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ACHTERGROND OVER 
AANDRIJFTECHNIEK

AAE ontwikkelt unive rseel toepasbare assemblagemodules
Vanuit een totaal nieuwe kijk op flexibele productie 
en assemblage heeft AAE een multifunctionele 
modulaire productie/assemblageoplossing 
ontwikkeld. De modules kunnen naadloos worden 
gekoppeld tot een lijn met meerdere stations 
voor de assemblage van samengestelde producten 
en het uitvoeren van geïntegreerde high-end 
bewerkingen. De lijn ombouwen om er een ander 
product op te bewerken, gaat razendsnel. AAE 
zegt hiermee de oplossing te hebben om kleine 
tot middelgrote series, waar dan ook ter wereld, 
rendabel te produceren.

Frank Senteur

AAE startte in 1976 en is uitgegroeid tot een gespe-
cialiseerde, internationaal actieve machinebouwer. 
In 1995 werd de Duitse printing- en assembla-

gespecialist Grauel aan de groep toegevoegd. Inmid-
dels zijn er bij de vestigingen in Nederland (Helmond) 
en Duitsland (Berlijn) zo’n tweehonderdtwintig mensen 
werkzaam. AAE profileert zich als toeleverancier van 
oem’s en vervaardigt hiervoor hoogprecisiecomponen-
ten, mechatronische modules en systemen van proto tot 
serieproduct. Daarnaast fungeert AAE ook zelf als oem 
met in eigen huis ontwikkelde mechatronische systemen 
die het onder de merknaam Grauel op de markt brengt.

Sinds enige tijd werkt AAE aan een serie splinternieuwe 
modulaire assemblagesystemen waarmee producenten 
heel snel hun eigen, op maat gesneden productielijnen kun-
nen bouwen. De machines sluiten weliswaar aan op de pro-
ductfilosofie en de markten van Grauel, maar zullen via een 
aparte oem-businessunit van AAE op de markt worden ge-
bracht. In de modules, die in feite stationaire assemblage-
robots met geïntegreerde positioneermodules en transport-
banen zijn, spelen lineaire aandrijvingen van Bosch Rexroth 
op basis van lineaire PM-motoren een hoofdrol.

Wat was de achterliggende gedachte bij de ontwikkeling 
van deze assemblagemodules? Roy Janssen, businessunitma-
nager Proto & Serial Systems bij AAE, geeft antwoord: ‘Je ziet 
dat productiebedrijven vaak op twee gedachten hinken. Als de 
oplages te klein zijn, gaan ze niet automatiseren, waardoor je 
inboet op snelheid, efficiency en vaak ook op constante kwa-
liteit. Zijn de oplages groot, dan wordt alles uit de kast ge-
haald om een dedicated productielijn te bouwen die snel en 
betrouwbaar is. Duur is zo’n lijn vaak ook en als het product 
eerder is uitgefaseerd dan gepland, is het maar zeer de vraag 
of je het beoogde investeringsrendement hebt gehaald. Zo’n 
lijn is immers meestal niet geschikt voor een ander product.’ 
Ombouwen is eveneens duur, als dat überhaupt al mogelijk is.

Janssen: ‘Daartussenin zit een groot grijs gebied van deel-
automatisering en -mechanisering met vaak wisselende re-
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sultaten en rendementen. Kortom: het is 
zelden ideaal en juist daarvoor hebben wij 
nu een oplossing ontwikkeld in de vorm 
van modulair koppelbare, universeel in-
zetbare assemblagesystemen. Het was ons 
uitgangspunt dat je hiermee een slimme 
fabriek moet kunnen bouwen in elke ge-
wenste grootte. Alle modules zijn gelijk, 
onderling uitwisselbaar en eenvoudig ge-
schikt te maken voor verschillende assem-
blage- en productiedoeleinden.’

LMS
AAE deed in 2013 onderzoek naar de toe-
komst van assemblage, vertelt Janssen 
over de start van dit project. ‘Dit mede 
gezien de opmars van smart industry, 
waardoor er andere ketens ontstaan op 
het gebied van onder meer productie en 
logistiek. Uit dit onderzoek bleek dat er 
een grote behoefte is aan flexibele, mo-
dulair schaalbare assemblagesystemen 
die zowel voor enkele stuks als voor mid-
delgrote series zijn toe te passen.’

In conventionele assemblagelijnen is 
meestal een hoofdrol weggelegd voor 
conveyorsystemen. ‘Wij hebben bedacht 
dat wanneer je die conveyors onderdeel 
kan laten uitmaken van nauwkeurige, digi-
taal gestuurde positioneersystemen, je als 
het ware een 3d robot bouwt met geïnte-
greerd transportsysteem’, legt Janssen uit. 
‘Flexibel programmeerbare lineairtech-

niek zou in onze modules dus een hoofd-
rol moeten gaan vervullen. De vraag was 
welke? Na een gedegen marktverkenning 
kwamen we terecht bij Bosch Rexroth, dat 
onder meer het Linear Motion System in 
zijn programma heeft.’

Jan van Gerwen, businessdevelopment-
manager bij de Bosch Rexroth-vestiging in 
Eindhoven legt uit wat het LMS inhoudt. 
‘Al in 2003 startte Bosch Rexroth met de 
ontwikkeling van het Linear Motion Sys-
tem. De eerste lineaire permanent-mag-
neetmotoren waren toen een feit, maar 
daarmee heb je nog geen universeel li-

neair positioneersysteem. Door een paar 
eenvoudige constructieve aanpassingen 
door te voeren, ontstond de belangrijke 
bouwsteen voor een modulair op te bou-
wen lineaire transportband, waarbij de 
motor gelijk de productdrager is. Het sta-
tische gedeelte met de geïntegreerde 
elektromagneten vormt zowel de trans-
portbaan als het wegmeetsysteem voor de 
exacte positiebepaling. Dit concept sloeg 
goed aan in de markt en werd vooral po-
pulair voor lineaire oplossingen voor pro-
ductie onder vacuüm.’ LMS-modules zitten 
onder meer in machines die zonnecel-
len en platte beeldschermen produceren. 
‘Door de opmars van smart industry stijgt 
de behoefte aan flexibele fabricagesyste-
men opeens in hoog tempo. Met ons LMS 
als bouwsteen spelen we hier goed op in.’

Cyclisch proces
‘Waar het om gaat bij assemblage, zijn 
snelle, nauwkeurig gecontroleerde xyz-
bewegingen’, legt Erik de Git uit. Hij is 
accountmanager bij Bosch Rexroth in 
Boxtel en heeft het LMS in zijn porte-
feuille. ‘De klassieke assemblagema-
chine bestaat uit een transportband 
of carrousel waarmee de producten in 
wording langs de verschillende stations 
worden getransporteerd.’ Bij elk station 
stopt de band en plukt een robot of een 
pak-en-plaatseenheid het product of de 
productdrager van de band. Vervolgens 
voert een xyz-robot de bewerkingen uit 
en wordt het product weer teruggezet 
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  Erik de Git van Bosch 
Rexroth (links) en 
Roy Janssen van AAE 
(rechts): ‘AAE heeft 
een nieuw tijdperk 
op assemblagegebied 
ingeluid.’

  De modules hebben twee sporen 
waarin de elektromagneten 
van de lineaire motoren zijn 
geïntegreerd. Hierover bewegen 
de productdragers die de 
permanente magneten bevatten.
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op de band om naar de volgende stap 
of het eindstation te gaan. ‘Dit concept 
is niet optimaal flexibel en vereist meer-
dere, dure xyz-robots’, aldus De Git. ‘Met 
ons LMS-systeem kun je een assembla-
gemachine bouwen waarbij de trans-
portband een van de robotassen is. Dat 
betekent dat je geen xyz-robots nodig 
hebt, maar alles kunt oplossen met een 
combinatie van een langs twee assen 
bewegende robot en een langs één as 
bewegende LMS-module.’

Dit vormde voor AAE het uitgangspunt 
voor de ontwikkeling van de nieuwe mo-
dulaire assemblagesystemen. ‘We hebben 
modules ontwikkeld met twee horizontale 
sporen die de magneetbanen van de line-
aire motoren zijn’, verklaart Janssen de op-
bouw van de modules. ‘De productdrager 
– het deel van de lineaire motor met de 
permanente magneten – beweegt over de 
bovenste elektromagneetbaan. In het mid-
den van iedere assemblagemodule boven 
de horizontale baan zitten twee lineaire 
aandrijvingen die haaks op elkaar staan.’

De productdrager die over de horizon-
tale baan beweegt, is de eerste robotas, de 
x-as. De bewegingen langs de y- en z-assen 
kunnen door verschillende combinaties van 

lineaire actuatoren worden uitgevoerd. De 
modules kunnen naast elkaar worden gezet 
en eenvoudig mechanisch worden gekop-
peld zodat ze vast staan. ‘Heel nauwkeurig 
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  De eindmodule heeft een verticale lift die de productdragers op een 
ander (hoger of lager) spoor kan zetten.
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uitlijnen is niet eens nodig’, weet Janssen. 
‘De productdragers zweven immers boven 
de magneetbanen en glijden moeiteloos 
van het ene spoor naar het andere.’

Aan het eind van de lijn wordt een verti-
cale lift gemonteerd op basis van een tand-
riemoverbrenging waarmee de producten 
naar het onderste spoor worden getrans-
porteerd. Via dit spoor kan het product 
worden afgevoerd, of weer opnieuw wor-
den ingevoerd voor een vervolgbewerking. 
‘Daarmee maken we deze modules uiter-
mate flexibel, want je kunt zo ook een soort 
cyclisch assemblageproces creëren’, zegt 
Janssen. ‘Ieder proces heeft een generieke 
besturingskast met specifieke functionali-
teit die bij een proces wordt gekoppeld. Je 
kunt een assemblagelijn configureren uit 
minimaal twee modules: de head- en end-
module. Daartussen kun je vervolgens ook 
een, twee, vier, zes of meer procesmodules 
plaatsen, afhankelijk van de complexiteit 
van de bewerkingen die je wilt uitvoeren.’

Production as a service
De lineaire motoren van het LMS-sys-
teem worden door Nyce 4000-motor-
controllers aangestuurd. ‘De repeteer-
bare positioneernauwkeurigheid van 
de productdragers bedraagt standaard 
0,02 mm’, weet Van Gerwen. ‘Na teach 
in neemt dit toe tot 0,01 mm. De mag-
neetlussen fungeren hierbij als de meet-
linialen. Het kan nog nauwkeuriger als 
je wilt. Door lineaire encoders toe te 
passen kun je naar een micron repeteer-
bare positioneernauwkeurigheid gaan.’

Janssen vult aan: ‘De gekoppelde mo-
dules staan onder supervisie van een line 
control. Dit is een zware plc die de indivi-
duele signalen van de procesbesturingen 
verwerkt en zorgdraagt voor de synchroni-
satie en juiste flow van de producten langs 
de verschillende modules. Nyce-motion-
controllers sturen de lineaire motoren aan 
per module. Vanuit de LMS-software stuurt 
de industriële pc op zijn beurt alle Nyce-
controllers. Die software communiceert via 
een door onze softwarespecialisten ge-
schreven softwarelaag met de line control-
plc. Daarnaast is er een aparte safetyschil 
die alle veiligheidsgerelateerde functies in 
de gaten houdt op de line control-plc. Om-
dat alles modulair is en alle modules gelijk 

qua opbouw en dus uitwisselbaar zijn, is dit 
ook ideaal wanneer je als bedrijf meerdere 
productielocaties hebt en opeens productie 
moet verplaatsen.’

Alleen de productdragers en de aan-
voer van componenten zijn specifiek op 
de betreffende productie afgestemd. ‘Dus 
als elders ook deze assemblagemodu-
les staan, hoef je alleen de dragers en de 
software over te brengen, componenten 
en mate rialen aan te voeren en je kunt 
produceren’, schetst Janssen. ‘Qua afmetin-
gen hebben we ons laten leiden door een 
europallet. Dat betekent dat deze modules 
ook efficiënt zijn te transporteren en te 
verschepen in standaard containers.’

‘Je kunt deze modules overal neerzet-
ten waarmee je production as a service 
kunt bieden’, zegt De Git tot slot. ‘AAE 
heeft hiermee een nieuw tijdperk op as-
semblagegebied ingeluid. Met de huidige 
modules kun je kleine tot middelgrote 
series erg rendabel produceren. Boven-
dien is de module zo nodig ook nog te 
up- of downscalen door er andere line-
aire motoren in te zetten. Hierdoor kun 
je de kracht aanpassen of de snelheid 
opvoeren. Vooral in het ontwikkelen van 
de besturing is veel tijd gaan zitten, maar 
deze is nu zo universeel dat je daarmee 
ook werkelijk alle kanten uit kunt. Er is 
veel belangstelling vanuit de markt, wat 
al heeft geleid tot de verkoop van enkele 
lijnen. Als je ziet dat er steeds meer werk 
vanuit China en andere lagelonenlanden 
terugkomt naar Europa, dan kunnen onze 
nieuwe modules deze trend alleen nog 
maar een grotere boost geven.’

Frank Senteur is freelance tekstschrijver.

  De lineaire motoren 
van het LMS-systeem 
worden door Nyce 
4000-motorcontrollers 
aangestuurd.

  Door meerdere modules naast elkaar te zetten zijn vrij snel en eenvoudig productielijnen met 
meervoudige stations te creëren, waarop samengestelde producten in kleine tot middelgrote series 
rendabel kunnen worden geproduceerd.


