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En dat is opmerkelijk in een tijd waarin een dag zonder innovatie 

een dag niet geleefd is. We scrummen er multidisciplinair in de 

cloud lustig op los, geïnspireerd door een MBA in één dag waarbij 

u simultaan hashtagt én al uw MBA-vrienden endorset vanwege 

zojuist opgedane Change Management Skills. Leo van Dongen, 

hoogleraar Maintenance Engineering aan de Universiteit Twente, 

biedt in deze Signaal een interessante en praktische reality check(-list).  

Ook wij komen dagelijks nog genoeg praktische uitdagingen tegen.  

Zo worden de competenties en mogelijkheden van ondersteunende 

afdelingen, zoals de Inkoop, helaas niet volledig benut omdat ze 

onvoldoende bij dit soort verbeterprocessen betrokken worden.

Misschien is dat een reden waarom bij veel aanschafbeslissingen  

vooral naar initiële investeringskosten wordt gekeken. Zoals Leo van 

Dongen stelt, zouden onderhoudskosten daaraan toegevoegd moeten 

worden. Moeilijk, ja. Maar daarmee ook interessant en waarschijnlijk 

beter dan de traditionele en “veilige” prijsvergelijking in het hier en 

nu. Tenminste, als leveranciers daarbij open en transparant betrokken 

worden en zij dat vertrouwen verdienen. Nu laten inkopers en verkopers 

door een ingesleten disfunctionele onderhandelingshouding kans 

op kans liggen om eerlijk te praten over datgene wat beide partijen 

willen: een oplossing die precies past bij uw probleem. Wij van itsme 

nemen wél het initiatief om u open te vragen wat uw problemen en 

uitdagingen zijn. Waarna we samen met u de huidige en toekomstige 

impact vaststellen en de beste oplossing voor uw situatie vinden.

Henk Oude Brunink

VOORWOORD
Twee jaar geleden was een Signaal volledig gewijd  

aan “Onderhoud”. Deze Signaal draagt als thema  

“Preventief onderhoud”. Maakt u zich geen zorgen, 

wij zijn niet vergeetachtig; onderhoud is nu eenmaal 

belangrijk, en preventief onderhoud helemaal,  

zowel thuis als op het werk. 

Hoge machinebeschikbaarheid en constante machineprestaties 

zorgen voor een hoge effectiviteit en dus voor hoge 

opbrengsten. Weinig, voorspelbaar en efficiënt onderhoud 

zorgt voor lage kosten. Natuurlijk werkt u, net als veel van 

onze klanten met beginselen uit Total Productive Maintenance,  

Lean Manufacturing of Six Sigma. In deze verbetermethoden 

voor (productie-)processen is de theorie al lang bekend en dus 

ook voor iedereen duidelijk. Toch blijkt de praktijk weerbarstig. 



29
Een verbindend onderhoud 

met Leo van Dongen

004

016
A-ware Food Group heeft 

er kaas van gegeten

Hak gebruikt zelf ook 
liever een A-merk

010

Een verbindend onderhoud met Leo van Dongen

In weer en wind het spoor op

Hak gebruikt zelf ook liever een A-merk

Hogere bedrijfszekerheid, lagere bedrijfskosten

Voorkomen is beter dan genezen

Van der Lee Seafish stapt over op Bauer Gears 
Als een vis in het water

A-ware Food Group heeft er kaas van gegeten

Komt u ook naar de beurs?

Cursusnieuws

004

008

010

0 1 2

0 1 3

014

0 1 6

018

0 1 9

020

021

022

023

024

025

026

029

Nieuwe cursussen

Loctite: Oplossingen voor al uw onderhoudsuitdagingen

'The NEXT generation' zet nieuwe standaard 
voor prestaties en schaalbaarheid

Kennis van machine-automatisering

Onderhoud & reparatie

Machineveiligheidstoepassingen
Siemens introduceert SIRIUS failsafe motorstarters

Onmiddellijk efficiënt, onmiddellijk duurzaam 
Philips MASTER LEDtube Value InstantFit

Het nieuwe Van Geel GWO Snap-on wandgootsysteem: 
Alleen maar voordelen!



004	

 Onderhoud van kapitaalgoederen al op  
 tafel in de technische ontwerpfase 

Een verbindend 
onderhoud 
 met Leo van Dongen



   005

“In de jaren ‘50 ging men uit van het fix-at-fail  

principe”, vertelt Leo van Dongen, hoogleraar 

Maintenance Engineering aan de Technische 

Universiteit Twente en directeur Techniek 

bij NedTrain. “Puur correctief, wat zowel 

de kwaliteit van het productieproces als 

de levensduur van de installatie niet ten 

goede kwam. Rond de jaren ’80 vond een 

verschuiving plaats richting preventief 

onderhoud op basis van voorspelbare 

degradatie. Een verhoogde betrouwbaarheid 

van de installatie en het productieproces 

waren vaak een bijkomend voordeel, maar 

de termijnberekeningen dienden in eerste 

instantie een kostenbesparingsbeleid.”

Begin deze eeuw deden Reliability Centered 

Maintenance (RCM) en Failure Mode Effect 

and Criticality Analysis (FMECA) hun intrede. 

Gesterkt door innovaties kunnen met deze 

technieken analyses gemaakt worden van 

het gedrag van installaties. Inzicht in de 

oorzaak van storingen biedt gefundeerde 

parameters om beslissingen te nemen die de 

prestaties van de installatie zullen verbeteren. 

“RCM en FMECA creëren de mogelijkheid 

om onderhoudsconcepten te ontwikkelen, 

waarin al het noodzakelijk onderhoud, 

zoals preventief, cyclisch, etc., in schema’s 

wordt vastgelegd. Hierbij worden dan ook 

randvoorwaarden beschreven die nodig zijn 

om het onderhoudsschema uit te voeren. 

Denk aan de inzetbaarheid van mensen, 

niet alleen in fte’s, maar ook in kennis, en 

aan beschikbaarheid van onderdelen en 

gereedschappen.”, zegt Leo. “Dit kun je alle-

maal meenemen in de ontwerpfase van je 

installatie.”

Design for Maintenance

De instandhouding van de installatie beperkt 

zich dus niet tot de operationele, uitvoerende 

taken. Het is de combinatie van technische, 

administratieve en managementtaken die 

leiden tot de beste prestaties van een in-

stallatie. Opereren op het snijvlak van de 

techniek en het proces, dat is Design for 

Maintenance. Regelmatige afstemming, toet-

sing en evaluatie moet vanaf het ontwerp van 

het kapitaalgoed plaatsvinden. Door het beste 

uit twee werelden, namelijk technische kennis 

en ervaring, samen te brengen in de concept- 

en ontwikkelfase realiseer je een installatie 

met betere prestaties. 

“Vóór de jaren ’90 bedachten ingenieurs  

wat goed was voor de klant en werden 

uitgebreide technische bestekken geschreven. 

Men communiceerde met een hoofdaan-

nemer én zijn 25 onderaannemers. Soms 

leek het er op dat er in het ontwerpproces 

technische innovatie plaatsvond omwille 

van de innovatie. ‘Technisch hobbyisme’ in 

de ogen van de marketeer en het hogere 

management, waarvan men meende dat het 

het eind product niet ten goede kwam en 

een onnodige kostenpost zou zijn. Dit heeft 

ertoe geleid dat we in de jaren ’90 techniek  

op afstand van de organisatie hebben  

geplaatst, in de veronderstelling dat de 

leverancier aan de hand van specificaties 

en een goed contract technische systemen 

kan leveren die goed passen in de 

bedrijfsprocessen. Vervolgens werd echter 

duidelijk, dat basistechnologie weliswaar bij 

de leverancier ligt, maar dat de inpasbaarheid 

daarvan binnen zowel proces- als product-

ontwikkeling de verant woordelijkheid is van 

de opdrachtgever zelf.” 

 Onderhoud van kapitaalgoederen al op  
 tafel in de technische ontwerpfase 

Een verbindend 
onderhoud 
 met Leo van Dongen

De term ‘onderhoud’ beschrijft het totaal aan activiteiten 

dat ondernomen moet worden om een kapitaalgoed, 

bijvoorbeeld een industriële installatie, in een aanvaardbare 

conditie te handhaven of terug te brengen. Wat aanvaardbaar 

is wordt bepaald door randvoorwaarden en omstandigheden 

waaraan het productieproces en het eindproduct moeten 

voldoen. In de afgelopen decennia is, onder invloed van het 

aanscherpen van randvoorwaarden en optimaliseren van 

omstandigheden, het accent van beheer en onderhoud in  

de industrie duidelijk verschoven. 

M
en

no
 R

in
gn

al
da

 –
 R

in
gn

al
da

 F
ot

og
ra

fie



006	

Leo licht toe met de Nederlandse Spoorwegen 

als voorbeeld. “Neem nou de aankoop van 

de Sprinter Lighttrain. Dit project is in de 

constructiefase een aantal weken stil gelegd 

om de onderhoudbaarheid van het materieel 

te verbeteren. Aanleiding was onder meer de 

positie van een compressor onder de trein. 

De assemblage was goed uitgewerkt, maar 

onderhoud technisch absoluut inefficiënt. 

De compressor hing dwars onder de trein en 

zou bij demontage op het putspoor op de 

spoorstaven zakken. Uiteindelijk is de positie 

van de compressor dusdanig aangepast, dat 

hij met een heftafel in het putspoor vervangen 

kan worden. Ook is er speciaal gereedschap 

ontwikkeld om de tractiemotoren eenvoudig 

aan de onderzijde van de trein te kunnen 

verwisselen. Partijen in de innovatieketen 

moeten dus elkaars taal spreken. De afstem-

ming op het snijvlak van techniek en proces  

kun je niet op voorhand in gedetailleerde 

bestekken en contracten vastleggen.” 

Economisch belang 

Onderhoud speelt tijdens de hele levenscyclus 

van een installatie een cruciale rol. Vanaf het 

eerste idee, bij de investering, het ontwerp, 

het gebruik en uiteindelijk ook bij de sloop. 

Het streven is om de installatie optimaal te 

laten presteren, teneinde de beschikbaarheid 

en kwaliteit van het eindproduct zo groot 

mogelijk te maken. De opbrengsten van 

verkoop van dit eindproduct rechtvaardigen 

immers zowel de investeringskosten als de 

onderhoudskosten tijdens de hele levensduur. 

En met name die laatstgenoemde kosten 

kunnen schrikbarend hoog zijn. 

Bij kapitaalgoederen kunnen de kosten van 

regulier onderhoud al een veelvoud zijn van 

de initiële investeringskosten. Niet alleen de 

aanschaf van componenten en de kosten van 

arbeid komen hier aan te pas. De installatie 

stilleggen kost ook geld. Dat doe je dan op een 

voor de productie gunstig tijdstip, maar dat kan 

nacht- of weekendwerk betekenen, waardoor 

de loonkosten stijgen. Onderhoudskosten 

van kapitaalgoederen maken dan ook een 

wezenlijk deel uit van de begroting van de 

Nederlandse industrie en beïnvloeden hiermee 

de economische omstandigheden binnen 

de sector. Door hier tijdens de technische 

ontwerpfase al rekening mee te houden, 

kunnen grote besparingen op en een langere 

levensduur van de installatie bereikt worden. 

De totale waarde van kapitaalgoederen 

in ons land wordt geschat op 400 miljard 

euro. 150.000 mensen zijn hier mee bezig en 

geven jaarlijks zo’n 18 miljard euro uit aan 

onderhoud. De komende jaren gaan ongeveer 

twintigduizend professionals met pensioen 

en ontstaat de behoefte aan nieuwe technici.  

En die moeten opgeleid worden.1

Opleiding 

“Onderhoud is nooit als op zichzelf staand 

vak gedoceerd.”, zegt Leo. Natuurlijk werd 

het wel meegenomen in de opleidingen van 

ingenieurs, maar niet met de aandacht die 

het behoeft en de potentie die Maintenance 

Engineering heeft. Deze trend is de laatste 

vijf tot tien jaar wel aan het doorbreken. 

“Mijn leerstoel in Twente heeft zich de 

afgelopen jaren met steun van de industrie 

behoorlijk ontwikkeld tot een groep met twee 

universitair docenten en 5 promovendi. In 

september 2013 zijn we in Twente begonnen 

met de interfacultaire master opleiding 

‘Maintenance Engineering & Operations’. 

Hierin werken de faculteiten Construerende 

Technische Wetenschapen en Management 

& Bestuur samen en wordt het belang van de 

integrale aanpak van onderhoud gedurende 

de levenscyclus van een installatie inzichtelijk.” 

Ook in het HBO wordt steeds meer aandacht 

geschonken aan onderhoud, bijvoorbeeld 

aan de Hogeschool Utrecht en de Avans 

Hogeschool in Breda. “De ROC’s van Zwolle 

en Amsterdam doen mee aan de ‘Techniek 

Fabriek’. Dit is een samenwerkingsverband 

met NedTrain, waarin leerling monteurs 

gedurende twee jaar in een werk-leertraject 

klaargestoomd worden voor een baan in het 

technisch onderhoud. Met baangarantie bij 

NedTrain bij succesvolle afronding.” 

Daarnaast biedt de Summer School van 

World Class Maintenance samen met 

diverse universiteiten al een aantal jaar 

een uitdagende week in augustus waarin 

studenten en young professionals elkaar 

ontmoeten. Aan de hand van een echte 

opdracht gaan studenten aan de slag om 

een (business) case uit te werken. “Vorig jaar 

hadden we bijvoorbeeld de opdracht vanuit 

Rijkswaterstaat en Heijmans. Gevraagd 

was om de onderhoudsaanpak van het 

sluizencomplex bij Terneuzen te beoordelen. 

Studenten gaan groepsgewijs aan de slag 

en benaderen de problematiek vanuit  

LEVERANCIERS

ARCHITECTEN AANNEMERS

KENNIS-
INSTELLINGEN

ADVISEURS

OVERHEID CONSUMENTEN

SYSTEM
INTEGRATORS

SERVICE
PROVIDERS

CONSUMENTEN-
ORGANISATIES

MARKT-
ONDERZOEKERS

INSTALLATEURS TOEZICHTHOUDERS

TECHNIEK PRODUCT

PRODUCTIE
PROCES

ONDERHOUDS
PROCES

De innovatieketen

1 Dongen, van, L.A.M., 2011, Maintenance Engineering: instandhouding van verbindingen, p 11 

2  Mulder, W., Blok, J., Hoekstra, S., Kokkeler, F.G.M. (2012). Design for maintenance. Guidelines to enhance 

maintainability, reliability and supportability of industrial products. Enschede, Twente University. 
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theoretisch kader en vanuit de praktijk.  

Een werkbezoek zit er dan ook altijd bij.  

Aan het eind van de week presenteren de 

groepen hun oplossing voor het probleem 

aan een vakjury, bestaande uit de top 

van maintenance uit de industrie en de 

academische wereld. De multidisciplinaire 

aanpak geeft hele vernieuwende inzichten.”, 

zegt Leo, best een beetje trots. 

Adviezen

Design for Maintenance is een aanpak om 

de prestaties van een industriële installatie 

gedurende de levenscyclus te verbeteren. Door 

de toekomstige onderhoudsinspanningen te 

beïnvloeden met ontwerp, kunnen installaties 

met een verbeterde levensduurprestatie 

gerealiseerd worden. Met name de onder-

houdbaarheid, betrouwbaarheid en uitvoer-

baarheid hebben een grote invloed op de 

inspanningen die nodig zijn om de installatie 

in een aanvaardbare conditie te handhaven. 

De volgende richtlijnen geven aan hoe deze 

eigenschappen zodanig aandacht krijgen 

dat de levensduurprestaties van de installatie 

worden vergroot: 2

Onderhoudbaarheid
Hoe snel kunnen 
onderhoudsactiviteiten worden 
uitgevoerd?

Betrouwbaarheid
Beïnvloedt de faalkans en kans op 
deugdelijk werken gedurende een 
bepaalde tijd.

Uitvoerbaarheid
Het gemak waarmee logistieke middelen 
beschikbaar zijn op de juiste tijd en 
plaats.

1
Gebruik	materialen	die	de	onder
houds	activiteiten	niet	verlengen.

Voorkom	onnodig	bewegende		
delen	in	het	ontwerp.

Gebruik	standaard,	universeel	
toepasbare	componenten.

2
Gebruik	standaard,	universeel	
toepasbare	componenten.

Vermijd	onnodige	componenten.
Voorkom	dat	dure	reserveonderdelen		
op	voorraad	moeten	liggen.

3
Gebruik	bevestigingsmiddelen	die	
onderhoudsactiviteiten	versnellen.

Kies	bewust	voor	wel	of		
niet	rigide	onderdelen.	

Minimaliseer	het	aantal	verschillende	
bevestigingsmaterialen.	

4
Zorg	dat	operators	van	de		
installatie	de	installatie	ook		
kunnen	onderhouden.

Ontwerp	voor	gebruik	onder		
maximaal	vermogen.

Bewaar	de	juiste	levensduurdata.

5
Zorg	voor	voldoende	ruimte	rond		
de	onderhoudspunten.

Bied	redundantie.
Voorkom	dat	secundaire	activiteiten		
veel	tijd	in	beslag	nemen.

6
Ontwerp	op	zo’n	manier	dat	alleen	
op	de	juiste	manier	onderhoud	
gepleegd	kan	worden.

Over	ontwikkel	cruciale	componenten.
Ontwerp	voor	het	gebruik	van		
standaard	gereedschap.

7
Componenten	die	regelmatig	
vervangen	worden	moeten	
eenvoudig	hanteerbaar	zijn.

Kies	materialen	die	omgevingsinvloeden	
kunnen	weerstaan.

Gebruik	geen	materialen	die	de	
gezondheid	van	de	gebruiker	en		
technici	aantasten.

8
Garandeer	veiligheid	door		
het	ontwerp	zelf.

Gebruik	geen	geverfde,	gecoate	of	
afgedekte	componenten.

Ontwerp	het	systeem	dusdanig	dat	
adequate	voorspelling	van	onderhoud	
mogelijk	is.

9 Ontwerp	modulair.
Gebruik	materialen	en	componenten	
met	bewezen	of	verifieerbare	
betrouwbaarheid.	

Richt	de	installatie	in	met	
monitoringsuitrusting.	

10 Gebruik	standaard	interfaces.	
Ontwerp	robuuste	interfaces		
tussen	componenten.

Zorg	dat	zo	min	mogelijk	technici	
aanwezig	moeten	zijn	om	onder	houds
werkzaamheden	uit	te	voeren.	

11 Ontwerp	de	zwakste	schakel.
Gebruik	parallelle	subsystemen		
en	componenten.	

Bied	begrijpelijke	onderhouds		
instructies	aan.

12
Plaats	de	componenten	die	
regelmatig	vervangen	moeten	
worden	op	een	toegankelijke	plek.

Verdeel	de	werklast	evenredig	over	
parallelle	subsystemen	of	componenten.

Personeel	met	verschillende	
achtergronden	moet	de	onderhouds
werkzaamheden	uit	kunnen	voeren.

13
Plaats	de	onderhoudspunten		
dicht	bij	elkaar.
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Sinds ASSET Rail het onderhoud van het spoor 

in het contractgebied Gelre verricht, is het 

aantal storingen ieder jaar met zo’n twaalf 

procent gedaald. “Ons doel is te komen tot nul 

vermijdbare storingen op het spoor. Dat kan 

alleen als we onze mensen buitengewoon goed 

ondersteunen. Met de juiste mensen, middelen, 

processen en leveranciers en onderaannemers,” 

zegt Pieter Ahsman, directeur ASSET Rail. 

 Onderhouden is overhouden

In weer en wind 
het spoor op

ASSET Rail in Bemmel (bij Nijmegen) is een spoor onder houds aannemer. 

Het bedrijf werd in 2008 door Dura Vermeer, ARCADIS en Imtech 

opgericht. ASSET Rail voert prestatiegericht onderhoud uit aan de 

railinfrastructuur in de contractgebieden Gelre en Eemland in op dracht 

van ProRail. Daarnaast verricht ASSET Rail het onderhoud aan de tunnel-

technische installaties van de Betuweroute in opdracht van Keyrail.  

Voor de techniekvelden Baan, Seinwezen en Kunstwerken/Telecom 

heeft ASSET Rail zo’n 125 gespecialiseerde medewerkers in dienst die 

365 dagen per jaar, 24 uur per dag werkzaam zijn op en rond het spoor. 

Focus op onderhoud

ASSET Rail is ambitieus. Pieter: “We hebben nu twee gebieden in 

beheer en doen het erg goed. Het is onze ambitie om door te groeien 

naar vier gebieden. Er worden de komende drie jaar negen gebieden 

opnieuw aanbesteed door ProRail, dus de kans dat dit lukt zit er zeker in.  

Onze focus ligt op onderhoud. Als er projecten zijn, schakelen we onze 

‘moeders’ Dura Vermeer, ARCADIS en Imtech in. Hierdoor zijn we echt 

specialist in onderhoud en storingen. Dat sluit aan bij onze kernwaarden: 

‘onderhouden is overhouden’, ‘kennis delen is groeien’ en ‘partner in 

spoorwegonderhoud’. ASSET Rail investeert in mensen, middelen en 

processen. We kiezen bijvoorbeeld heel bewust voor het aangaan van 

stabiele partnerships met vaste leveranciers en onderaannemers.”
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Van alle gemakken voorzien

De grote reductie van storingen van meer dan tien procent per jaar is 

zeker opvallend te noemen. Pieter legt uit hoe de aanpak van ASSET 

Rail daaraan bijdraagt. “We werken met gedreven en goed opgeleid 

personeel dat het werkgebied op z’n duimpje kent en creëren 

eigenaarschap bij onze monteurs door ze alleen voor storingen in 

hun eigen regio in te zetten. Zij vormen samen een sterk team en 

daar investeren we in. We luisteren goed naar onze mensen en zorgen 

ervoor dat onze monteurs van alle gemakken zijn voorzien. Zowel op 

het gebied van kleding en persoonlijke beschermingsmiddelen als op 

het gebied van gereedschappen en digitale hulpmiddelen. Kortom:  

we scheppen de juiste voorwaarden zodat zij goed werk kunnen leveren.” 

Veiligheid voorop

Pieter geeft voorbeelden: “Iedere monteursbus heeft een complete 

uitrusting met onder andere een navigatiesysteem waarin alle objecten 

op het spoor zijn voorgeprogrammeerd. Al onze monteurs hebben een 

smartphone en een tablet, geschikt om in weer en wind mee te werken. 

Ieder techniekveld heeft een eigen Whatsapp-groep. Monteurs stellen 

hier vragen aan elkaar, geven tips en sturen foto’s van objecten door.  

Al die hulpmiddelen zorgen ervoor dat onze mensen beter en efficiënter 

hun werk kunnen doen. Er is ook veel aandacht voor veiligheid. Onze 

monteurs hebben een verplichte veiligheidsopleiding afgerond zodat ze 

naast monteurstaken ook veiligheidstaken kunnen uitvoeren. Daarnaast 

werken we met een team van eigen veiligheidsspecialisten die alleen 

veiligheidstaken uitvoeren. Zij hebben kennis van het gebied, kennen 

onze monteurs en zijn bij onderhoudswerkzaamheden en storingen 

altijd ter plekke en zorgen dat de situatie veilig is voor de monteurs.”

Werken aan optimale veiligheid en beschikbaarheid

Het werk aan het spoor is zeer divers. Van het smeren van wissels en 

werkzaamheden aan de bovenleiding tot het weghalen van bladeren, het 

repareren van overwegbomen, schoonmaken van graffiti en het opruimen 

van dode beesten op het spoor. Het meeste onderhoud vindt ’s nachts 

plaats. Bij storingen is men zo snel mogelijk ter plekke. Alle storingen worden 

na afloop door ASSET Rail nauwkeurig geanalyseerd. Pieter: “Onze data-

analisten en specialisten gebruiken hiervoor een Failure Mode, Effect and 

Criticality Analysis-systeem (FMECA). Ze onderzoeken wat de oorzaak is van 

de storing en hoe deze voorkomen kan worden. Daar leren we veel van.”

Bijzonder gereedschap voor specialistisch werk

Het specialistische werk op en aan het spoor vraagt om branche specifieke 

gereedschappen zoals wisselslijpers, raildoorslijpers, kraagboutmachines 

en VDE-gereedschappen. Inkoopcoördinator Jan van Alebeek: “Iedere 

monteur beschikt over een complete set gereedschap. Eén keer per jaar 

controleren we alles, vullen we tekorten aan en vervangen we versleten 

materialen. De uitrusting van onze mensen moet gewoon altijd goed én 

veilig zijn. Ze moeten kunnen rekenen op hun instrumenten.”

Binnen twaalf uur een complete nieuwe monteursset

Hoogland-Mennens Dordrecht levert vanaf de start van ASSET Rail de 

gereedschappen. Vertegenwoordiger Marco Schipper van Hoogland-

Mennens: “Het spoorwegonderhoud was voor ons een nieuwe branche. 

Onze mensen hebben zich flink verdiept in dit werkveld en kunnen 

inmiddels goed advies geven.” Jan knikt. “De samenwerking verloopt heel 

prettig. Wij hoeven zelf weinig gereedschappen op voorraad te hebben. 

Als ik iets nodig heb, bel ik Hoogland-Mennens. Ze denken mee en leveren 

snel. We hebben de afspraak dat ze binnen twaalf uur een complete 

materiaalset kunnen leveren. Het is namelijk wel eens gebeurd dat er een 

bus werd gestolen. Dan hebben we dus direct vervanging nodig. Om 

goed te kunnen presteren werken we graag samen met sterke partners die 

toegevoegde waarde hebben. Hoogland-Mennens hoort daar zeker bij.”

Van storingsorganisatie naar monitoringsorganisatie

“De toekomst?” Pieter hoeft niet lang na te denken. “Die zien we roos-

kleurig tegemoet. ASSET Rail wil verder groeien en verder ver beteren. 

Digitale middelen gaan ons daarbij steeds beter helpen. De techniek 

gaat hard. We zullen toegaan naar steeds meer monitoring, bijvoorbeeld 

met allerhande meetapparatuur in het spoor. Zo kunnen we storingen 

voor zijn. Helemaal storingsvrij zal niet gaan, er zijn altijd onvermijdbare 

storingen als gevolg van het weer, de natuur en vandalisme. Al proberen 

we uiteraard overal een oplossing voor te bedenken.” 
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“Waarom Hak de regelaars van Danfoss 

gebruikt? Eenvoudig omdat Hak een A-merk 

is. En als A-merk willen we uitsluitend met 

producten van A-merken werken. Danfoss is 

zo'n A-merk; dat heeft het te danken aan de 

kwaliteit en levensduur van haar producten. 

De prijs die daarbij hoort is het waard. Ook dat 

onderdeel is in orde.” Aldus Timo Hoogeboom, 

algemeen directeur van Hak. In diens 

werkkamer spreken we verder met Leendert 

Blokland, senior onderhoudsmonteur bij 

Hak en goed bekend met de omvormers 

van Danfoss. Leendert voegt toe: “Minstens 

zo belangrijk is de service. Eén telefoontje 

naar hen is genoeg en ze komen meteen in 

actie. Dat moet ook, omdat we in het seizoen 

een constante aanvoer van groente en fruit 

hebben. In die periode kunnen we ons geen 

onderbrekingen in de productie permitteren.”

Binnen 5 uur van het veld in het glas

Timo Hoogeboom: “Onze groenten zijn voor 

90% afkomstig van telers, gevestigd binnen 

een straal van 125 kilometer van ons bedrijf. 

Dankzij die afstand weten we zeker dat de 

worteltjes binnen 6 uur vanaf het oogsten 

in het glas zitten. Verser kan echt niet. In het 

vroege voorjaar is er nog geen aanvoer van 

verse producten. Dan worden bij ons alle 

machines gereviseerd en klaar gemaakt voor 

het seizoen. Vanaf half mei komt alles weer op 

gang en dat blijft zo doorgaan tot half maart. 

Wij werken 24/5 in drieploegendienst met 

in totaal 150 werknemers, waarvan er 105 in 

de productie en 45 in de kantooromgeving 

werken. En jaarlijks verlaten er meer dan 100 

miljoen potjes onze fabriek.”

“A-merk moet je wel verdienen”

“We zijn een A-merk, maar dat moet je wel 

verdienen. Dat doen we door kwaliteit te 

bieden. De meeste producten verpakken we in 

glazen potjes; het is een van de kenmerken van 

Hak. Met de keuze voor glas hebben we in 1972 

echte doorbraak gemaakt. De klant ziet direct 

welke kwaliteit zij in huis haalt. Glas is ook een 

duurzame verpakking en wordt gerecycled. 

De technologie van het conserveren van 

groente en fruit is nog volop in ontwikkeling. 

In 1986 hebben we een sterilisatietoren in 

gebruik genomen. Een andere innovatie is ons 

nieuwe deksel die iedereen met gemak kan 

openmaken. De ontwikkeling ervan heeft drie 

jaar geduurd; zowel het glas als de machines 

hebben we er voor aangepast. Maar het 

nieuwe deksel onderscheidt ons weer van de 

rest en heeft de sympathie voor ons merk nog 

verder versterkt.”

Samenwerking Hak, Danfoss en  

itsme ES Elektro

• Inventarisatie optimale voorraad  

reserve drives

• Reductie aantal voorradige types  

van 20 tot 8 stuks

Met de groeten van…

Hak gebruikt  
zelf ook liever  

een A-merk
Wie in Nederland 'Een potje van Hak' zegt wordt door niemand 

vreemd aangekeken. Hak is een A-merk en 'De groe(n)ten van Hak' 

is misschien wel een van de meest gebruikte kwinkslagen in de 

Nederlandse taal. Minder bekend is dat Hak in Giessen al meer  

dan 25 jaar kiest voor de frequentieregelaars van Danfoss. 



• Geautomatiseerde bestelprocedure

• Directe levering vanuit Denemarken  

aan gebruiker 

• 24/7 helpdesk voor technische assistentie

Danfoss en itsme ontzorgen Hak 

Ook aangeschoven zijn Jan van Engelen, 

technisch adviseur bij itsme Industrial 

Automation, en collega Dennis van den Hurk 

technisch vertegenwoordiger bij ES Elektro.  

En niet te vergeten Kees Bolier, account 

manager bij Danfoss. Samen met leverancier 

itsme werken Hak en Danfoss om de technische 

dienst te voorzien van de juiste regelaars  

zodat de potjes altijd gevuld kunnen worden. 

Kees Bolier over zijn bijdrage: “Onze opgave is 

het uitzoeken hoe we Hak het beste kunnen 

helpen. We kijken vooral naar de logistiek 

en de organisatie van de service. Daar is veel 

winst te behalen. Bijvoorbeeld door een slim 

voorraadbeheer van reservedelen.” 

Slim voorraadbeheer 

Hoe hebben jullie dat voorraadbeheer 

ontwikkeld? Leendert Blokland: “We hadden 

voor ons machinepark altijd al een eigen 

voorraad Danfoss omvormers. Vroeger waren 

dat minstens 20 verschillende modellen. Zo'n 

grote voorraad kost veel en is niet efficiënt. 

Daarom hebben we samen met Danfoss en 

ES Elektro een inventarisatie gemaakt. We 

ontdekten dat 95% van de noodzakelijke 

omvormers lag tussen de 1,1 kW en 11 kW. 

Op grond daarvan hebben we de voorraad 

teruggebracht tot acht verschillende modellen. 

Dat is echt genoeg. Bovendien blijven deze 

regelaars niet langer dan twee jaar in ons 

magazijn.” Kees Bolier: “Samen met ES Elektro 

hebben we geregeld dat zij elk gebruikt 

reserve-exemplaar automatisch aanvullen. 

Voor de magazijnbeheerder is dat niet meer 

dan een muisklik. De gangbare regelaars liggen 

op voorraad bij ES Elektro in Raamsdonksveer 

en waar nodig kunnen regelaars binnen enkele 

dagen vanuit Denemarken rechtstreeks aan 

Hak geleverd worden.”

Training 

Om monteurs snel te laten wennen aan de 

nieuwe Danfoss FC 302 is een training op maat 

gemaakt. De drives werden bij een machine in 

het veld opgesteld waar monteurs ter plaatse 

van elkaar konden leren hoe je de nieuwe 

drives moet aansluiten. Deze aanpak was een 

eyeopener voor iedereen. In zeer korte tijd 

maakten de monteurs zich de fijne kneepjes 

van de FC 302 eigen. 

Tevens heeft Hak samen met itsme 

Industrial Automation een opleidingsplan 

opgesteld waarbij de mechanische monteurs 

trainingen hebben gevolgd op het gebied 

van PLC programmeertechniek. De ervaren 

elektrotechnische monteurs hebben daarnaast 

ook vervolgopleidingen gevolgd waarbij 

onderwerpen als DP en PN koppeling met de 

S7-PLC en WinCC Scada aan bod kwamen. 

Helpdesk 

Hak maakt ook gebruik van de telefonische 

helpdesks van zowel Danfoss als itsme 

Industrial Automation. Leendert Blokland 

vertelt: “Een goede helpdesk is heel belangrijk. 

Want als er een probleem is waar we niet 

zelf uitkomen, dan verwachten we ook 

ondersteuning. Ook een mechanisch monteur 

moet zonder aarzeling de helpdesk kunnen 

bellen. Het is belangrijk dat de mensen van 

de helpdesk geduldig en duidelijk antwoord 

geven op elke vraag die gesteld wordt.  

We mogen zeggen dat dit heel goed gaat.”

Tekst door Bart Driessen

Bron foto's: www.photovota.nl 
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Vullijn voor onder andere appelmoes aangedreven 

door Danfoss VLT® frequentieregelaars.

Hak in Giessen met sterilisatietoren; jaarlijks worden er 

100 miljoen potjes groenten en fruit geproduceerd.

Leendert Blokland (links), senior onderhouds

monteur bij Hak en Timo Hoogeboom, algemeen 

directeur: “Als Amerk werken we uitsluitend met 

producten van Amerken; Danfoss is zo'n Amerk.”

Drives van Danfoss worden bij Hak in de 

buitenlucht en binnen toegepast.

Samenwerking Hak, Danfoss en itsme ES Elektro 

voor optimaal voorraadbeheer en logistiek.
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Hogere bedrijfszekerheid, 
lagere bedrijfskosten

In de werkelijkheid blijkt regelmatig dat de montage, de toegankelijk-

heid en het schoonhouden van frequentieregelaars niet optimaal is.  

Het schoonhouden van de koelribben (heat sink) en de ventilatiekanalen, 

maar ook de temperatuurbeheersing in de kast of ruimte waarin de 

regelaar is geplaatst is uitermate belangrijk voor de levensduur van  

de frequentieregelaar.

Hoe hoger de omgevingstemperatuur hoe korter de levensduur van 

elektronische apparatuur. Ventilatie is noodzakelijk maar zorgt wel voor 

een groter risico op stof ophoping en dus minder koeling.

Om uw productieproces geen gevaar te laten lopen kunt u het onderhoud 

aan ons over laten. Wij zorgen ervoor dat de belangrijke onderdelen 

in het proces regelmatig onderhouden worden en dat er voor de 

meest kritische onderdelen afspraken zijn gemaakt met betrekking tot 

benodigde reserve delen en responstijd van de service organisatie.

Danfoss sluit met veel klanten service contracten af en dan in  

toenemende mate beschikbaarheidscontracten. Dat betekent dat 

wij garanderen binnen een bepaalde tijd op locatie te zijn met 

een engineer en alle onderdelen, maar ook dat wij langsgaan voor  

inspecties. Afhankelijk van de situatie en de wens van de klant kan 

onderhoud periodiek of preventief worden uitgevoerd.

Exchange to New

De Danfoss frequentieregelaars staan bekend om hun kwaliteit en 

betrouwbaarheid. Het is dan ook niet ongebruikelijk dat Danfoss 

regelaars tientallen jaren meegaan. Als gevolg daarvan zijn er vandaag 

de dag nog vele duizenden oude Danfoss frequentieregelaars die  

prima functioneren. 

Maar ook aan het leven van een Danfoss regelaar komt op een gegeven 

moment een einde. Om onnodige stilstand te voorkomen kan het  

daarom raadzaam zijn oude regelaars preventief te vervangen.  

Zo wordt niet alleen de bedrijfszekerheid vergroot, het biedt u ook de 

mogelijkheid gebruik te maken van de nieuwe functies en mogelijk-

heden van de nieuwe generatie VLT® frequentieregelaars. 

Danfoss VLT® Quick Exchange Training

Om ervoor te zorgen dat u zonder problemen kunt overstappen naar 

onze nieuwe serie hebben wij onze partners opgeleid voor dit proces. 

Indien u deze migratie zelf wilt doen is dat ook mogelijk. Met de  

opleiding ‘Danfoss VLT® Quick Exchange Training’ bent u in staat om zelf 

de meest voorkomende conversies te doen. Wacht niet tot het te laat is 

en laat u door ES Elektro adviseren over de mogelijkheden.

Onderhoud is te omschrijven als het totaal van activiteiten met als doel, 

het in "een goede conditie" houden en daarmee de levensduur verlengen 

van een machine of installatie. 

LAGERE
ENERGIE-
KOSTEN

De nieuwe VLT® frequentie regelaars 
gaan bovendien nog efficiënter met 
energie om dan hun voorgangers. Dus 
met de nieuwe regelaars zorgt u ook 
nog eens voor lagere energiekosten. 
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Condition Based Maintenance

Voorkomen is beter dan genezen
Condition Based Maintenance (CBM) wordt alom  

gezien als “the next big thing” in maintenance.  

Maar waarom staan huidige CBM programma’s dan onder druk?  

Wat is de toegevoegde waarde van een CBM programma?  

Hoe richt je een risicogebaseerd CBM programma in? 

In de praktijk passen nog lang niet alle 

bedrijven de mogelijkheden van CBM toe. 

Of het nu gebrek aan kennis of geld is of dat 

de dagelijkse bedrijfsvoering teveel tijd in 

beslag neemt om het asset management 

te stroomlijnen, er zijn excuses genoeg om 

er niet aan te beginnen. Door CBM toe te 

passen, kunnen bedrijven meer waarde uit 

hun assets halen. Voor bedrijven die de stap 

willen maken naar prestatieverbetering van de 

kapitaalgoederen biedt SKF een benchmark 

die de relatieve score weergeeft ten opzichte 

van vergelijkbare bedrijven. 

Vaak stellen bedrijven zich ten doel de 

productie installatie beter te laten draaien. 

Maar wat is beter? Waarmee vergelijk je de 

prestaties: met de buren? Met de prestaties 

van vorig jaar of met de concurrentie? Een 

benchmark laat niet alleen de best practices 

zien, maar biedt ook inzicht waar verbetering 

mogelijk is.

Voor de CBM benchmark ondervroegen de 

onderzoekers een groot aantal bedrijven 

in achttien industriesegmenten over de 

toepassing van CBM in hun organisatie. 

Dit geeft soms ontnuchterende resultaten. 

Een voorbeeld: op de vraag of bedrijven 

kritikaliteitanalyses uitvoeren, antwoordt maar 

liefst veertig procent dat ze helemaal niets doen 

aan dit soort analyses. Toch is zo’n analyse van 

de faalkans en de gevolgen daarvan essentieel 

om een goede CBM strategie in te richten.  

Het is nu eenmaal niet slim om bijvoorbeeld  

alle rotating equipment standaard aan een 

CBM-regime te onderwerpen. Wanneer een  

machine niet kritisch is voor het productie-

proces kun je hem beter zijn routinebeurten 

geven of zelfs laten draaien tot hij faalt. Het 

is ook niet handig om een heel betrouwbaar 

onderdeel constant te monitoren omdat je dan 

wel veel meet, maar geen veranderingen ziet.

Of wat te denken van een storingsanalyse. 

Sommigen doen een root cause analysis, 

anderen doen niets méér dan de storing 

verhelpen. Nu is het verzamelen van storings-

gegevens een ding, maar die gegevens  

kunnen ook worden gebruikt om te 

voorspellen wanneer de toestand kritiek wordt 

en onderhoud moet worden gepleegd. 

Er zijn vele mogelijkheden om de conditie van 

onder meer rotating equipment te bepalen. 

Trillings- en temperatuurmetingen, maar 

ook olieanalyses geven meer informatie 

over de toestand van de asset en samen met 

de historische gegevens geven ze inzicht in 

de faalkans binnen een bepaalde periode. 

De kritikaliteit van zo’n machine bepaalt de 

uiteindelijke vorm van monitoring.

SKF en Hoogland-Mennens kunnen u onder-

steunen een goed CBM programma in te 

richten. Vraag ernaar bij uw contactpersoon.
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Van der Lee Seafish stapt over op Bauer Gears

Als een vis in het water
Bij Van der Lee Seafish in Urk 

wordt verse vis gesorteerd, 

gefileerd, gepaneerd, ingevroren 

en verpakt. Wekelijks gaat hier 

zo’n 250 ton product de deur 

uit. De extreme temperatuur 

waarmee veelal gewerkt wordt 

(tot -43 °C!) vraagt heel wat 

van machines, motoren en 

onderdelen. 

“Onze diepgevroren producten zijn verser 

dan verse vis in de winkels”, stelt Willem 

van der Lee, technisch directeur van Van 

der Lee Seafish. Hij legt uit: “Na de vangst 

wordt de vis zo snel mogelijk ingevroren.  

Op het moment dat de consument het product 

ontdooit, is de vis nog even vers als direct na 

de vangst.” Willem weet waar hij over praat.  

Hij is opgegroeid tussen de vis en al vanaf 

jonge leeftijd werkzaam in het familiebedrijf. 

“We luisteren heel goed naar onze klanten. 

Als zij een bepaalde vraag hebben, dan kijken 

wij of we het kunnen leveren. De kwaliteit 

staat altijd voorop – we rommelen nooit 

met additieven – en bovendien zijn we zeer 

flexibel. Dat wordt gewaardeerd. Het gaat erg 

goed met ons bedrijf. We blijven groeien.”

Minder onderdelen, meer zekerheid

Door de groei van het bedrijf en de ontwik-

keling van nieuwe producten werden keer 

op keer aanpassingen en verbeteringen in de 

productielijnen doorgevoerd. “Op een gegeven 

moment hadden we voor onze machines en 

transportbanden allerlei verschillende motoren 

in gebruik”, vertelt Willem. “Voor al die motoren 

Van links naar rechts: Rob Hofs (Bauer Gear), Willem van der Lee 

(Van der Lee Seafish), Arnoud de Jong(ES Elektro).
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moesten we reserveonderdelen op de plank 

hebben staan. Ook moesten we van al die 

verschillende types de juiste kennis hebben. 

Dit wilden we heel graag standaardiseren. 

Terug naar zo min mogelijk verschillende 

motoren. Minder voorraad en sneller storingen 

kunnen verhelpen. Bram Oostenbrug van 

itsme Industrial Automation wees ons op een 

eenduidig concept waarbij de aandrijvingen 

universeel inzetbaar zijn binnen de fabriek. 

De temperatuur van de omgeving, de reinig-

baarheid en de aseptische wensen waren 

aanleiding om te kijken naar de permanent-

magneetmotoren van Bauer Gear Motor.”

Speciaal voor de foodindustrie

Willem zag direct de voordelen van de Bauer 

Gear Motor. Deze zijn namelijk uitermate 

geschikt voor de foodindustrie en multi-

inzetbaar. Het visverwerkingsbedrijf koos voor 

een type met verschillende regelgebieden. 

Willem: “De motoren zijn onderling uit wissel-

baar. Storingen zijn hierdoor vliegens vlug op 

te lossen: we kunnen de ene motor snel door 

een andere vervangen. Ze kunnen ook nog 

eens tegen de extreme kou in onze vriezers. 

Bovendien zijn de motoren klein en aseptisch. 

We krijgen regelmatig bezoek van klanten 

in de fabriek. Dit ziet er zeer hygiënisch en 

representatief uit.” 

Alle voordelen

Rob Hofs, sales engineer bij Bauer Gear, 

vult aan: “De voedselverwerkingsindustrie 

stelt speciale eisen aan mechanische com-

ponenten. Deze nieuwe generatie motoren 

(The Bauer AsepticDriveTM) voldoet hieraan. 

De motoren hebben gladde oppervlaktes en 

geen koelribben met hoeken of gaten waar 

bacteriën achter kunnen blijven. In de motor 

zit food grade olie (‘eetbare’ olie) en bij het 

schoonmaken onder hoge druk beschadigt 

de lak niet. De motor past overal, verbruikt 

minder energie en voldoet aan de IE4-klasse. 

We leveren in twee kleuren: wit voor de 

foodindustrie, blauw voor meelverwerkende 

bedrijven. Vervuiling is hierop direct te zien. 

Een rvs model is in ontwikkeling.”

Voorraadbeheer

Eind 2013 werden de eerste motoren 

geleverd. itsme Industrial Automation 

adviseerde Van der Lee Seafish over passende 

frequentieomvormers. Bram Oostenbrug: 

“De motor maakt gebruik van permanent-

magneettechnieken en kan daarom niet 

door iedere frequentieregelaar worden 

aangestuurd. Ik adviseerde daarom om 

Danfoss toe te passen. De efficiëntie van 

de permanent-magneetmotoren van Bauer 

ligt boven de eis van IE4. In combinatie 

met de frequentieregelaars van Danfoss is  

een energiezuinige oplossing gerealiseerd.” 

Inmiddels draaien er binnen Van der Lee twaalf 

Bauer Gear-motoren. Willem is tevreden. “Het 

ziet er heel strak uit en alles werkt uitstekend. 

De witte lak is wel kwetsbaar, je moet er 

bij het uitpakken en installeren zorgvuldig 

mee omgaan. Maar dat is dan ook het enige 

puntje. ES Elektro gaat voor ons de voorraad 

reserveonderdelen beheren. Dat scheelt ons 

tijd en kosten.” Arnoud de Jong, technisch 

vertegenwoordiger van ES Elektro: “Samen 

zijn we op zoek naar een optimum in minimale 

voorraad en tóch tijdige beschikbaarheid van 

materialen. Zo borgen we de continuïteit van 

het productieproces, maar hoeft Van der Lee 

niet zelf in een grote voorraad te investeren.” 

Ruimte en tijd voor onderhoud

Tot slot laat Willem de productiehal zien. 

De vis gaat op transportbanden langs de 

verschillende machines en wordt – eenmaal 

ingevroren – vliegensvlug ingepakt. “Er worden  

geen machines speciaal voor de visindustrie 

gemaakt, dus moeten we inventief zijn.  

We kopen andere machines en bouwen die 

om. Heel veel zaken hebben we dus zelf 

ontwikkeld en bedacht. Als ik hier rondloop 

ben ik trots. Zeker ook op de techniek.  

Het draait heel goed en we hebben amper 

storingen en downtime. Als er ergens in het 

proces storing is, kan ik op mijn smartphone 

zien waar en waarom. Prachtig toch. Dat was 

vroeger wel anders. De juiste investeringen 

leveren nu op. We kunnen ons bezighouden 

met langetermijnplanning, preventief onder-

houd en zaken verder verbeteren. We lopen 

niet meer achter de feiten aan, maar kunnen 

veel economischer werken. Dat maakt ook 

verdere groei weer mogelijk.” 

Het verhaal van Van der Lee Seafish

In 1973 startte Teun van der Lee uit Urk met het verkopen van vis. Hij reed als visventer met 

zijn oude bakfiets rond door Urk en omstreken. De handel ging goed en Teun zag kansen om 

te groeien. Tegenwoordig is Van der Lee Seafish een visverwerkingsbedrijf van betekenis, 

met onder andere een eigen fileer-, vries- en paneerafdeling. Werd er vroeger voornamelijk 

platvis uit de Noordzee verkocht, inmiddels levert men ook andere vissoorten zoals rondvis 

en vis uit China, Rusland of Afrika. Van der Lee Seafish levert voornamelijk aan grossiers in 

Europa en ontwikkelde daarnaast ook een aantal retailproducten zoals vissticks, kibbeling, 

lekkerbekjes, zalmmoten en fish and chips. Inmiddels zijn twee zoons van Teun ook 

werkzaam binnen de directie: Gijs van der Lee als financieel directeur en Willem van der Lee 

als technisch directeur. 

De Bauer Gear motoren werken ook goed bij min 43 °C. 
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Investeren in onderhoud loont

A-ware Food Group heeft 
er kaas van gegeten

A-ware Food Group is specialist in het opslaan, versnijden, rijpen, 

verpakken en transporteren van kaas. Dit gebeurt onder gecondi-

tioneerde omstandigheden. Wat betekent dat voor de techniek? 

Arnold: “We leveren kaas over de hele wereld. Plakjes, blokjes, geraspt 

en aan een stuk. Wat de klant ook wil, wij verzorgen het. We werken voor 

aansprekende merken zoals Beemster, Old Amsterdam en Maaslander 

en verpakken private labels voor grote supermarkten in heel Europa. 

Grote spelers die hoge eisen stellen. De productie draait 24 uur per 

dag. We voldoen aan de strengste kwaliteitseisen op het gebied van 

voeding. Qua techniek werken we met het nieuwste van het nieuwste. 

Om een voorbeeld te geven: dit jaar verhuist de vestiging in Zeewolde 

naar nieuwbouw in Almere. Daar komen diverse state-of-the-art 

verpakkingslijnen, die kaas in plakken, stukken of geraspt verpakken in 

vele verpakkingsvormen. Dit alles maakt ons werk iedere dag boeiend 

en uitdagend.”

Wat is de grootste uitdaging voor de technische dienst?

Hans: “Tijd! We werken met een hele strakke planning. Productielijnen 

worden een voor een stilgelegd voor preventief onderhoud. Andere 

lijnen moeten dan twee keer zoveel produceren. We hebben dus 

maar een beperkte tijd om ons werk te doen. Daarnaast hebben onze  

monteurs te maken met hele hoge hygiëne-eisen. Dan heb ik het over 

handen wassen, beschermende kleding dragen, maar ook het gebruik  

van de juiste materialen die gecertificeerd zijn voor de voedsel-

verwerkende industrie. Daar zullen we nooit concessies in doen.”

De technische dienst van A-ware Food Group 

zorgt ervoor dat de productie in negen 

A-warevestigingen 24/7 storingsvrij draait. 

Preventief onderhoud is hierbij erg belangrijk. 

Hoe pakt A-ware dat aan? Signaal vraagt 

het Arnold van Opstall en Hans Rasmussen, 

coördinatoren onderhoud, service en planning.



 017

Hoe hebben jullie het preventief onderhoud ingericht?

Hans: “We maken een jaarplanning. Iedere machine krijgt volgens die 

planning minimaal drie keer per jaar preventief onderhoud. Een week 

van tevoren weten we pas honderd procent zeker of onze planning 

door kan gaan. De productie is leidend. Dus als een bepaalde lijn niet 

kan worden stilgelegd vanwege de vraag van een klant, moeten we de 

planning aanpassen. Gelukkig komen we er meestal samen wel uit.” 

Wat doen jullie om zo efficiënt mogelijk te werken?

Arnold: “We zijn een stuk kritischer dan vroeger. Toen werden onderdelen 

vervangen omdat dat nou eenmaal op de lijst stond. Nu halen we iedere 

machine uit elkaar en beoordelen we elke component afzonderlijk. Wat is 

de vervuiling? Wat is de slijtage? Moeten we schoonmaken of vervangen? 

Dat levert ons veel op. We zijn veel bewuster bezig met ons onderhoud 

en materiaal. Daarnaast hebben we veel zaken gestandaardiseerd.  

We kiezen bewust voor een beperkt aantal A-merken. ES Elektro heeft 

ons hier heel goed mee geholpen. Ze geven advies: welke merken zijn 

voor ons geschikt en wat moeten we daarvan op voorraad hebben. 

Want we hoeven niet alles in eigen huis te hebben. Door de 24-uurs 

bereikbaarheid van het magazijn van ES Elektro kunnen we erop 

vertrouwen dat bepaalde onderdelen binnen 24 uur bij ons binnen zijn.”

Wat zijn de voordelen van die standaardisatie?

Arnold: “Er zijn minder verschillende componenten nodig. Dat betekent 

minder voorraad, dus minder kosten. De standaardisatie maakt het 

bovendien erg overzichtelijk. Onze monteurs gaan op pad naar 

verschillende vestigingen en hebben nu altijd de juiste onderdelen 

in hun bus, in plaats van dat ze terug moeten rijden om het passende 

onderdeel op te halen. Bovendien hebben ze meer kennis van de 

merken, dus kunnen ze sneller werken. Doordat we in ons magazijn 

met een zelfscansysteem van ES Elektro werken, is de voorraad altijd 

up-to-date. Onze monteurs grijpen niet meer mis. Ook dat scheelt tijd. 

ES Elektro is onze ‘hofleverancier’. We doen op E-gebied veel zaken met 

hen. Dat bevalt ons zeer goed.”

Het bedrijf groeit en vernieuwt. Is er binnen de technische dienst 

voldoende kennis?

Hans: “Er is binnen A-ware veel aandacht voor ontwikkeling en groei. 

Voor scholing van onze monteurs kloppen we ook aan bij ES Elektro. 

Zij geven cursussen op drie niveaus: basis, gevorderd en specialist. 

Recent bijvoorbeeld nog S5-basis, S7-basis en programmeren.  

De monteurs krijgen een officieel diploma, Kenteq-gecertificeerd.  

We krijgen bovendien van ES Elektro terugkoppeling over de niveaus en 

competenties van de monteurs. Zo kunnen wij beter beoordelen wie er 

nog extra scholing nodig heeft en wie niet. Onze mensen komen zeer 

gemotiveerd terug van deze trainingen.”

Jullie zijn een belangrijke ketenpartner in de food- en agribusiness. 

Hoe zien jullie als technische dienst de samenwerking met andere 

partijen en jullie rol in de keten?

Hans: “Onze technische dienst bestaat uit een ploeg fijne en gemotiveerde 

collega’s. Samen zijn we onderdeel van een sterke keten. We kiezen 

bewust voor langetermijnrelaties met onze leveranciers, zij zorgen 

ervoor dat wij ons werk goed kunnen doen. Binnen A-ware stellen we ons 

als TD op als serviceverleners. Onze collega’s zijn onze klanten. En bij alles 

wat we doen staat het belang van de eindklant voorop. Goed onderhoud 

kan een hoop ellende voorkomen. Als de productie moet stoppen door 

een storing brengt dat hoge kosten met zich mee. Bovendien is het 

slecht voor ons imago. Met een goede 

en vakkundige eigen technische dienst 

voorkom je veel ellende. Op termijn haal 

je de kosten voor preventief onderhoud 

er dubbel en dwars uit.”

Facts & Figures A-ware Food Group 

A-ware Food Group is een familiebedrijf gespecialiseerd in 

het rijpen, versnijden, verpakken, opslaan, transporteren en 

verhandelen van kaas. 

• Jaaromzet 2012: € 1,1 miljard

• 1700 vaste medewerkers + 500 tijdelijke medewerkers

• 18 locaties

• 42 verpakkingslijnen

• Bijna 300 miljoen consumentenverpakkingen per jaar

• 600 voertuigen

• Capaciteit warehouses: 50 miljoen kg kaas
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SEPTEMBER

Technische Industriële Vakbeurs (TIV)

Van 2 tot en met 4 september zijn ES Elektro 

en Hoogland-Mennens aanwezig bij de TIV 

in Hardenberg. Deze beurs gaat in op alle 

facetten van de technische industrie. Wilt u 

meer weten over industriële auto matisering, 

opleidingsmogelijkheden, gereedschappen en  

materialen? Kom langs!

World of Technology & Science (WOTS)

Van 30 september tot en met 4 oktober 

ontmoeten ES Elektro en Hoogland-Mennens 

u graag op de World of Technology & Science 

in Utrecht. Graag brengen wij de werelden 

van elektrotechniek en mechanica met elkaar 

in verbinding. Samen met u komt de juiste 

koppeling tot stand voor de aandrijving van 

uw succes! Maak kennis met de opleidings-, 

consultancy en helpdeskmogelijkheden van 

itsme en ontdek innovatieve concepten om uw 

industriële efficiëntie te vergroten. Wij staan 

paraat in de Jaarbeurs!

NOVEMBER

Technische Industriële Vakbeurs (TIV)

Op 18, 19 en 20 november staan ES Elektro 

en Hoogland-Mennens op de TIV in Venray. 

Tijdens deze beurs kunt u kennismaken met 

allerlei aspecten van de technische industrie. 

Wilt u meer weten over elektrotechnische 

of werktuigbouwkundige mogelijkheden of 

heeft u interesse in industriële automatisering 

en opleidingsmogelijkheden? Bezoek ons!

DECEMBER

Elektro Vakbeurs

Op 9, 10 en 11 december staat ES Elektro 

op de Elektro Vakbeurs in Hardenberg, 

waar dit jaar het thema SMART Industry tot 

uiting komt. Bent u benieuwd naar slimme 

en efficiënte industriële concepten en naar 

de mogelijkheden voor ketenoptimalisatie 

binnen uw sector? Wij gaan het gesprek graag 

met u aan!

In 2014 vindt u ons 
regelmatig op de beurs
Komt u ook? 
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Cursusnieuws

Cursus Redundantie op S7-400H 

Wilt u een S7-400H redundant systeem configureren of diagnosticeren? 

Dan is de cursus “S7-400H” een goede opstap naar een compleet 

werkend redundant systeem en het snel oplossen van storingen binnen 

de S7-400H.

Deze cursus behandelt belangrijke zaken rondom SIMATIC S7 

redundantie als: 

• Redundant systeem configureren

• De nodige parametersfuncties implementeren om  

een volledige redundantie te kunnen garanderen 

• Opzetten van Profibus of Profinet met Redundantie

• Programmeren van CFC in STEP7

• Gebruiken en configureren diagnosebouwstenen

• Uitwisselen van hardwarecomponenten in een redundant systeem

De cursus is ook te combineren met S7-Safety binnen een S7-400H/F 

systeem en kan tevens bedrijfsgericht en in-company. 

De eerstvolgende cursus staat gepland op 3 en 4 november 2014 te 

Raamsdonksveer. 

Workshop Modbus

Deze nieuwe workshop heeft als doel de cursisten wegwijs te maken in 

de opbouw van een Modbus-telegram en inzicht te verschaffen in de 

configuratie en het onderhoud van een Modbus-koppeling.

Daar meer en meer apparatuur met transmitters en netwerkelementen in 

de (proces)techniek gebruik maken van het Modbus-protocol en technici 

hier steeds meer mee worden geconfronteerd, is deze cursus uitermate 

geschikt voor diegene die zich willen verdiepen in de techniek rondom 

het Modbus netwerk.

Deze workshop is sterk praktijkgericht: al vrij snel wordt de cursist 

geconfronteerd met de uitdaging 'hoe laat ik de componenten met 

elkaar communiceren via Modbus'.

De eerstvolgende workshop staat gepland op 6 en 7 november 2014 te 

Raamsdonksveer.

PCS7 voorbereidingscursus netwerken

De praktijk heeft geleerd dat bij aanvang van de PCS7 Systeem- en 

Servicecursus de cursisten te weinig praktijkkennis hebben om goed 

aan de slag te kunnen met de praktijk opdrachten. Tevens heeft men te 

weinig kennis van de mogelijkheden van S7- en TCP-koppelingen om 

een werkende verbinding op te bouwen tussen PC en PLC.

Deze cursus is dan ook uitermate geschikt als voorbereiding op de  

PCS7 cursus voor deelnemers met te weinig basiskennis netwerk-

technologie SIMATIC S7 of voor diegene die meer algemene kennis 

willen over SIMATC S7 netwerktechnologie.

Algemene info 

itsme Industrial Automation verzorgt de volgende cursussen:

• PLC: Siemens, Beckhoff, Mitsubishi, Festo en Schneider Electric

• Drives: Siemens, Danfoss en Schneider Electric

• HMI: Siemens, Mitsubishi, Schneider Electric en Citect Scada

• NEN3140 en Schakel- & Besturingstechniek

• Machineveiligheid

• CoDeSys volgens 61131-3

• Servotechniek

• Robotica: ABB en Mitsubishi

• ATEX

Voor uitgebreide cursusinformatie, cursusdata en aanmelden verwijzen 

wij u naar onze website (www.itsme.eu) of ons secretariaat (076-5782860 

of ia@itsme.eu). Alle cursussen kunnen ook als bedrijfstraining worden 

gegeven.
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Schrijf in voor
onze nieuwe cursussen!
itsme Industrial Automation heeft een aantal nieuwe cursussen toegevoegd  
aan haar uitgebreide cursusprogramma.

Module Cursus Dagen Prijs Locatie Datum

BECKHOFF Beckhoff en TwinCAT systeemcursus 2  € 720,00 Raamsdonksveer 17 t/m 18/11/2014

MIT-IQWORKS Mitsubishi IQ-Works systeemcursus 3  € 1235,00 Raamsdonksveer 10 t/m 12/11/2014

MODBUS
Configuratie en onderhoud  
van Modbus koppelingen

2 € 1095,00 Raamsdonksveer 06 t/m 07/11/2014

NEN3140BV NEN 3140 bedrijfsvoering LS 1 € 339,00 Venlo 25/09/2014

S7-400H
SIMATIC S7‐400H redundant systeem
configureren en diagnosticeren

2 € 975,00 Raamsdonksveer 03 t/m 04/11/2014

S7-PCS7NET PCS7 voorbereidingscursus 2  € 975,00 Den Bosch 04 t/m 05/12/2014

S7-SAFETY S7-300/400 Safety 2  € 895,00 Raamsdonksveer 02 t/m 03/10/2014

2  € 895,00 Raamsdonksveer 15 t/m 16/12/2014

TIAP-BASIS TIA Portal SIMATIC S7 basiscursus 2  € 670,00 Raamsdonksveer 15 t/m 16/09/2014

2  € 670,00 Venlo 30 t/m 31/10/2014

2  € 670,00 Raamsdonksveer 25 t/m 26/11/2014

2  € 670,00 Zonhoven (B) 15 t/m 16/12/2014

TIAP-SCADA TIA Portal WinCC Professional 5  € 2150,00 Raamsdonksveer 03 t/m 07/10/2014

TIAP-SCADA-UP
Update from WinCC SCADA V7 to  
TIA Portal WinCC Professional

4  € 1850,00 Den Bosch 17 t/m 20/11/2014

TIAP-SERVICE TIA Portal SIMATIC S7 Storingzoeken 2  € 755,00 Raamsdonksveer 08 t/m 09/10/2014

2  € 755,00 Raamsdonksveer 01 t/m 02/12/2014

TIAP-UPDATE Update cursus STEP7 v5 naar TIA Portal 2  € 755,00 Raamsdonksveer 06 t/m 07/10/2014

2  € 755,00 Raamsdonksveer 27 t/m 28/11/2014

Alle	prijzen	zijn	exclusief	BTW		Een	cursus	dag	duurt	van:	09.00	tot	16.00	uur

Voor de andere cursussen verwijzen wij u graag naar onze website: www.itsme.eu/opleidingen 

Of scan de QR-code en ontdek welke cursussen itsme Industrial Automation u te bieden heeft!
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Loctite: 

Oplossingen voor al uw 
onderhoudsuitdagingen

BESPAAR
TIJD EN
KOSTEN

Alleen gepast onderhoud zorgt ervoor dat uw machines gesmeerd  

lopen. Loctite biedt de beste oplossingen voor onderhoudsopdrachten  

op het vlak van verlijming, afdichting, reiniging en smering. Onze 

producten zijn gekend voor hun hoge betrouwbaarheid en veiligheid.  

Ze helpen u met name om tijd te winnen en kosten te besparen. 

Stilstandtijden van industriële machines kunnen herleid worden tot een 

minimum als ze onderhouden worden met Loctite-producten. Overtuig 

uzelf en ontdek onze premiumproducten voor verlijming, afdichting, 

reiniging en smering.

Verlijmingsoplossingen 

Van schroefdraadborging tot het verbinden van grote structurele 

onderdelen - de lijmen van Loctite voorzien oplossingen voor  

alle ver lijmings uitdagingen die u tegenkomt in uw dagelijks  

onderhoudswerk.

Afdichtingstoepassingen.

Schroefdraden of flenzen afdichten op pijpleidingen, tandwielkasten of 

andere industriële onderdelen - de afdichtingstoepassingen van Loctite 

voorkomen allerlei soorten lekken.

Reinigingsoplossingen

Van handen tot industriële apparatuur - de reinigingsoplossingen van 

Loctite en Bonderite verwijderen alle vervuiling.

Smeringsoplossingen

Als bescherming tegen loslopen, schuring en 

slijtage - de smeermiddelen van Loctite houden 

uw industriële apparatuur aan de praat.
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De nieuwe compact controllers zetten de 

standaard voor functionaliteit en prestaties 

met een overzichtelijke engineering, veel 

communicatiemogelijkheden en daadwerke-

lijke schaalbaarheid. Een snel en modulair 

I/O systeem, naast elkaar te monteren 

communicatie modules en een geïntegreerd 

veilig heids ontwerp in het I/O systeem bieden 

de mogelijkheid om met een minimale 

installatietijd efficiënt en op maat oplossingen 

te configureren in de nieuwe controllers. 

Modicon M221 controllers voor bedraadde 

applicaties, M241 controllers voor applicaties 

met hogere prestatie-eisen en Modicon M251 

controllers voor modulaire en gedistribueerde 

architecturen zijn ontworpen voor een juiste, 

efficiënte en functionele automatisering 

voor een brede reeks machines. De nieuwe 

Modicon LMC078 motion controller breidt 

de reeks van Modicon controllers verder uit 

met een combinatie van PLC technologie en 

motion functionaliteit. De Modicon LMC078 

kan tot 8 servo-assen synchroniseren met een 

cyclustijd van 1 milliseconde en tot 16 servo-

assen met een cyclustijd van 2 milliseconden.

Met de standaard interfaces, waaronder 

Ethernet, USB, seriële interface en web servers 

bieden deze controllers een uitgebreide 

ingebouwde connectiviteit, zelfs in de 

standaard configuratie zonder extra opties. 

Zowel Modicon M221 als Modicon M241 

zijn uitgerust met een I/O terminal en een  

stan daard pulse/direction interface. Dit 

betekent dat Lexium servo drives en producten 

van derden eenvoudig kunnen worden 

aangestuurd, zonder de noodzaak van een 

veldbusnetwerk. 

Het speciaal ontwikkelde Modicon TM3 I/O 

systeem maakt een flexibele en op maat 

gemaakte uitbreiding van de I/O terminals 

in alle controllers mogelijk. Maximaal 14  

terminals kunnen worden toegevoegd aan de 

controllers met de nieuwe I/O uitbreidings-

bus, die 10 keer sneller is dan de traditionele 

oplossingen. De nieuwe veiligheidsmodules 

kunnen even eens worden verbonden met 

de I/O uitbreidingsbus door het gebruik van 

“safety embedded” relais. Met de Modicon TM3 

kunnen eveneens eenvoudig motorstarters 

worden aangesloten.

Een extra optie voor Twido gebruikers: 

gebruikers die overstappen op de nieuwe 

Modicon M221 kunnen applicatiesoftware 

en zelfs bestaande Modicon TM2 teminal-

configuraties overzetten. 

Iedere controller heeft een QR code op de 

behuizing voor een duidelijke identificatie. 

Deze code kan worden ingelezen met een 

smartphone en naar Schneider Electric 

worden gestuurd bij een vraag naar 

assistentie van service of support mensen. 

Alle drie de modellen bezitten eenvoudige 

en gebruiksvriendelijke data handling. 

Programmeerdata worden opgeslagen op 

SD kaarten, waardoor ze eenvoudig uit te  

wisselen zijn. Een ander voordeel is de 

mogelijkheid om met een PC programmeer- en 

firmwaredata te installeren op een controller, 

zelfs als deze nog niet geïnstalleerd is en nog 

in de verpakking is.

SoMachine, de universeel toepasbare 

ontwerpsoftware voor MachineStruxure 

controllers is beschikbaar met nieuwe 

functies. Het bevat een meer intuïtieve 

programmeerinterface speciaal ontwikkeld om 

trainingstijd te verkorten voor nieuwkomers 

in MachineStruxure of Modicon controllers. 

Een ander belangrijk kenmerk om de “time to 

market” te verkorten is de mogelijkheid binnen 

SoMachine om diverse moeilijkheidsniveaus 

aan te kunnen. Vanwege de intuïtieve aanpak 

in SoMachine Basic voor Modicon M221 is een 

training niet langer vereist. 

'The NEXT generation'  
zet nieuwe standaard voor 

prestaties en schaalbaarheid
 Schneider Electric lanceert nieuwe reeks  

controllers voor MachineStruxure

Met ‘The NEXT generation of MachineStruxure’, garandeert  

Schneider Electric optimale prestaties voor automatiserings-

oplossingen voor de machinebouw in de komende jaren. Meer 

flexibele controllers met meer standaard functionaliteit dragen bij aan 

een optimalisering van automatiseringskosten voor een brede reeks 

van machines. Een uitgebreide selectie van interfaces, waaronder 

Ethernet interfaces voor zelfs de kleinste controllers, zorgt voor een 

eenvoudige integratie binnen de huidige netwerkomgeving.
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Kennis van  
machine-automatisering
Waar en wanneer dan ook

Omron Industrial Automation Europe 

In Europa hebben we al meer dan 40 jaar een toonaangevende positie op 

het gebied van machine- en industriële automatisering. Wij gebruiken 

onze expertise op het gebied van machineautomatisering om onze 

klanten te helpen hun dromen te realiseren met machines en oplossingen 

van wereldklasse.

Specialisatie gaat om ondersteuning van u, onze klant, met competent 

en ervaren personeel, met hoogwaardige producten die werken onder 

omstandigheden die de opgegeven specificaties overtreffen, en met 

constante aandacht voor uw belangen. Wij bieden oplossingen die zijn 

gebaseerd op de behoeften van onze klanten, of die oplossing nu wordt 

gebruikt in een eenvoudige of een zeer flexibele machine.

E3Z-serie voor preventief onderhoud

Minimaliseer uw onderhoudskosten door toepassing van de E3Z serie 

fotocellen met preventieve onderhoudsfunctie. Deze sensoren hebben 

een speciale uitgang om vroegtijdige en potentiele storingen te 

signaleren. 

• 'Machine Stop' of 'Sensor Defect' -alarmuitgang  

als bundelonderbreking te lang duurt

• Detectie van vuile lens door LED-intensiteit vermindering

• Actieve sensorcontrole door testingang die een  

statuswijziging op de ontvanger forceert

Detectie van vuile lens

Een stoffige of vuile lens kan fouten veroorzaken. De schakelfunctie 

voor de lichtintensiteit en de zelfdiagnose-uitgang bieden volledige 

bescherming. Als de sensor in een stoffige, vuile omgeving wordt 

gebruikt, kunnen fouten optreden vanwege een verlaagde intensiteit 

van de lichtontvangst door stof of vuil dat zich hecht op het 

detectieoppervlak van de sensor.

De E3Z met schakelfunctie voor de lichtintensiteit kan storingen 

voorkomen door regelmatig de speling te controleren bij het opstarten 

van het systeem. Bovendien beschikt de E3Z over een zelfdiagnose-

uitgang, die een onderhoudswaarschuwing verzendt wanneer de 

lichtontvangst verandert tijdens de werking.

Bedrijfsniveau x 1,1 tot 1,2

Groen Groen

Oranje

Groen

Intensiteit van
ontvangen licht

1,1 tot 1,2

Controle-uitgang
(modus Licht AAN)

Zelfdiagnose-
uitgang

AAN

AAN

min.
0,3 s*

min.
0,3 s*

UIT

UIT

*

Display

1

0,8 tot 0,9

Bedrijfsniveau

Bedrijfsniveau x
0,8 tot 0,9

De zelfdiagose-uitgang kan ook worden geactiveerd wanneer 
de objecten langzaam bewegen. Als u dit wilt voorkomen, 
installeert u bijvoorbeeld een inschakelvertraging.

ZELFDIAGNOSE-UITGANGEen wereldwijde organisatie. Omron Industrial 

Automation is leider op het gebied van producten 

en toepassingsexpertise voor technologisch 

geavanceerde automatiseringsproducten. 

Het is onderdeel van Omron Corporation, een 

onderneming die al sinds de oprichting in 1933 

anticipeert op en voldoet aan sociale behoeften. 

Omron levert voortdurend belangrijke bijdragen 

op zeer uiteenlopende gebieden, zoals industriële 

automatisering en elektronische componenten.
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Onderhoud & reparatie
Gebruik van het juiste gereedschap is essentieel bij onderhoud en reparatie 

werkzaamheden. Ook het gebruik van een goed pakket slijp- en schuurmiddelen biedt 

vele voordelen, zowel handmatig als machinaal. Hoogland-Mennens verkoopt op 

dit gebied al jaren de merken Flexovit en Norton. Beide merken voorzien in het juiste 

specialisme. Flexovit is al jaren bekend op het gebied van afbraam- en doorslijpschijven. 

Norton biedt met de innovaties op het gebied van Beartex steeds meer voordelen. 

Norton Beartex is het meest complete non-wovens assortiment.  

Bij onderhoud en reparatie werkzaamheden wordt vaak gebruik 

gemaakt van beartex schuurrollen en –vellen. Deze producten bieden 

veel voordelen ten opzicht van het traditionele schuurpakket. 

Enkele voordelen:

• Water en oplosmiddel bestendig

• Uitwasbaar

• Flexibel

• Vormt zich naar het materiaal

De producten zijn onder andere te gebruiken voor ontroesten, 

verwijderen van coating en vlekken, verwijderen van lasblauw en het 

ontbramen van kunststof. Kortom, veelzijdig toepasbaar.

Voor gebruik op een haakse slijper is een nieuw en uniek product van 

Norton opgenomen in het assortiment: de Vortex Rapid Blend schijven. 

Dit product is zeer breed inzetbaar. Zo is het bijvoorbeeld ideaal voor  

het ontbramen, in werken van TIG lassen, afronden van kanten, reinigen 

en tevens polijsten. De schijven smeren niet, u hoeft minder te wisselen 

van machine en producten, en ze lopen niet vol. 

Meer weten of ontvangt u graag een proefexemplaar? Vraag het uw 

Hoogland-Mennens contactpersoon. 
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De motorstarter kan men met verbindings-

adapters, zonder extra bedrading, direct 

koppelen aan de SIRIUS 3SK1-Advanced 

veiligheidsrelais. Dit bespaart tijd, vermindert 

de kans op bedradingfouten en maakt 

het bouwen van veiligheidsfuncties zeer 

overzichtelijk. Daarnaast bestaat ook de 

mogelijkheid dat ze rechtstreeks gekoppeld 

worden aan een failsafe besturing. Voor het 

veilig afschakelen van meerdere motorstarters 

is tevens veilige groepenschakeling mogelijk. 

De motorstarters beschikken over ATEX-

Certificering voor de motor overbelastings-

beveiliging ten behoeve van toepassing in 

explosie gevaarlijke omgevingen.

Door de opbouw van de SIRIUS motorstarter 

kan het hoogste veiligheidsniveau (SIL3 / PLe)  

gegarandeerd worden voor de gehele 

levensduur van het apparaat (30 miljoen 

schakelingen), ongeacht de manier van 

afschakeling (via de schakelingangen of 

het wegnemen van de voedingsspanning).  

Ook voor toepassingen met hoge omgevings-

temperatuur is de veiligheid gewaarborgd  

(tot 60 Graden Celcius). 

Machineveiligheidstoepassingen

Siemens introduceert SIRIUS 
failsafe motorstarters

De serie SIRIUS 3RM1 motorstarters van Siemens 

Industry Automation in compacte bouwvorm zijn vanaf 

heden ook verkrijgbaar in een failsafe-uitvoering voor 

machineveiligheidtoepassingen: de SIRIUS 3RM1-Safe.  

Ze zijn leverbaar als direct- en omkeerstarter, in een 

bereik tot 3 kW (400V AC). De motorstarters zijn 

geschikt voor veiligheidstoepassingen t/m SIL3  

(EN 62061) / PLe (EN ISO 13849) / Cat.4. 
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LED’s vervangen in snel tempo fluorescentie buizen als duurzamere 

lichtbron, maar geen ervan doet dat sneller dan de Philips MASTER LED-

tube Value InstantFit. Deze lichtbron is ontworpen door toonaangevende 

experts in LED-techniek en integreert een LED-lichtbron in een traditionele 

buisvorm die zich snel, gemakkelijk en veilig laat installeren.

Geen gedoe met vervangen van bedrading of voorschakelapparatuur: 

InstantFit is een ‘plug & play’-oplossing die werkt met hoogfrequente 

elektronische VSA’s en die past in uw bestaande lamphouders. Dankzij 

de brede reeks buizen kunt u langdurige energiebesparingen tot 50% 

realiseren – in een oogwenk.

Onmiddellijk
efficiënt,
 onmiddellijk duurzaam
 Philips MASTER LEDtube Value InstantFit
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Het nieuwe Van Geel GWO Snap-on wandgootsysteem: 

Alleen maar voordelen!
Legrand Nederland gelooft in werkplekken die efficiënt en duurzaam worden 

gebouwd, terwijl ze tegelijkertijd stijlvol zijn en van alle gemakken voorzien. 

Elektrotechnische installaties moeten daarom snel, eenvoudig, veilig, stijlvol en op 

een duurzame manier kunnen worden aangebracht. Hiervoor heeft Legrand alle 

elektrotechnische onderdelen in eigen beheer en stemt zij deze perfect op elkaar af.  

Met het nieuwe GWO Snap-on wandgootsysteem kunt u werkplekken sneller, 

stijlvoller en duurzamer dan ooit van voeding- en data-aansluitingen voorzien.

Het nieuwe Van Geel systeem bestaat uit een stalen wandgoot met een 

dekselopening van 45 mm, waar u de voeding en data-aansluitingen 

direct, zonder montagedozen, adapters of afdekramen, in kunt klikken. 

Dit werkt niet alleen sneller, maar oogt ook veel mooier omdat het 

Mosaic schakelmateriaal gelijk met de voorzijde van de romp ligt. 

Door deze constructie, kan bovendien in een relatief kleine wandgoot 

toch een grote hoeveelheid kabels worden geplaatst. Op deze manier 

is de wandgoot veel minder opzichtig in de ruimte aanwezig, is deze 

duurzamer en kostenbesparend. 

Voordelen GWO Snap-on wandgoten:

• Compacte wandgoot met meer kabelcapaciteit

• Minder onderdelen nodig voor hetzelfde resultaat

• Snelle montage, o.a. door het Mosaic schakelmateriaal 

• Direct inklikbaar

• Uitgebreid aantal functies, zoals WCD,  

data, schakelaars, VGA en USB

• Mooi resultaat, omdat alle onderdelen  

perfect op elkaar afgestemd zijn

De GWO Snap-on wandgoten  

zijn leverbaar in:

• 85 x 50 symmetrisch

• 100 x 50 symmetrisch

• 130A x 50 asymmetrisch

• RAL 9003

• Lengte 2000 mm



VESTIGINGEN

itsme - Hoofdkantoor
Steurweg 2 - 4941 VR Raamsdonksveer
Postbus 128 - 4940 AC Raamsdonksveer 
Nederland
Telefoon: +31 162 484 200
Fax: +31 162 484 299
E-mail: info@itsme.eu

ES Elektro
Steurweg 2 - 4941 VR Raamsdonksveer
Postbus 128 - 4940 AC Raamsdonksveer 
Nederland
Telefoon: +31 162 484 200
Fax: +31 162 484 299
E-mail: info@eselektro.nl

Breemes
Vogelsancklaan 260 
3520 Zonhoven 
België
Telefoon: +32 11 399 499
Fax: +32 11 399 498
E-mail: info@breemes.be 

ES Elektro Romania 
No 12, Muncii Blvd. 
RO - 400641, Cluj-Napoca
Roemenië
Telefoon: +40 364 41 63 33
Fax: +40 364 41 73 33
E-mail: info@eselektro.com

Hoogland-Mennens
Wieldrechtseweg 24 - 3316 BG Dordrecht
Postbus 114 - 3300 AC Dordrecht 
Nederland
Telefoon: +31 78 618 33 55
Fax: +31 78 618 16 16
E-mail: info@hooglandmennens.nl

Elektres
Crta. Santa Coloma, 82 pis 2
17005 Girona
Spanje
Telefoon +34 972 237 883
Fax: +34 972 239 604
E-mail: info@elektres.es 

Schultz+Erbse
Feldmühlenstraße 41
58099 Hagen
Duitsland
Telefoon: +49 2331 36 10
Fax: +49 2331 36 11 23 
E-mail: service@erbse.de

Oplage: 25.000 stuks

SIGNAAL verschijnt vier keer per jaar

SIGNAAL Redactie: Postbus 128 - 4940 AC Raamsdonksveer

tel. (0162) 58 22 00 - E-mail: redactie@itsme.eu 

Gehele of gedeeltelijke overname van artikelen is alleen mogelijk na  

schriftelijke toestemming van de redactie.

Vormgeving: dBOD – Amsterdam

Grafische adviezen en productie: SITNO – Bergen op Zoom - www.sitno.nl

Wilt u in het vervolg geen uitgave van SIGNAAL meer missen? 

Stuur dan een e-mail met als onderwerp ‘aanmelding’ naar redactie@itsme.eu.

Vergeet dan niet uw gegevens in de e-mail te vermelden. 

Wenst u SIGNAAL niet langer te ontvangen? 

Stuur dan een e-mail met als onderwerp ‘opzegging’ naar redactie@itsme.eu.

Vergeet dan niet uw gegevens in de e-mail te vermelden.

SIGNAAL is een uitgave van itsme 

COLOFON


