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Beste lezers,
Elke keer dat een van de honderdduizenden hoogspanningsmasten in Duitsland
wordt onderhouden, gaat er een team van twee aan het werk: de ene klimt,
de andere zekert. Het werk van die andere kan binnenkort worden gedaan
door de EPIC, 's werelds eerste mechanische zekeraar – dankzij de kracht en de
betrouwbaarheid van aandrijfsystemen van FAULHABER. Deze verlichten het
werk aanzienlijk, hier en in vele andere toepassingen waarin professionele klimmers actief zijn.
In het laboratorium zorgen de aandrijvingen juist weer voor snelle en nauwkeurige positionering voor een hoge doorloopsnelheid. Ze geven bijvoorbeeld
cruciale ondersteuning bij het ontwikkelen van individueel op maat gemaakte
bestanddelen, zogenaamde biologicals, en zijn daarmee onder andere belangrijke bondgenoten in de strijd tegen kanker.
Dit is echt FAULHABER: hoge prestaties in een minimale ruimte, of het nu gaat
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om hoogspanningsmasten, het laboratorium, de golfbaan of het doseren in productielijnen. En niet alleen met producten, ook als het gaat om teamwork binnen
het bedrijf: Reiner Bessey en Jochen Hasenmaier leggen in een interview uit hoe
de productiecapaciteit in drie jaar verdubbelde.
Ik hoop dat u bij het lezen geïnspireerd wordt!

Verschijning en abonnementen:
FAULHABER motion verschijnt twee maal
per jaar en wordt klanten, belangstellenden
en medewerkers van FAULHABER kosteloos
toegestuurd.
Indien dit magazine u nog niet persoonlijk
is toegezonden en u geïnteresseerd bent in
verdere edities, kunt u zich registreren via:
www.faulhaber.com/motion

Met vriendelijke groet,
De Faulhaber motion is nu ook als app
beschikbaar.

www.faulhaber.com/motion
Dr. Fritz Faulhaber
Managing Partner
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KORTE BERICHTEN

ENTHOUSI ASME
A A NDR IJ V EN
Enthousiasme wekken voor wetenschap en techniek: dat is het doel van de TecDays, die ongeveer
tien keer per jaar worden gehouden in Zwitserse
scholen. De evenementen zijn een initiatief van de
Zwitserse Academie van Technische Wetenschappen, gericht op leerlingen in het eindexamenjaar
van het voortgezet onderwijs. Tijdens een typische TecDay presenteren bedrijven, organisaties

en onderwijsinstellingen interessante voorbeelden
uit verschillende technische en wetenschappelijke
gebieden, in rond de 40 collegemodulen. In 2016
ondersteunt FAULHABER in Zwitserland de TecDays
met een module over de techniek van aandrijfsystemen en het grote aantal toepassingen hiervan in de
lucht- en ruimtevaart. Sinds 2007 hebben meer dan
30.000 leerlingen aan de TecDays deelgenomen.

M E E R I N F O R M AT I E
www.satw.ch/index
www.faulhaber.com/news

S E R I E 1016 … S R – M A X I M A A L V E R M O G E N
I N E E N M I N I M U M A A N RU I M T E

M E E R I N F O R M AT I E
www.faulhaber.com/news
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De nieuwe serie 1016…SR van FAULHABER breidt
de beproefde familie motoren uit met compacte
DC-motoren met edelmetaal-commutatie. Samen met
de al geïntroduceerde series 0816…SR en 1024…SR
zijn deze aandrijvingen, die gecombineerd kunnen
worden met geschikte FAULHABER aandrijvingen en
encoders, ideaal geschikt voor toepassingen waarbij
maximale kracht vereist is in de compactste ruimtes.
De nieuwe serie 1016…SR motoren haalt een continukoppel van 0,92 mNm bij een lengte van maar 16
mm en een diameter van 10 mm. Zijn Δn/ΔM-karakteristiek heeft een bijzonder kleine helling van 5953
rpm/mNm, 3 V waardoor extreem soepele overgangen mogelijk zijn bij een verandering van belasting.
Andere sterke punten van de motor zijn zijn lage
stroomverbruik, zijn hoge energie-efficiëntie, minimale trillingen en een laag geluidsniveau.

S E R I E 1935... BRC M E E R P OM P V E R MO G E N
De facelift van de beproefde 1935 … BRE borstelloze DC-motor, de “BRC”, is uit - met een aantal
optimaliseringen. De nieuwe motor bereikt een continukoppel van 3,5 mNm bij behoud van zijn compacte
ontwerp. Hij is hiermee krachtiger dan zijn voorganger. Zijn rotatierichting is omkeerbaar. Tevens is het
toerentalbereik vergroot van 1.000 tot 11.000 rpm,
en is de efficiëntie verder verbeterd. Ook het tempe-

ratuurbereik is significant verhoogd, en loopt nu van
-25°C tot 85°C. De nieuwe hoogkwalitatieve lagers
zorgen voor een langere levensduur. Het bewezen
aansluitconcept van de series 1525...BRC en 3153...
BRC is gestandaardiseerd met de 1935...BRC.

M E E R I N F O R M AT I E
www.faulhaber.com/news

JONGE T ECH N I E K TA L E NT E N VA N W E R E L D K L A S S E
De iCan Competition of Students in Microsystems
Applications (een internationale studentenwedstrijd
voor toepassingen van microsystemen) werd dit jaar
gewonnen door een team van de Universiteit van
Freiburg. Bij hun winnende Cablebot-project maakten ze gebruik van motoren van FAULHABER. De
wedstrijd vond plaats in Parijs. Konstantin Hoffmann,
Karl Lappe, Ann-Kathrin Leiting en Christoph Grandauer hebben een prototype van een draadspoelrobot ontwikkeld die geleiders, antennes en netwerk- en telefoonkabels in lege buizen kan trekken
wanneer gebouwen worden voorzien van elektrische
bedrading. Gewoonlijk worden kabels en geleiders
de buizen ingetrokken met behulp van een hydrostatisch drukverschil of een trekdraad. Met hun idee en
de toepassing ervan liet het winnende team 23 concurrenten achter zich uit China, Taiwan, Thailand,
Japan, de VS, Zwitserland, Frankrijk en Portugal.

M E E R I N F O R M AT I E
www.partner.vde.com
www.faulhaber.com/news
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VRIJ KLIMMEN
MET ZEKERHEID
mit

De zekeraar heeft het leven van de klimmer letterlijk in zijn handen.
Als hij zijn werk goed doet, zal een val na een of twee meter worden gestopt. Omdat de klimmer
ook goed zal opletten – het gaat immers om zijn eigen hachje –, gebeuren er maar weinig ongelukken. Zekeren is tamelijk saai, en ook duur wanneer professionele klimmers bijvoorbeeld werken aan
hoogspanningsleidingen of aan de gevels van hoge gebouwen. Dat was in elk geval tot voor kort
zo. Want nu heeft een nieuw bedrijf uit München 's werelds eerste automatische zekeraar op de
markt gebracht, de EPIC. Met dit apparaat kan de klimmer ook veilig klimmen wanneer hij of zij
alleen is. Motoren van FAULHABER zorgen voor voldoende grip en een strak gespannen touw.
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Het verhaal van de EPIC (Electronic Partner for
Individual Climbing) begon zeven jaar geleden op
de Universiteit van Regensburg. Florian Widmesser,
een techniekstudent en een enthousiaste bergbeklimmer, ontwikkelde het concept van automatische
zekering in het kader van zijn scriptie. In die fase gaf
FAULHABER de uitvinder al deskundig motoradvies.
Samen met de afgestudeerde bedrijfswetenschapper
Jan Lohse richtte hij in 2011 Auroco GmbH op om het
concept om te zetten in een commercieel levensvatbaar product. Het eerste prototype zag het licht in
2012, en de betrouwbaarheid van de nieuw ontwikkelde zekeringstechnologie werd in 2014 bevestigd
door een DEKRA-certificering. Widmesser produceerde eigenhandig de eerste in serie geproduceerde partij van honderd eenheden. Het bedrijf is inmiddels
aanzienlijk gegroeid dankzij crowdfunding en de
uitstekende reacties op het product.

een klimwand, kan het apparaat aan de wand worden bevestigd met schroeven of kliksluitingen. Voor
mobiel gebruik is een klemsysteem leverbaar. Het kan
worden bevestigd op elke vaste structuur, zoals het
voetstuk van een hoogspanningsmast.
Tijdens het voorklimmen staat de motor in zijn
vrij, zodat de klimmer het touw strak kan trekken
zonder kracht te hoeven zetten. Als hij te veel touw
heeft opgetrokken en het touw gevaarlijk slap hangt,
geeft hij de opdracht om het strak te trekken. Dat
doet hij met een radiomodule op zijn arm die via
Bluetooth communiceert met het zekeringsapparaat.
De eerste motor windt dan het losse touw op. Tijdens
naklimmen, dat wil zeggen wanneer de klimmer een
touw volgt dat al is opgehangen, kan hij kiezen of
de motor, die op een batterij werkt, het losse touw
automatisch strak moet trekken of na een opdracht.

Voorklimmen en naklimmen
“De EPIC is het eerste automatische mechatronische zekeringssysteem voor klimmers dat kan worden
gebruikt bij voorklimmen, naklimmen en abseilen”,
aldus Jan Lohse. Hij vertelt wat de speciale kenmerken zijn van het product en legt uit (voor nietklimmers) wat deze termen betekenen: “Tijdens
het voorklimmen maakt de klimmer het touw
elke twee meter vast aan een karabijnhaak.
De zekeraar blijft beneden en houdt
het touw vast. Als de klimmer uitglijdt, valt hij niet verder naar
beneden dan de eerstvolgende
karabijnhaak. Tijdens het naklimmen volgt de klimmer een touw
dat al eerder is vastgemaakt en dat
door door de zekeraar omhoog wordt
getrokken. De zekeraar moet het touw
tijdens het voor- en naklimmen gespannen houden, zodat een val direct wordt
gestopt.”
De EPIC kan deze taak volledig
overnemen. Het apparaat, dat zo
groot is als een baksteen, controleert het touw met behulp van
twee motoren. De eerste motor
is voor het opwinden, de tweede
voor het afremmen. Het touw loopt tussen twee
profielschijven door, waardoor het niet kan slippen.
Bij voorklimmen wordt het apparaat beneden vastgezet. Tijdens stationair gebruik, bijvoorbeeld bij

Het apparaat, dat zo groot is als een baksteen, controleert het touw met behulp van twee motoren.
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Zekeren met dubbele redundantie
De tweede motor is verantwoordelijk voor het
remmen en blokkeert het touw bijvoorbeeld wanneer de klimmer daartoe opdracht heeft gegeven
omdat hij even pauze wil houden. Bij abseilen zorgt
de rem ervoor dat het touw automatisch met een
bepaalde snelheid van de rol wordt afgewikkeld,
zodat de klimmer zich ontspannen naar beneden
kan laten zakken. De remmotor is echter ook verantwoordelijk voor zekering. In de radiomodule zit een
versnellingssensor met drie assen. Bij een val zendt de
module binnen 30 milliseconden een noodsignaal uit
naar het zekeringsapparaat, waarna de rem wordt
geactiveerd.
“Uiteraard vertrouwen we niet slechts op één
systeem,” benadruk Jan Lohse. “De zekering is ontworpen met dubbele redundantie.” Het tweede
mechanisme: bij een val gaat de touwpoelie heel
snel draaien en daardoor ook de touwmotor. Deze
grote snelheidstoename is het signaal voor de poelie
om elektriciteit op te wekken. De opgewekte energie wordt naar de remmotor geleidt, die de energie
gebruikt om de rem te activeren. Dit zorgt ervoor dat
er altijd wordt geremd, zelfs wanneer de batterij leeg
is. Als derde zekeringsmechanisme is het apparaat
voorzien van een volledig mechanische centrifugale
koppeling die ervoor zorgt dat de rem wordt geactiveerd wanneer de rol snel begint te draaien.

Motorenergie voor de rem
De hoge draaisnelheid van de touwmotor bij
een val was een van de moeilijkheden die met
behulp van de aandrijftechnologie moest worden opgelost. Een toerental van 25.000 toeren
per minuut zou een kwalitatief minder goed
spoelmechanisme binnen zeer korte tijd verwoesten. “Na met ons te hebben overlegd besloot de
klant om gebruik te maken van de motoren met
koper-grafietcommutatie uit de 2657...CXR-serie,”
vertelt Andreas Eiler, die bij FAULHABER verantwoordelijk is voor de samenwerking met Auroco.
“De tweede, sterkere aandrijving, een 3257...CR,
levert het vermogen dat nodig is voor abseilen en
remmen. De motor draagt het gewicht van de klimmer met zijn stilstandkoppel.” Tandwielkasten uit de
26/1-serie en de 32A-serie zorgen voor de overdracht
van het vermogen, en een robuuste IE3-encoder controleert de snelheid. Het perfecte functioneren van
deze aandrijf- en controlecomponenten voor de EPIC
is letterlijk van levensbelang. “De certificering toont
aan dat ze betrouwbaar zijn, zelfs onder de moeilijke omstandigheden die zich tijdens het klimmen
vaak voordoen,” benadrukt Jan Lohse. “De motoren
hebben geen last van sterke trillingen of extreme
temperaturen.”
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IN DUITSLAND ALLEEN AL
STAAN ER MEER DAN 300.000
HOOGSPANNINGSMASTEN
Samen met handelspartner Skylotec, een specialist op het gebied van valbescherming, zijn de twee
oprichters inmiddels bezig om de markt te veroveren.
De eerste interesse kwam niet zoals verwacht uit de
hoek van sportklimmers, maar uit de industrie. In
Duitsland alleen al staan er meer dan 300.000 hoogspanningsmasten die regelmatig onderhoud vergen.
Er zijn ook steeds meer systemen die moeilijk toegankelijk zijn, zoals windturbines, hoogbouwmagazijnen en bomen van hijskranen. Bedrijven kunnen
met de EPIC aanzienlijk besparen op de kosten van
de voorgeschreven zekering. Klimhallen en klimparcoursen zijn andere potentiële klanten, en het bedrijf
werkt hard aan het optimaliseren van het apparaat
voor sportklimmen. Het bedrijf zegt dat er ook snel
een smartphone-app zal komen voor registratie en
analyse van de geklommen afstand, de snelheid, de
hoogte, het energieverbruik, de valhoogte, het aantal vallen en de belastingswaarden. Jan Lohse is overtuigd: “Ons apparaat zal zowel het sportklimmen als
het professioneel klimmen radicaal veranderen.”

De EPIC-oplossing is een volautomatisch elektronisch touwzekeringssysteem. Het apparaat werkt op batterijen en is
daarom geschikt voor mobiel gebruik. De klimmer bedient
het op afstand is is altijd 100% gezekerd.

DC-M I C R O M O T O R
Serie 2657...CXR
∅ 26 mm, lengte 57 mm
Koppel 40 mNm

M E E R I N F O R M AT I E
Auroco GmbH
www.auroco.de
FAULHABER
www.faulhaber.com

FAULHABER motion

09

10

02.2016

CONSUMENT

Puristisch

ONTWERP
en handige
functionaliteit
Een combinatie van lichaamsbeweging, ontspanning en sportieve
uitdagingen, dat is wat golfers zoeken wanneer ze de baan op stappen.
De belangrijkste metgezel van een golfer is een licht en wendbaar
golfkarretje. De nieuwste modellen helpen hun gebruikers als e-Caddies,
zoals de TiCad Liberty, het fantastische golfkarretje van TiCad.
Deze karretjes worden aangedreven door micromotoren uit Schönaich.

FAULHABER motion
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De TiCad Liberty is het handigste model uit de
TiCad Titanium-familie en springt direct in het oog
door zijn puristische ontwerp en vrijwel grenzeloze functionaliteit. De TiCad Liberty begeleidt zijn
eigenaar overal, of het terrein nu vlak is of geaccidenteerd. Het handgemaakte titanium frame en de
titanium wielen glijden elegant en charmant over de
baan. Voor persoonlijk comfort wordt gezorgd door
de trekstang met onafhankelijke hoogteregeling en
de automatische voorwaartse beweging met knop- of
draaigreepbesturing. Dankzij de elektromagnetische
handrem is de TiCad Liberty extreem stabiel op alle
ondergronden.

Indrukwekkend op elk terrein

De TiCad titanium-familie frame en wielen van titanium, praktische kantelende
verbinding voor montage en
demontage in enkele
seconden, een trekstang die
aan elke lichaamsgrootte kan
worden aangepast. Al met
al een extreem gereduceerd,
exclusief ontwerp.

De praktische motorrem zorgt ervoor dat de snelheid heuvelaf constant blijft, zodat de gebruiker het
karretje op elk terrein met de gewenste snelheid kan
laten rijden. Zelfs extra holes zijn geen probleem,
in ieder geval wat het karretje betreft, want dankzij de handige lithiumbatterij garandeert de TiCad
Liberty een bereik van ten minste 27 holes. Andere
kenmerken zijn een scharnierverbinding, waardoor
het karretje binnen een oogwenk kan worden uiten ingeklapt, en de indrukwekkende afmetingen na
inklappen van maar 68 x 63 x 7 centimeter. De TiCad
Liberty past daardoor in vrijwel elke kofferbak.

Made in Germany
TiCad GmbH & Co. KG is gevestigd in Altenstadt,
bij Frankfurt am Main, en vervaardigt handgemaakte
golfkarretjes sinds 1989. Het bedrijf produceert karretjes van hoogwaardig titanium en ontwikkelt unieke modellen die in heel Europa grote indruk hebben
gemaakt. TiCad is onlangs begonnen met het plaatsen van motoren van FAULHABER op al hun gemotoriseerde karretjes. “Net als TiCad is FAULHABER een
traditioneel Duits bedrijf dat een leidinggevende
positie heeft in zijn sector en topproducten levert
die ‘Made in Germany’ zijn”, aldus de Managing
Director van TiCad, Björn Hillesheim. “Een perfecte
match voor ons en onze eigen hoge standaard op
het gebied van kwaliteit en service.” Hillesheim waardeert met name de snelle en betrouwbare samenwerking met FAULHABER.
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Een diameter van maar 32 millimeter

Uitgebreid verkoopnetwerk

De golfkarretjes worden aangedreven door krachtige DC-micromotoren met grafietcommutatie. Met
een diameter van slechts 32 millimeter en een lengte van 72 millimeter zijn de motoren uitzonderlijk
licht en compact. De grafietcommutatie is extreem
robuust en ideaal voor dynamische toepassingen
waarbij snel gestopt en gestart moet kunnen worden
en incidenteel sprake is van overbelasting, zoals bij
gebruik op de golfbaan kan voorkomen.

TiCad ontketende 27 jaar geleden een revolutie in
de sector toen het 's werelds eerste titanium golfkarretje op de markt bracht. Op het hoofdkantoor van
TiCad in Altenstadt werken momenteel meer dan 50
werknemers. Het bedrijf heeft een uitgebreid verkoopnetwerk met ongeveer 370 dealers in Duitsland
en in totaal 600 dealers in heel Europa. Alle producten worden in professionele winkels verkocht door
erkende dealers.

DC-M I C R O M O T O R
Serie 3272...CR
∅ 32 mm, lengte 72 mm
Uitgangskoppel 120 mNm
M E E R I N F O R M AT I E
TiCad GmbH & Co. KG
www.ticad.de
FAULHABER
www.faulhaber.com

FAULHABER motion
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In-v itro

VERITAS.

Razendsnelle diagnoses,

automatisch foutvrij.

DR. AIHUA HONG

Sales Engineer
International

Aandrijfoplossingen voor laboratoriumautomatisering
Elke dag worden in analytische laboratoria grote hoeveelheden samples onderzocht. Het voordeel
van automatisering op dit gebied ligt voor de hand: Automatisering zorgt voor snellere resultaten,
een hogere capaciteit, minder fouten en lagere personeelskosten. Voor een soepele werking van de
aandrijfsystemen zijn een hoge dynamiek en een grote nauwkeurigheid van essentieel belang. We
spreken met dr. Aihua Hong over de eisen en ontwikkelingen in dit marktsegment, waarvoor zij bij
FAULHABER verantwoordelijk is.


In welke sectoren speelt
laboratoriumautomatisering een rol?
Geautomatiseerde processen zijn te vinden in alle
sectoren met laboratoria, bijvoorbeeld in de chemische industrie, de farmaceutische industrie en de
levensmiddelentechnologie. En in de medische sector is wereldwijd sprake van een aanzienlijke groei.
In deze sector zijn geautomatiseerde oplossingen
al vele jaren onmisbaar voor zogenaamde in-vitrodiagnostiek (IVD), dat wil zeggen de analyse van
medische samples als bloed, urine en weefsel. En in
onderzoekslaboratoria van farmaceutische bedrijven
worden steeds meer testprocedures geautomatiseerd
die bij de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen
noodzakelijk zijn.
Wat is laboratoriumautomatisering precies?
De mate van automatisering varieert aanzienlijk
bij de verschillende laboratoria. Het gaat van de
uitvoering van afzonderlijke processen met behulp
van losse apparaten tot volledige sampleanalyse in
complexe systemen. Dat laatste is met name nodig
wanneer grote aantallen samples moeten worden
onderzocht volgens een gestandaardiseerd protocol
en er niet veel flexibiliteit nodig is, bijvoorbeeld bij
IVD in het hoofdlaboratorium van een ziekenhuis of
in grote laboratoria voor medische diagnostiek.

FAULHABER motion
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Welke processen worden daar automatisch
uitgevoerd?
In die laboratoria is bijna het gehele analyseproces geautomatiseerd. Het begint met de preparatie
van de bloedmonsters in kleurgecodeerde reageerbuisjes. Een scanner registreert het soort analyse dat
een buisje moet ondergaan en zorgt ervoor dat het
dienovereenkomstig wordt opgepakt door een robotarm. Sommige monsters worden gecentrifugeerd
om de bestanddelen van het bloed te scheiden. De
monsters worden dan in speciale transporteenheden
verplaatst naar het feitelijke analysestation, bijvoorbeeld op een transportband of in een klein karretje
met wielaandrijving.
Wat gebeurt er in het analysestation?
Het monster wordt eerst geïdentificeerd door
de streepjescode naar de camera te richten en uit
te lezen. Dan wordt de stop van het reageerbuisje
verwijderd en wordt er een beetje van het monster
uit het buisje gehaald. Vervolgens wordt het buisje weer afgesloten en gearchiveerd voor eventuele
latere tests. Het monster wordt verplaatst naar een
reactievat voor de feitelijke analyse, bijvoorbeeld op
een plaatje of in een petrischaal. Tijdens de test zelf
wordt de aandrijftechnologie voornamelijk gebruikt
voor processen als pipetteren, vloeistofverwerking,
mengen en roeren.
Aan welke eisen moeten de motoren voldoen?
Tijdens het proces moet er een groot aantal verschillende bewegingen worden uitgevoerd, en de
aandrijftechnologie moet al die bewegingen mogelijk maken. Voor de transportbanden zijn grote,
sterke motoren nodig en onderdelen die zo compact en licht mogelijk zijn. Dankzij ons uitgebreide
productassortiment kunnen we het hele spectrum
bedienen en bijna altijd extreem goede oplossingen
leveren, wat de eisen ook zijn.

16

02.2016

L A B O R AT O R I U M A U T O M AT I S E R I N G

Kunt u een paar voorbeelden geven?
Veel toepassingen vereisen een zeer dynamisch
systeem voor herhaalde start-/stopbewegingen,
zoals pak-en-plaats en pipetteerprocessen. Daarbij
zijn zowel snelheid als extreem nauwkeurige positionering noodzakelijk. En ook grootte en gewicht
zijn van belang, want de aandrijving voor de op- een
neerwaartse beweging van de grijparm of de pipetteerkop is doorgaans te vinden in de mobiele component. Daarom moet de aandrijving extreem licht
en compact zijn.
Wat zijn de voordelen van de motoren van
FAULHABER?
Voor deze toepassingen zijn in het bijzonder de DC-micromotoren geschikt uit de 1524SRserie en de 2224SR-serie. Ze hebben geen ijzeren anker en zijn daarom veel lichter en kleiner
dan andere modellen met vergelijkbare prestaties. En daarnaast zijn ze zeer dynamisch. Ze worden voornamelijk gebruikt in combinatie met
een encoder uit de IE2-serie. Door de encoder neemt
de totale lengte van de unit slechts met twee millimeter toe. Daardoor worden er zeer goede prestaties
bereikt met een extreem compact ontwerp.

D C-MICROMOTOREN
Serie 1524 ... SR
∅ 15 mm, lengte 24 mm
Koppel 2,9 mNm

Zijn er nog andere redenen om te kiezen voor
producten van FAULHABER?
Voor onze klanten zijn hoogwaardige componenten extreem belangrijk, want dan kunnen ze erop
vertrouwen dat hun apparaten langere tijd goed
functioneren. Ongeveer negentig procent van hun
winst komt uit de reagentia die ze samen met hun
apparatuur verkopen voor sampleanalyse. De levensduur van hun apparaten en de continuïteit van hun
verkoop van reagentia zijn daarom direct met elkaar
verbonden.
Daarnaast moeten de apparaten voor IVD eerst
een dure certificeringsprocedure ondergaan voordat ze in gebruik kunnen worden genomen. Om
herhaling van deze procedure te voorkomen, wordt
vervanging van bestaande apparaten door andere
modellen zoveel mogelijk vermeden. De beschikbaarheid van reserveonderdelen speelt daarom ook een
belangrijke rol. Als een component van FAULHABER
na een lange levensduur moet worden vervangen,
kan de klant erop vertrouwen dat we die nog steeds
leveren, zelfs na vele jaren.

M E E R I N F O R M AT I E
FAULHABER
www.faulhaber.com
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miniatuur

LABORATORIUM
Onderzoekers hopen dat ze snel in staat zullen zijn om kankercellen te bestrijden zonder gezond
weefsel te beschadigen,
dankzij zogenaamde biologicals. Deze nieuwe actieve componenten sporen specifieke moleculaire
kenmerken van abnormale cellen op en helpen bij de systematische vernietiging ervan. Om biologicals op maat te vinden voor verschillende soorten kanker, moet een groot aantal farmaceutische
kandidaten worden onderzocht. Gyros, een Zweeds bedrijf, heeft een analytisch apparaat ontwikkeld dat deze zoektocht vergemakkelijkt: De Gyrolab xPlore TM. Dit apparaat voert automatisch
en snel tests uit van meerdere samples tegelijk en bespaart daarmee tijd, personeel en materiaal.
Motoren van FAULHABER bieden de snelheid en nauwkeurigheid die nodig zijn voor deze tests.
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Als je de Gyrolab xPlore in een kantoor zag staan,
zou je waarschijnlijk denken dat het een grote laserprinter was. Maar als je de kap verwijdert, komt
er een miniatuurlaboratorium tevoorschijn. Binnen in het apparaat bevindt zich een plastic schijf
ter grootte van een compact disc. Daar worden de
samples geanalyseerd. Deze cd bevat een systeem van
allemaal kanaaltjes die elk een diameter hebben van
minder dan één millimeter. Capillaire en centrifugale krachten zorgen ervoor dat de samples door het
systeem worden getransporteerd en tegelijkertijd
worden geanalyseerd.

Biologische antilichamen als wapen tegen
kanker
“De meeste klanten van ons zijn farmaceutische
bedrijven," zegt Maria Hjortsmark, hoofd Marketing
van Gyros. Deze bedrijven gebruiken het systeem
om hun biologicals te testen. Biologicals zijn moleculen die te groot en te complex zijn om synthetisch
te maken. Daarom worden ze geproduceerd door
levende en gewoonlijk genetisch gemodificeerde
cellen, die in het laboratorium worden gekweekt
in vloeistoffen met voedingsstoffen. De meeste
biologicals zijn eiwitten. Kankeronderzoekers hebben hun hoop gevestigd op één soort eiwit in het
bijzonder: antilichamen. Deze moleculen worden
geproduceerd door gespecialiseerde cellen van het
immuunsysteem. Ze herkennen en binden lichaamsvreemde eiwitten die bij een bacteriële of virale
infectie het lichaam binnenkomen. Op die manier
kunnen de ziekteverwekkers worden geëlimineerd
dan wel gemarkeerd om door fagocyten, een
witte bloedlichaam soort, te worden afgebroken.
Van hetzelfde principe kan ook gebruik worden
gemaakt om kankercellen te bestrijden.

het apparaat wordt geplaatst. Binnenin worden de
samples naar de cd getransporteerd door een robotarm. Vervolgens worden ze door capillaire krachten
in de juiste kanaaltjes gezogen. Voor de test is slechts
een minuscule hoeveelheid samplevloeistof nodig,
tussen de 20 en 200 nanoliter, afhankelijk van het
type cd.
Het exacte volume van de samplevloeistof
wordt op de cd zelf afgemeten. Daarom worden
de kanaaltjes groter, zodat ze een kamer vormen
met de juiste afmetingen voor het vereiste volume. Aan de lage kant is er een hydrofobe barrière
die voorkomt dat de vloeistof verder het kanaaltje
in stroomt. Vervolgens begint de cd te draaien. De
centrifugale kracht verspreidt de samplevloeistof,
die zich boven de kamer bevindt, via een overloopkanaaltje. Dan wordt de draaisnelheid vergroot, zodat het sample de hydrofobe barrière
passeert en in het volgende gedeelte terechtkomt.
Hetzelfde principe wordt gebruikt voor spoelcycli en voor de toevoeging van reagentia. Het gehele
testproces is volledig automatisch. Elke afzonderlijke
stap wordt aangestuurd door de meegeleverde software op het apparaat. Maria Hjortsmark: “Automatisering vermindert niet alleen de hoeveelheid werk,
maar maakt ook de kans op fouten kleiner.”

Detectie op de cd
De Gyrolab xPlore kan worden gebruikt om het
nieuwe geneesmiddel te testen tijdens elke ontwikkelingsfase, bijvoorbeeld in de oplossing met
voedingsstoffen voor de cellen of in het bloed van
proefdieren en patiënten. Met één cd kunnen maar
liefst 112 datapunten tegelijk worden gegenereerd.
Dankzij de microstructuren op de cd zijn de benodigde samplevolumes bij de Gyrolab xPlore heel
klein, waardoor het verbruik van reagentia ook zeer
beperkt is. De samplevloeistof wordt in de putjes
gepipetteerd van een microtiterplaat, die daarna in

De Gyrolab xPlore ™. Dit apparaat voert automatisch en snel tests uit van
meerdere samples tegelijk en bespaart daarmee tijd, personeel en materiaal.
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Binden volgens het slot en sleutel-principe
Er wordt gebruikgemaakt van de speciale bindingseigenschappen van een antilichaam en het doeleiwit daarvan, het zogenaamde antigen, om de actieve
component te detecteren. Net als een sleutel en een
slot passen antigenen en antilichamen op een heel
specifieke manier bij elkaar. Steevast herkennen ze
elkaar, zelfs te midden van miljoenen andere moleculen. Om de concentratie van een antilichaam vast
te stellen in bijvoorbeeld samplevloeistoffen wordt
het antigen ervan stevig gebonden aan een kort
gedeelte van de wand van een kanaaltje op de cd.
Wanneer een antilichaam langs het antigen in het
kanaal komt, wordt het door het antigen vastgehouden in het kanaaltje. Een tweede antilichaam, dat
is gemarkeerd met een fluorescente kleurstof, bindt
zich daarna volgens hetzelfde principe aan het eerste antilichaam. De kleurstof wordt dan geëxciteerd
met een laser. Door de hoeveelheid licht te meten die
vervolgens wordt uitgestraald kan de concentratie
worden bepaald van het eiwit in het sample, in dit
geval het antilichaam.

20 nanoliter

200

nanoliter

HOOG
TOERENTAL DOOR
BX4

3000
POSITIEINSTELPUNTEN
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MET ÉÉN CD
KUNNEN MAAR
LIEFST 112
DATAPUNTEN
TEGELIJK
WORDEN
GEGENEREERD

Snelheid voor een grotere
verwerkingscapaciteit
Gyros lanceerde de Gyrolab xPlore in 2015. Op dat
moment werkten veel bedrijven inmiddels met de
grote broer van het nieuwe apparaat, het Gyrolab™
xP werkstation, waarmee vijf cd's tegelijk kunnen
worden geanalyseerd. Maar bedrijven die relatief
weinig samples analyseren en kleine afdelingen van
grote farmaceutische bedrijven vonden het apparaat vaak een beetje te groot. Met de Gyrolab xPlore
biedt Gyros deze klanten nu een alternatief op maat.
Toen de ontwikkelaars het nieuwe apparaat ontwierpen, zorgden ze ervoor dat het dezelfde analysesnelheid had als zijn voorganger. De robotarm moest
de samples daarom net zo snel en veilig kunnen
transporteren. Helaas werden de extreem snelle stappenmotoren die de robotarm van de Gyrolab xP aandrijven niet meer geproduceerd. Tijdens de zoektocht
naar een alternatief kwam Gyros terecht bij Compotech Provider AB. “De motoren moeten heel snel zijn,
zonder het koppel te verminderen. Daarom besloten
we de stappenmotoren te vervangen door sterke servomotoren,” zegt Pelle Almgren van Compotech. Het
model waarvoor uiteindelijk werd gekozen was de
borstelloze DC-servomotor met 4-polige technologie
en een groot koppel uit de BX4-serie van FAULHABER.
De motoren zijn voorzien van incrementele encoders, en dankzij hun compacte ontwerp zijn ze maar
een klein beetje langer dan de stappenmotor die in
het vorige model werd gebruikt. Een ander voordeel
is hun uitstekende prijs-prestatieverhouding.

De zeer nauwkeurige besturingselektronica met meer dan 3000 in te
stellen posities en een lage koppelrimpel zorgt ervoor dat de samples
heel precies op de cd worden geplaatst, direct bij de ingang van het
betreffende kanaaltje.

De Gyrolab xPlore beschikt over drie servomotoren uit de BX4-serie, waarvan er twee zijn bevestigd
op een lineaire tafel. Ze bewegen de robotarm in
horizontale richting om de samples te verplaatsen,
en tijdens de analyse sturen ze de bewegingen aan
van de laser. De derde motor heeft een planetaire
tandwielkast die de pipetteerkop omhoog en omlaag
beweegt. De zeer nauwkeurige besturingselektronica
met meer dan 3000 in te stellen posities en een lage
koppelrimpel zorgt ervoor dat de samples heel precies
op de cd worden geplaatst, direct bij de ingang van
het betreffende kanaaltje. Doordat de Gyrolab xPlore
is uitgerust met BX4-motoren, wordt tevens voldaan
aan de snelheidseisen. Maria Hjortsmark: “Het verkrijgen van 112 datapunten kost minder dan een uur.”

BO RSTE L L O Z E D C - S E RV OMOT OR E N
Serie 2232 ... BX4
∅ 22 mm, lengte 74 mm
Koppel 8,5 tot 165 mNm

M E E R I N F O R M AT I E
Gyros DE GmbH
www.gyros.com
FAULHABER
www.faulhaber.com
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NIEUWS

"It's not a trick.
It 's

ENGINEERING."

Het is bijna niet te geloven hoeveel intelligente en krachtige aandrijvingstechniek er in de compacte
FAULHABER Motion Control-systemen zit. In een minimale ruimte komen een krachtige borstelloze
DC-servomotor en de besturingselektronica samen.

Met de nieuwe Motion Control-systemen van
generatie V3.0 biedt FAULHABER hoog-dynamische
aandrijfsystemen voor complexe positioneringstaken
en dus optimaal gebruikersnut bij de hoogste flexibiliteit. De servomotoren met geïntegreerde Motion
Controller zijn al geconfigureerd en kunnen direct
in de automatiseringsomgeving worden ingezet. De
aansluiting is een standaard M12 ronde stekker. De
robuuste constructie die voldoet aan IP54 weerstaat
zelfs de meest veeleisende industriële omstandigheden. Dankzij een intelligent modulair systeem kunnen diverse motorvarianten worden geïntegreerd,
zodat het vermogensbereik van de FAULHABER
Motion Control-systemen zich perfect laat schalen
tot een maximumkoppel van 190 mNm in S2-bedrijf.

Naast gebruik als servoaandrijving met geregelde
positie, kunnen ook de snelheid en stroom geregeld
worden. De werkelijke waarden voor snelheid en
positie worden bepaald met geïntegreerde sensoren.
Eind- en referentieschakelaars kunnen direct worden
aangesloten. De gewenste waarden voor de regeling kunnen worden doorgegeven met de communicatie-interface, hetzij via de analoge hetzij via een
PWM-ingang, of afkomstig zijn uit intern toegepaste
programma's, die in alle interfacevarianten beschikbaar zijn. Als communicatie-interface worden afhankelijk van het apparaat standaard RS232 of CANopen
ondersteund. Optioneel is ook een EtherCAT-interface beschikbaar, waarmee ook als groep, bijvoorbeeld met een hogere PLC, zeer eenvoudig meerdere
assen synchroon kunnen worden aangestuurd via de
gebruikelijke Cyclic Modes CSP, CSV en CST.
Omvangrijke aanvullings- en weergavefuncties
vergemakkelijken de bediening en de bewaking van
het systeem in alle toepassingen. De inbedrijfstelling
vindt als gebruikelijk snel en eenvoudig plaats met
de Motion Manager 6.0 in combinatie met een programmeeradapter.
Of het nu gaat om laboratoriumautomatisering,
om industriële automatiseringstechniek, om robotica of om lucht- en ruimtevaart: Met de nieuwe
Motion Control-systemen van de generatie V3.0
biedt FAULHABER het optimale antwoord op alle
behoeften.

M E E R I N F O R M AT I E

Ondersteunde interfaces:

FAULHABER
www.faulhaber.com/mc/nl
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Top PRESTATIES voor de
hoeveelheden
KLEINSTE
In alle industriële takken bestaat een trend naar
miniaturisering. De noodzaak om producten
kleiner te maken vormt echter een grote
uitdaging voor de automatiseringstechnologie,
bijvoorbeeld wanneer het gaat om het nauwkeurig aanbrengen van de juiste hoeveelheid
soldeerpasta, lijm, smeermiddel, ingietmateriaal
of afdichtingsmiddel. In de praktijk is dosering
op grond van volume de eenvoudigste en
flexibelste methode gebleken, want de aan te
brengen substantie hoeft “alleen” maar naar
het doseerpunt te worden geduwd door
pompen die steeds dezelfde hoeveelheden
afgeven. Precisiedispensers zoals deze moeten

De kern van de dispenserunit is een roterend transportsysteem dat volledig drukdicht is

zo compact mogelijk zijn, zodat ze gemakkelijk
kunnen worden opgenomen in de betreffende
productiesystemen. Ze moeten daarom worden
voorzien van kleine maar krachtige aandrijvingen met de best mogelijke dynamiek die heel
nauwkeurig zijn aan te sturen.

B O R S T E L L OZ E DC - S E RVOMOT OR E N
Serie 2237...CXR
∅ 22 mm, lengte 37 mm
Koppel 12 mNm
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ViscoTec Pumpen- u. Dosiertechnik GmbH maakt
doseersystemen en componenten voor semiautomatische en volledig automatische productiesystemen en
assembleersystemen. Met zijn preeflow® microvolume
doseerunits heeft het bedrijf bijna 10 jaar geleden al de
toon aangegeven op het gebied van precisiedispensers.
Typische toepassingen variëren van de productie van
halfgeleiders en elektronica tot optica, fotonica, biochemie en medische technologie. Er kunnen zeer verschillende vloeistoffen mee worden gedoseerd, van A voor
anaerobe lijmen tot Z voor zinkchlorideoplossingen.

Roterend en drukdicht transportsysteem
De fundamentele werking van de precisiedoseerunit is makkelijk te begrijpen: De kern van
de dispenserunit is een roterend transportsysteem
dat volledig drukdicht is. Het bestaat uit een zelfdichtende rotor in een stator. De af te geven substantie
wordt getransporteerd door middel van verplaatsing door de aangestuurde roterende beweging van
de rotor. Door de draairichting te veranderen kan
het systeem de substantie ook achterwaarts laten
bewegen. Dit zorgt ervoor dat het materiaal netjes
en op een gecontroleerde manier wordt gescheiden,
zonder druipen. Tijdens het transport wordt de substantie beschermd, waardoor de structuur ervan niet
verandert. Het systeem is zelfdichtend voor water tot
een aanvoerdruk van 2 bar. Wanneer de viscositeit
toeneemt, wordt ook het zelfdichtende effect sterker. Doseerdrukken van 16 tot 20 bar zijn daarom
goed mogelijk. Deze hoge aanvoerdruk maakt het
tevens mogelijk om bij fijnere oppervlakken gebruik
te maken van naalden en spuitmonden met een kleinere diameter.

De kleine doseerunits worden wereldwijd gebruikt in een groot aantal sectoren, vaak 24 uur
per dag en 7 dagen per week.

Compact aandrijfblok met motor, encoder
en tandwielkast
Een hoge aanvoerdruk in de dispensermodule
vereist een aandrijving met een hoog koppel. Diringer: “Vanwege de beperkte afmetingen van de units
was alleen een micromotor met een uitwendige
tandwielkast mogelijk. Daarom werken we nu al
bijna tien jaar lang nauw samen met FAULHABER.
Met de hulp van de aandrijfspecialisten uit Schönaich vonden we al snel een geschikte motor. Kleine afmetingen en een hoge vermogensdichtheid
zijn belangrijk, want we moeten kleine preeflow®
eco-PENs kunnen maken die direct en probleemloos
te plaatsen zijn in de robot van het automatische
doseersysteem".
De beste prijs-prestatieverhouding bleek een
DC-micrometer met encoder en planetaire tandwielkast te zijn. Dankzij de borstelcommutatie is regeling
van de pulsbreedte en verandering van de rotatierichting heel eenvoudig. De encoder en de planetaire
tandwielkast, die binnen de motordiameter vallen,
maken een zeer slank ontwerp mogelijk. Het compacte aandrijfblok heeft een diameter van slechts 22 mm
en een totale motorlengte van 32 mm afhankelijk

van het type dispenser. Dan is er nog de overbrenging, die verhoudingen van 9:1 tot 23014:1 levert met
een lengte van 27 tot 48 mm. De kleinere motoren
leveren een continu koppel van 10 mNm. De grotere motoren leveren 28 mNm. Dit koppel wordt door
de betreffende overbrenging vergroot tot de 20 bar
aanvoerdruk die nodig is voor de dispenserunit. Door
de additionele encoder neemt de totale lengte maar
met 1,4 mm toe. De encoder genereert 64 tot 512
pulsen per omwenteling, afhankelijk van het model.
Dankzij de precieze achterwaartse beweging van de
rotor van de aandrijving is het mogelijk nauwkeurige
hoeveelheden aan te brengen en de substantie druipvrij te scheiden. De tandwielkasten en de motorlagers worden tijdens de hele levensduur gesmeerd en
zijn onderhoudsvrij. “We hebben een betrouwbare,
robuuste en dynamische aandrijfoplossing gevonden
voor onze microdispensers,” concludeert Diringer.

M E E R I N F O R M AT I E
ViscoTec Pumpen- u. Dosiertechnik GmbH
www.preeflow.com
FAULHABER
www.faulhaber.com
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TECHNOLOGIE EN INKOOP

REINER BESSEY
(links)
Hoofd van de ontwikkelingsplatforms- en technologieafdeling

JOCHEN HASENMAIER
(rechts)
Hoofd van de inkoopafdeling

PROJECTEN
met
hetzelfde TEAM
In de afgelopen drie jaar heeft FAULHABER het



Twee keer zo veel

Meneer Bessey, u beheert uw projecten met
behulp van een taakbord. Wie is er nog meer bij
betrokken?
Reiner Bessey: De projectleider, de ontwikkelingsmanager en de bazen van alle deelnemers aan
het project komen twee keer per week bijeen. Dan
bespreken we capaciteitsproblemen en prioriteiten
op HR-managerniveau. Tijdens die vergaderingen
worden er tussen de twintig en dertig actieve projecten besproken. Toch duren de vergaderingen maar
10 minuten.
Jochen Hasenmaier: We maken er echter 25
minuten voor vrij, want na die tien minuten bespreken we de onderwerpen die we niet tijdens de
hoofdvergadering kunnen afhandelen. Dat is een
erg effectieve manier van vergaderen.

aantal uitgevoerde projecten verdubbeld. Reiner
Bessey (Ontwikkeling) en Jochen Hasenmaier

Maken de projectteams gebruik van vergelijkbare
methoden?

(Inkoop) zijn bij de implementatie betrokken. Het
proces verloopt sneller omdat het management de
beschikbare capaciteit tegenwoordig beheert met
behulp van het taakbord en projecten achter elkaar

Reiner Bessey: In dit geval houden we teambesprekingen die worden onderverdeeld in kernteambesprekingen en algemene projectteambesprekingen. En we beoordelen ontwerpen, voeren
management reviews uit en stellen mijlpalen vast.

kunnen worden afgehandeld. Bij Faulhaber heeft
de ervaring geleerd dat multitasken werknemers en
processen niet sneller maakt, maar juist het tegenovergestelde effect heeft.
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Dus u heeft nog niet definitief afscheid genomen
van klassiek projectmanagement.
Reiner Bessey: Wij hebben onze eigen flexibele
methoden, en ook onze softwareontwikkelaars werken op een flexibele manier, maar wat betreft ontwikkeling in het algemeen richten we ons het liefst
op oplossingen waar we wat aan hebben.

Als projecten worden versneld, moet de coördinatie goed zijn. Wat zijn de kritieke punten?
Jochen Hasenmaier: Op dit moment hebben we
een groot aantal projecten, en er is altijd te weinig
capaciteit. Dat is het belangrijkste onderwerp dat we
met behulp van het taakbord bespreken. We bestuderen het kritieke pad en coördineren de prioritering.
Reiner Bessey: We prioriteren of spreiden. Drie
jaar geleden stelde het bedrijfsmanagement zich ten
doel om het aantal projecten te verdubbelen zonder
vergroting van de capaciteit en met behoud van kwaliteit en betrouwbaarheid.

Dat is niet makkelijk. Hoe kreeg u dat voor elkaar?
Reiner Bessey: Voornamelijk door de projecten
te beheren met behulp van het taakbord en door
ze te spreiden. Op die manier is het ons gelukt het
aantal projecten te verdubbelen. Op dit moment is de
capaciteit een probleem geworden doordat er veel
nieuwe projecten bij zijn gekomen.

Wat zijn de belangrijkste oorzaken van productiviteitsverlies?
Jochen Hasenmaier: Een groot probleem is het
nadelige effect van multitasken. Als werknemers zich
niet op één ding kunnen concentreren, maar veel
dingen tegelijk moeten doen, zijn ze uiteindelijk
langzamer dan wanneer ze die dingen achter elkaar
zouden doen. Dit betekent dat we sneller zijn als we
één ding tegelijk doen – zelfs als sprake is van meerdere projecten – dan wanneer we gelijktijdig aan de
projecten werken. Dat was een van de eerste dingen
waar we achter kwamen toen we onze processen versnelden. Dat betekent dat je wel nieuwe projecten
moet starten, maar dat je daar dan misschien een
maand niet aan kunt werken.

Op welke manier beschermt u de werknemers
zodat niemand om een uitzonderingspositie
vraagt?
Reiner Bessey: We melden het aan het management, want de verkoopafdeling moet ook worden
geïnformeerd, en in sommige gevallen wordt ook de
klant erbij betrokken.
Jochen Hasenmaier: Dat doen we in de 15
minuten na de taakbordvergaderingen. Hier zie je
bijvoorbeeld duidelijk dat er deze week 13 oranje
kaarten zijn voor de inkoopafdeling. Dat is te veel,

dus spreiding is noodzakelijk. In zo'n geval bepalen
we opnieuw de prioriteiten en stellen we bepaalde
dingen uit.
Is het echt zo eenvoudig? Is iedereen het dan met
elkaar eens?
Reiner Bessey: We hebben geprobeerd om dat
te objectiveren met behulp van een bufferplan. De
beslissing wordt genomen op basis van het gebruik
van de buffer en de voortgang van projecten tot de
volgende deadline. Dat betekent dat projecten die
groen zijn wat het gebruik van de buffer betreft
moeten worden teruggezet en dat projecten in het
rode gebied prioriteit hebben.

Uw samenwerking functioneert goed. Wat is het
geheim van het succes?
Jochen Hasenmaier: Met name openheid. Capaciteitsproblemen moeten onder de aandacht van
superieuren worden gebracht en de werknemers
moeten duidelijk weten wat er van hen wordt verwacht. Mensen moeten weten waarom we bepaalde
dingen doen. Het taakbord staat recht voor de afdeling. Iedereen loopt er elke dag langs en kan zien
wat de status van de verschillende projecten is. Dat is
des te belangrijker omdat onze projectinkopers ook
strategisch worden betrokken bij serieproductie.

Welke doelen heeft u op dit moment?
Jochen Hasenmaier: Vanuit een inkooptechnisch
oogpunt willen we binnen korte tijd onderdelen
verkrijgen die in de buurt komen van de norm voor
serieproductie. Daarmee kunnen we steekproeven
doen, maar we kunnen ze ook gebruiken voor een
serieproductierun. We hebben onderdelen nodig die
op een flexibele en snelle manier in de buurt komen
van de norm voor serieproductie. We hebben inmiddels aardig wat middelen in huis, maar er zijn altijd
technologieën die we nog missen. Op dit moment
wordt goed gebruikgemaakt van de leveranciers.
Omdat we met onze onderdelen de grens verleggen
van wat mogelijk is, zijn we afhankelijk van standaardleveranciers die deze kwaliteit kunnen leveren.
Reiner Bessey: Vanuit het oogpunt van ontwikkeling is het doel glashelder: het introduceren van
nieuwe technologieën op de markt, het veroveren
van een leidende positie wat innovatie betreft en
het verder verbeteren van samenwerking. We hebben meer onderlinge verbanden nodig, ook met
leveranciers.
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TOEKOMST
Ter gelegenheid van haar 100ste verjaardag kijkt de BMW Group
naar de toekomst en schetst met haar tentoonstelling “Iconic Impulses” een beeld van hoe mobiliteit er ergens binnen de komende
honderd jaar uit zou kunnen zien. In de branded BMW-ruimte
toont een kinetisch-digitale sculptuur de gebruiker de visie van de
ontwikkelaars als het gaat om de interactie tussen chauffeur en
voertuig: Alive Geometry. Lees in het volgende nummer van motion
hoe honderden flinterdunne koolstof schubben, een complexe controller en een grote hoeveelheid FAULHABER aandrijftechnologie
dit visionaire idee bij de kijker tot leven brengen.
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faulhaber.com/facebook
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De FAULHABER motion is nu
ook als app beschikbaar.
Met deze QR-code
gaat u naar de
gratis download.

