel 
die 800 mm kan heffen en 90° graden kan draaien. Die 
keuze maakt het mogelijk om het onderhoud van de 
brug vanaf de carrousel te doen. Bovendien zijn er op die 
manier geen grendels nodig aan het uiteinde van de brug. 

Jan Tiré, projectleider bij DEMAKO vertelt: “Eén van de 
uitdagingen van dit project waren de dimensies en de 
gewichten van alle onderdelen. Het betreft natuurlijk 
een heel grote brug. Ook op deze grote stukken worden 
zeer nauwe toleranties gehanteerd. Daardoor werd het 
produceren, monteren en nauwgezet uitlijnen op de werf 
van de mechanicaonderdelen een complexe opdracht."

DEMAKO werd opgericht in 1989 en is een 
elektromechanische aannemer. Het bedrijf 
bouwt aandrijfsystemen voor zeer grote 
constructies, zoals bruggen, sluizen, kranen 
etc. Naast infrastructurele werken bouwen 
zij ook kleinere machines, manipulatoren en 
scheepsladers voor de industrie en offshore 
markt. 
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Lager geproduceerd in samenwerking met Vansichen Linear Technology

Om de carrousel 90° te laten draaien, was een op maat gemaakt lager nodig. Daarvoor klopte DEMAKO aan bij 
Vansichen. In België is Vansichen immers al 15 jaar officiële verdeler van de lagers van thyssenkrupp rothe erde. Voor dit 
project werd een drie-rijig rollenlager met een diameter van 7,52 meter geproduceerd. In totaliteit weegt het lager maar 
liefst 17,5 ton. Daarmee kan het feilloos de brug van 2000 ton 90 graden draaien. Yves Vandeweert, Sales Engineer bij 
Vansichen vertelt: “Het lager dat we voor dit project produceerden, in samenwerking met thyssenkrupp rothe erde, is 
het grootste dat Vansichen ooit geleverd heeft in België.” 

Jan en Yves blikken 
met trots terug op dit 
project: “Als DEMAKO 
en Vansichen zijnde, 
kunnen wij vooral 
trots zijn dat we een 
onderdeel hebben 
uitgemaakt van het 
projectteam dat de 
grootste beweegbare 
brug uit Europa heeft 
kunnen plaatsen”. 

thyssenkrupp rothe erde is ’s werelds grootste fabrikant 
van lagers met grote diameter. Daarnaast is het bedrijf 
gespecialiseerd in de productie van wentellagers en 
naadloze gewalste ringen. In nauwe samenwerking met 
de klant worden oplossingen op maat ontwikkeld, die zijn 
steeds uniek qua ontwerp, materiaalsamenstelling en 
prestaties. Elke maand verwerken meer dan 6200 ervaren 
en hooggekwalificeerde medewerkers 15 000 ton staal om 
te voldoen aan de klantspecifieke eisen wereldwijd.
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VANSICHEN ROBOTTRACK IN DE 
DEMORUIMTE BIJ FANUC
Vansichen Linear Technology heeft het gamma van 
robottracks voor FANUC verder uitgebreid met een 
painttrack, cleanroomtrack (ISO klasse 4) en groot 
formaat gantry. Er is een nieuwe FANUC catalogus 
uitgebracht en het standaardgamma van het 
overgenomen SimKon is inmiddels geïntegreerd.

Bij Vansichen Linear Technology, met uitvalsbasis 
in Hasselt, kan men terecht voor standaard lineaire 
componenten, lineaire systemen, posit ioners en 
robottracks. Het Limburgse bedrijf werd opgericht in 
1993 door huidig Managing Director Maxime Vansichen. 
Oorspronkelijk vertegenwoordigde het een aantal Duitse 
merken uit de lineairtechniek voor de Belgische en 
Luxemburgse markt, maar een kwarteeuw later heeft 
Vansichen eigen ontworpen producten als een extra 
uitbreiding op het gamma van alle merken die ze reeds 
verdelen.

In 2020 nam Vansichen in Duitsland SimKon over. 
Het Duitse bedrijf produceert tracks voor robots en is 
gevestigd in Hilchenbach (nabij Keulen). De voordelen 
waren voor beide partijen signif icant: Vansichen 
verhoogde zo zijn capaciteit gevoelig en kwam 
terecht in de Duitse markt via een speler met een 
ISO9001 certif icaat die onder andere actief is in de 
automobielsector. Voor SimKon ging het productgamma 
aan tracks dat het bedrijf nu kan aanbieden de hoogte 
in. Inmiddels is het standaardgamma van SimKon 
geïntegreerd in de Vansichen-portfolio.

Vansichen Linear Technology lanceerde in 2021 een 
zelf ontwikkeld aluminium profiel dat dient als basis 
voor de eigen lineaire systemen en robottracks. Dit alu-
systeemprofiel 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 profielen kunnen voorzien worden van 
profielgeleidingen met bouwgrootte 30.
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Vansichen Linear Technology heeft nu recent het gamma 
van robottracks voor FANUC verder uitgebreid met 
een painttrack, cleanroomtrack (ISO klasse 4) en groot 
formaat gantry (= meerassig systeem waar robots in 
drie assen XYZ kunnen bewegen). Voorts is een nieuwe 
catalogus uitgebracht, specif iek met alle FANUC 
toepassingen. Wie wil weten hoe de Vansichen tracks 
functioneren, kan hiervoor terecht in het gloednieuwe 
Benelux hoofdkwartier van FANUC in Mechelen. Daar 
staat een track van Vansichen als demo in de showroom. 
Buiten FANUC worden ook andere robotmerken voorzien 
van een track waar dit niet in het standaardgamma 
zit van de robotfabrikant. Concreet maakt Vansichen 
alles op maat voor fabrikanten als KUKA, Staübli, ABB, 
Universal Robots, Omron, enz … 

Voorts heeft Vansichen positioners aan het aanbod 
toegevoegd. Met als toepassingsgebied: lasapplicaties, 
rotatiegieten, 3D-pr inten (waarbij men gepr inte 
onderdelen altijd in de ideale printpositie kan plaatsen), 
en als hulpmiddel voor assemblage van zware onderdelen, 
dit met een maximum payload van 20 ton. Ook hier is er 
de mogelijkheid om met FANUC motoren te werken. 
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NIEUW IN HET VANSICHEN 
PRODUCTENGAMMA: POSITIONERS
Recent werd het productengamma van Vansichen Linear Technology en SimKon by Vansichen uitgebreid 
met positioners. De positioners vullen de brede productlijn van robottracks verder aan. Bovendien maakt 
dit gamma aan positioners individuele oplossingen mogelijk voor projecten met bijzondere voorwaarden, 
zoals: zware werkstukgewichten, hoge draaisnelheden, hoge positioneringsnauwkeurigheden of grote 
stofhoeveelheden.

Economisch ontwerp, efficiënte automatisering en de hoogste productkwaliteit liggen aan de basis van de positioners. 
Al onze producten worden geleverd met CE-conforme documentatie. Op aanvraag kunt u tekeningen in 2D- en 
3D-formaat ontvangen, alsook alle beschrijvingen en onderhoudsschema’s.

Naast professionele montage ter plaatse en complete service bieden, wij ook de mogelijkheid om uw systeem bij ons 
op te starten. Vansichen positioners maken gebruik van servomotoren, die rechtstreeks door de besturing worden 
aangestuurd. Alle positioners kunnen gecombineerd worden met onze robottracks. 
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NIEUW IN HET 
VANSICHEN 
GAMMA: W-LINE
De rollen van de W-line passen zich altijd aan aan de contouren 
van de rail, dankzij een in de wagen geïntegreerd mechanisme. 
Daardoor kunnen bewegingen gemaakt worden in zowel 
bochten als rechte stukken zonder speling en met constante 
weerstand. Een constante voorspanning maakt de aandrijving 
via lineaire motoren eenvoudiger. 
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BEURZEN 2022 EN 2023
Vansichen Linear Technology stond samen met SimKon op Automatica, dé beurs over slimme automatisatie 
en robotica. De eyecatcher van de 60 m² grote stand was een volledig 3D-geprinte replica Fanucrobot op een 
floortrack. Verder waren ook onze cleanroomtrack, een positioner en een LMK-applicatie van Cobotracks te 
bewonderen (zie afbeelding hieronder). 

7 & 8 juni 2023 
Brabanthallen - 's-Hertogenbosch

Het was een bijzonder succesvolle beurs. Daarom zullen we ook volgend jaar aanwezig zijn in München van 27 tot 30 
juni. SimKon was bovendien ook aanwezig op FMB, een beurs over machinebouw in Bad-Salzuflen. Vansichen nam in 
februari van dit jaar deel aan Indumation in Kortrijk Xpo. Na de coronaperikelen - waardoor de beurs enkele keren werd 
uitgesteld - was ook dit een succesvolle editie. De volgende Indumation beurs in Kortrijk zal plaatsvinden in 2024.  
Hieronder ook nog een kort overzicht op welke beurzen we aanwezig zullen zijn als standhouder.  
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BEDRIJFSUITSTAP NAAR PAIRI DAIZA
Op zondag 11 september trok Vansichen Linear Technology erop uit met een hele groep collega’s en hun familie om 
Pairi Daiza te gaan verkennen. De jaarlijkse familiedag vond plaats in het 65 hectare grote dierenpark in Brugelette. Een 
zonovergoten dag, een lekkere BBQ ’s middags en veel exotische en inheemse dieren zorgden voor een onvergetelijke dag 
voor de 58-koppige groep. De jongste deelnemer was amper 5 maanden oud, de oudste net geen 65 jaar ouder. 
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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


