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Wie is ZSystems BVBA:
- Opgestart in Oktober 2017, maar in volle ontwikkeling.
- Gespecialiseerd in sleutel-op-de-deur-oplossingen voor aandrijf- en besturingssystemen

(hydraulisch, electrisch, …).
- Gespecialiseerd in op maat gemaakte high-end LED-verlichting (Engineering, dimension-

nering, fabricage, …).
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Wie is Sarens NV:
- Gestart in de jaren 1940 als klein familiebedrijf in de agrarische sector (transport 

boomstammen).
- In de jaren 1950 gestaag gegroeid door aankoop eerste telescoopkranen.
- Actueel grootste kraanverhuurder ter wereld met als motto “Nothing too heavy, Nothing 

too High”.
- Om aan hun motto te voldoen is er een afdeling “special projects” die indien bestaand

materiaal een lifting-job niet aankan “special equipment” (zoals de SGCs) kan
ontwikkelen en realiseren, uiteraard na een goede haalbaarheidsstudie (is het project 
rendabel?).

- Kerncijfers:
- Wereldwijde vertegenwoordiging (kantoren in meer dan 65 landen), hoofdzetel in België.
- 4545 personeelsleden wereldwijd.
- Enorme vloot kranen, SPMTs, special lifting equipment (Sartower, CS5000, …) voor lifting- en transport van (zeer) zware lasten.
- Voor 2016: Omzet 584,1 m€.  Meer info over financiële status op https://www.sarens.com/en/about/financials.aspx.



Presentatie: Terminologie.
- SGC = Sarens Giant Crane.
- PPK = PowerPack (het geheel van het hydraulisch aggregaat).
- HPU = Hydraulical Power Unit (een motor-pomp-combinatie met zijn toebehoren).
- CBC = Centrale Besturings Container (container waar hoofdbesturingssysteem ingebouwd

is).
- OC = Operator Container (container waar bedieningsstoel staat).
- SU = Secundair Unit (hoogdynamische hydraulische servo-motor A4VSO355).
- JB = Junctie Box (e-kast met alleen RIO en/of klemmen, geen sturing).
- RIO = Remote IO (gedecentraliseerde in- en uitgangen van een PLC-systeem).



SGC-vloot: SGC-090.
- Ringkraan met capaciteit van 90.000 Tonmeter.
- Tweedehands gekocht in Japan in 2017.
- Electrische aandrijvingen voor lieren en slewing (frequentie-omvormers).
- Is voorzien van Japanse besturingstechniek en alle software in het Japans, dus

ons allen onbekend en onleesbaar.
- Retrofit moet gebeuren, kraan wordt volledig herbekeken en herberekend om eventueel

capaciteit te kunnen opdrijven.
- Nog onbekend of het ook een hydraulisch aangedreven kraan zal worden of het 

een volledig electrisch aangedreven kraan blijft.



SGC-120, SGC-140 en SGC-250.
- Op deze verschillende typen SGCs komen steeds weer dezelfde hoofdcomponenten voor

voor het aandrijven en besturen.
- Lieren voor verschillende functies zijn steeds dezelfde:

- Nominale trekkracht aan de kabel: 50 Ton.
- Kabeldiameter: 50 mm.
- Startdiameter van de eerste laag kabel: 1410 mm.
- Per extra laag neemt de diameter toe met 85 mm.
- 2 reductoren verhouding 496,*** op 1 ingebouwd in trommel.
- Voorzien van 2 hydraulisch aangestuurde houdremmen (lamellenrem) met detectie gesloten toestand (veiligheid).
- Aangedreven door 2 hydraulische motoren A4VSO355 (Secundair-Units) in 4 kwadranten-werking en voorzien van 

de nodige hydraulische manifolds, ventielen, filters, sensoren, … voor een goede en veilige werking.
- In normale situatie werken beide motoren in master-slave: de master in snelheidsregeling, de slave in 

zwenkhoekregeling. 
- Nominaal koppel: 1695 Nm bij 100% uitzwenking en delta p van 300 bar.
- Nominaal toerental: 2000 TPM.
- Lage/hoge systeemdruk: 230/305 bar.
- Boostdruk: 25 bar.



SGC-120, SGC-140 en SGC-250.
- Alle apparatuur is redundant aanwezig waardoor lier ook bruikbaar blijft bij defect aan één van beide hydro-

motoren of eender welke andere component (tenzij de mechanische houdrem uiteraard).
- Indien met slechts 1 SU gewerkt wordt is de haalbare machinesnelheid lager.
- Maximale koppels respectievelijk: 1160 (2 SU master/slave) en 1610 Nm (1 SU).
- Aan 2000 TPM geeft dit dan respectievelijke vermogens: 243 kW (per SU) en 337 kW.
- Op elke SU zijn er 2 encoders aanwezig: TTL voor toerentalmeting die naar de HNC-SEK teruggekoppeld wordt en

SSI (resolutie 18/07) voor positiemeting.
- Mogelijke functies voor deze lieren zijn: Mainhoist, Boomhoist, Jibhoist, Runnerhoist.











SGC-120, SGC-140 en SGC-250.
- Slewing-units voor het aandrijven van de bogies:

- Identiek dezelfde SU zoals gebruikt voor de aandrijving van de lieren wordt gebruikt voor de aandrijving van de 
bogies.

- De bogies zijn de 4 hoekpunten van de mechanisch constructie.  Op deze hoekpunten staan grote stalen wielen
aangedreven door A2FM32 constant hydromotoren.

- Tussen deze A2FM32 hydromotoren en het stalen wiel is er een zeer grote 5-traps-redactor aanwezig.
- De A2FM32 hydromotoren worden in hydraulisch gesloten kringloop in 4 quadratenwerking aangedreven door 

middel van een pomp aangedreven door de SU.
- Deze SU is enkel voorzien van een TTL-encoder aangezien ze enkel in snelheidsregeling moet werken.
- Op de rails zijn meetwielen geplaatst waar een SSI-encoder aan gemonteerd is voor de positionering van de SGC. 
- Op het secundaire circuit, dus het motorcircuit, zijn druksensoren aanwezig om de krachten uitgeoefend door de 

bogies op het machineframe te berekenen en indien nodig correcties uit te voeren.
- Open loop mode (eenvoudige snelheidsregeling van de SUs met dezelfde stelwaarde) alsook closed loop mode 

(positionering middels de SSI-encoders op de meetwielen) zijn mogelijk.



SGC-120, SGC-140 en SGC-250.
- PPKs voor het ter beschikking stellen van hydraulische energie:

- In elke PPK zijn er 2 HPUs gemonteerd.  De opstelling is redundant zodat bij uitvallen van 1 HPU de installatie toch
nog bruikbaar blijft, weliswaar aan verminderde snelheid.

- Een HPU bestaat uit een dieselmotor die de nodige hydraulische pompen aandrijft.
- De hoofdpomp van een HPU is een verstelpomp A4VSO355 die in drukregeling de nodige druk voor het systeem ter

beschikking stelt (standby-, lage-, flushing- en hogedruk).
- De stuurdrukpomp is ook een verstelpomp die de nodige stuurdruk voor het systeem ter beschikking stelt (standby-

en gewone werkdruk).
- Tenslotte zijn er nog 2 boostpompen per HPU aanwezig die het hele systeem van boostdruk voorzien.  Deze boost-

pompen worden alternatief gebruikt om de olie op te warmen (rondpompen en overblazen over een drukbegren-
zingsventiel).

- Uiteraard zijn op deze HPUs ook de nodige hydraulische randapparaten (filters, druksensoren, bolkranen, niveau- en
temperatuursensor, verwarmingselementen, …) aanwezig voor een goede werking van het aggregaat.

- Deze PPKs zijn uiteraard voorzien van een electrische besturingskast.  Deze zijn over de verschillende SGCs ook
allemaal hier en daar aangepast aan de nieuwe technologiën.

- De PPKs kunnen zowel als stand-alone-units gebruikt worden alsook mee geïntegreerd worden in een grotere
machine (bijvoorbeeld een SGC).

- Voor het vervoersgemak zijn beide HPUs in een 20-voet-zeecontainer ingebouwd (vrij compact).









SGC-120, SGC-140 en SGC-250.
- Centrale Besturings Container (CBC) en Operator Container (OC):

- Hier is er een zeer duidelijk verschil tussen de CBC en OC van de SGC-120 en SGC-140 enerzijds en de SGC-250 
anderzijds. Bij de eerste beide SGCs zijn dit afzonderlijke containers, bij de SGC-250 is dit in 1 container gebouwd.

- Bij de SGC-120 en 140 zijn alle besturingskasten voor alle aandrijfsystemen in 1 20-voet-container ingebouwd en
van daaruit vertrekken een hele hoop hybridekabels naar de locale systemen.  Daardoor werd de operatorstoel in 
een separate container geplaatst.

- Bij de SGC-250 is er een volledig nieuw besturingsconcept uitgewerkt (gedecentraliseerde besturingtechniek) 
waardoor de operatorstoel en hoofdbesturing in 1 20-voet-container geïntegreerd konden worden.

- Details over deze CBC en OC volgen later in de detailbesprekingen in deze presentatie.



SGC-vloot: SGC-120.



SGC-vloot: SGC-120.



SGC-vloot: SGC-120.
- De eerste SGC ooit gebouwd (in 2011). 
- Hoofdbestanddelen (aandrijf- en besturingstechnisch gezien):

- 6 Lieren, waarvan 4 Mainhoist- en 2 Boomhoistlieren.  Deze lieren hebben elk 2 JB (1 aan master-SU en een andere
aan slave-SU) met elk een S67-remote-IO-system erin.

- 4 Slewing-units voor rotatie van kraan op ring.  Elk van deze slewing-units heeft een JB.
- 6 PPKs met zoals aangehaald elk 2 HPUs. 
- 1 CBC waarin alle intelligentie geplaatst is.
- 1 losstaande OC waarin naast de operatorstoel zelf met bedienelementen ook een JB geplaatst is.



SGC-vloot: SGC-120.
- Besturingsconcept:

- In de CBC bevinden zich 1 hoofdbesturingskast, 3 lierbesturingskasten (met de besturingstechniek voor 2 lieren), 1 
slewingbesturingskast en 1 vermogenverdeelbord. 

- In de CBC is er plaats voorzien voor 1 extra lierbesturingskast waardoor de SGC-120 indien nodig uitgebreid kan
worden naar 6 hijslieren in plaats van 4 nu.

- Intern in de CBC zijn uiteraard alle besturingskasten met elkaar verbonden met allerhande kabels voor
signaaloverdracht tussen de kasten.

- De lieren kunnen zowel in toerentalregeling gebruikt worden (door lierbesturingskasten) of in positieregeling
(meerdere gesynchroniseerd) vanuit de hoofdbesturingskast.

- Om de lieren lokaal te kunnen bedienen door de operator (enkel in toerentalregeling) tijdens de (de-)montage van 
de SGC is er een VCH08.1-handheld terminal van Rexroth voorzien die direct op de master-JB aangesloten kan
worden.

- Vanuit de hoofdbesturing kunnen de hijslieren welke gebruikt moeten worden geselecteerd worden.  Daardoor is 
het mogelijk om dus bv. met 2 mainhoist- en 2 jibhoistlieren te werken.

- Alle apparatuur op het dek is aangesloten aan deze CBC via hybridekabels (losse kabels in plastieken slang) voorzien
van (modulaire) connectoren en stekkers.







SGC-vloot: SGC-120.
- In de hoofdbesturingskast bevinden zich volgende besturingstechnisch relevante onderdelen:

- Pilz PNOZ Multi voor noodstop-handling.  Deze schakelt ook de noodstopcontacten in de verschillende in de CBC 
ingebouwde kasten.  Connectie met andere in de installatie aanwezige Pilz PNOZ Multi middels hardware-
handshaking. 

- Bosch Rexroth VPP40.3 Panel-PC met Soft-PLC-functionaliteit voor volledige machine-overwaking en aansturing.  
Ook de hoofd-HMI gerealiseerd in WinStudio van Bosch Rexroth loopt op deze Panel-PC.  Van hieruit kan de SGC ook
bediend worden (alternatief aan bediening via de operatorstoel).

- Een Bosch Rexroth Inline remote-IO-station met de nodige IO voor overwaking van alle andere subsystemen, de 
electrische installatie in het algemeen, voor aanknoping van een LMB-system van Pat Kruger, ….

- Een Bosch Rexroth MAC8 numerieke sturing voor het synchroniseren van de aanwezige hijslieren.
- Een Bosch Rexroth MAC8 numerieke sturing voor het synchroniseren van de boomhoistlieren.
- Het hoofd-PB-netwerk van de SGC bestaat uit 23 slaves: Inline RIO-station in hoofdbesturingskast, Inline RIO-station in OC-

JB, MAC8 voor hijslieren, MAC8 voor boomlieren, 6 L40-PLC van de PPK, 6 S67-RIO-systemen in de PPK-besturingskasten
om de status te monitoren, 6 L40-PLC van de lieren, 1 L40-PLC van het slewingsbesturingssysteem.

- Een Bosch Rexroth S67-RIO-system voor monitoring status vanuit een kleine PLC-applicatie op de VPP40.3 die in de OC 
gemonteerd is.

- Kastclimatisatiesysteem voor luchtvochtigheid en temperatuur.
- Nodige randapparatuur (hoofdschakelaar, klemmen, voedingen, noodstopdrukknop, …).





SGC-vloot: SGC-120.
- In de liersectiekast bevinden zich 2 x (dus voor 2 aansturen 2 lieren) volgende besturingstechnisch
relevante onderdelen:

- 2 Noodstopcontactoren aangestuurd door de Pilz PNOZ Multi in de hoofdbesturingskast. 
- 1 Bosch Rexroth L40-PLC met de nodige IO voor volledige overwaking en aansturing van de lier. 
- 2 Bosch Rexroth HNC-SEK/2X numerieke sturingen voor het aansturen van beide SU.
- 1 Bosch Rexroth VCP08.2-HMI voor locale bediening en monitoring van de lier.
- Lokaal Profibus-master-network heeft 4 PB-slaves: HNC-SEK/2X voor master-SU, HNC-SEK/2X voor slave-SU, S67-RIO-

system in JB master-SU en S67-RIO-system in JB slave-SU.
- De L40-PLCs worden als PB-slaves in het algemene PB-netwerk ingebonden.
- Kastclimatisatiesysteem voor luchtvochtigheid en temperatuur.
- Nodige randapparatuur (hoofdschakelaar, klemmen, voedingen, noodstopdrukknop, …).





SGC-vloot: SGC-120.
- In de slewingsectiekast bevinden volgende besturingstechnisch relevante onderdelen:

- 2 Noodstopcontactoren aangestuurd door de Pilz PNOZ Multi in de hoofdbesturingskast. 
- 1 Bosch Rexroth L40-PLC met de nodige IO voor volledige overwaking en aansturing van de slewing. 
- 4 Bosch Rexroth HNC-SEK/2X numerieke sturingen voor het aansturen van SU van elke van de slewing-units.
- 1 Bosch Rexroth VCP08.2-HMI voor locale bediening en monitoring van het slewing-systeem.
- 1 Bosch Rexroth MAC8 numerieke sturing voor het synchroniseren van de 4 bogies.
- Lokaal Profibus-master-network heeft 4 PB-slaves: HNC-SEK/2X voor master-SU, HNC-SEK/2X voor slave-SU, S67-RIO-

system in JB master-SU en S67-RIO-system in JB slave-SU.
- De L40-PLC wordt als PB-slave in het algemene PB-netwerk ingebonden.
- Kastclimatisatiesysteem voor luchtvochtigheid en temperatuur.
- Nodige randapparatuur (hoofdschakelaar, klemmen, voedingen, noodstopdrukknop, …).



SGC-vloot: SGC-120.
- In de OC-kast bevinden volgende besturingstechnisch relevante onderdelen:

- 1 Bosch Rexroth Inline-RIO-station voor aanknoping van de op de operatorstoel aanwezige bedienelementen (joysticks, 
drukknoppen, controlelampen, …). 

- Nodige randapparatuur (hoofdschakelaar, klemmen, voedingen, noodstopdrukknop, …).

- In de OC bevinden volgende besturingstechnisch relevante onderdelen:
- De operatorstoel waarop zich alle voor de SGC-bediener relevante elementen staan (Joysticks voor bewegingen, dode-

manknop, resetknop, knoppen voor vrijgeven, …). 
- Een Bosch Rexroth VPP40.3-panel-PC identiek aan die die in de CBC ingebouwd is.  Een kopie van de WinStudio applicatie, 

dus met identiek dezelfde mogelijkheden, loopt ook op deze panel-PC.
- Op de soft-PLC in van deze VPP40.3 draait een kleine PLC-applicatie die de status van de CBC (temperatuur, vochtigheid, 

kritische automaten, voiding, …) overwaakt en waar bijvoorbeeld de reden van een niet opstarten van de hoofd-VPP40 
mee achterhaald kan worden.

- Aan de soft-PLC is dus slechts 1 PB-slave gekoppeld: een S67-RIO-station ingebouwd in de hoofdbesturingskast van de CBC. 



SGC-vloot: SGC-120.
- In de vermogenverdeelsectie bevinden volgende besturingstechnisch relevante onderdelen:

- Barenstel voor verdeling van binnenkomende electrische energie.
- Socomec meetsysteem voor zowel stromen als opgenomen vermogen.
- Voedingsvertrekken naar de verschillende kasten in de CBC.
- Voedingsvertrekken naar de maximal 8 aanwezige PPK op het machinedek.
- Voedingsvertrek voor het LMB-system.
- Voedingsvertrekken voor enkele op de connectorwand aanwezige CEE-connectoren.



SGC-vloot: SGC-120.
- Filmpjes op youtube:

- https://www.youtube.com/watch?v=H761Nu2RfXg (BR-animatie werking SU). 
- https://www.youtube.com/watch?v=ydHH0hGlsEQ (Eerste werf in Arizona – USA). 
- https://www.youtube.com/watch?v=_QNKYjRyX8I (Plaatsing koepel kernreactor Flamanville – FR).
- https://www.youtube.com/watch?v=1ugk9gAKWIM (Plaatsing SGC-120 op werf Flamanville – FR).
- https://www.youtube.com/watch?v=BHwbu8iWrBo (Assemblage SGC-120 op werf in Newcastle – UK).
- https://www.youtube.com/watch?v=9iyd9Ipbrfc (Liften van 2 distilatie-kolommen – Saipem).

https://www.youtube.com/watch?v=H761Nu2RfXg
https://www.youtube.com/watch?v=ydHH0hGlsEQ
https://www.youtube.com/watch?v=_QNKYjRyX8I
https://www.youtube.com/watch?v=1ugk9gAKWIM
https://www.youtube.com/watch?v=BHwbu8iWrBo
https://www.youtube.com/watch?v=9iyd9Ipbrfc


SGC-vloot: SGC-140.



SGC-vloot: SGC-140.



SGC-vloot: SGC-140.
- Naar besturingstechniek toe zijn de SGC-120 en SGC-140 quasi gelijk.
- Enige veranderingen zijn:

- Volledige redesign van PPKs (zie volgende pagina voor details).
- Gebruik van Flextra PB-repeaters om niet zoals bij eerste design SGC-120 heen- en weer te gaan naar de L40-PLCs van de 

PPKs (zeer grote PB-segmenten).
- Gebruik van door Sarens zelf ontwikkelt LMB-system (analoge sensoriek van SGC wordt gekoppeld aan Bosch Rexroth S67-

RIO-systeem in mast).  Dit system is middels ProfiBus gekioppeld aan de hoofd-PLC van de SGC. 
- Gebruik van Bosch Rexroth SLC-systemen voor het noodstop-gebeuren in plaats van de PNOZ Multi van Pilz.
- Gebruik van een Bosch Rexroth XM22-PLC voor volledige machinebesturing.
- Gebruik van HNC-SEK/3X voor aansturing van SU in plaats van 2X (hardware-update).
- Gebruik van Emeta combi-encoder (zowel SSI- alsook TTL-encoder in 1 behuizing) op de lieren ter vervanging van de 2 

separate encoders van Lenord & Bauer (TTL - GEL293) en Fraba Posital (SSI).
- Om het aantal wisselstukken voor de kraan te beperken werden ook de SU van de slewing-units voorzien van deze

encoder.
- Deze SGC moet onder extreme omstandigheden (tussen -40°C en +55°C- in Kazachstan) nog operationeel zijn, daarom zijn

er speciale systemen bij ingebouwd om de apparatuur (manifolds, olie, kasten, …) beter op temperatuur te houden (bv. 
door Flushing).  



SGC-vloot: SGC-140.
- Redesign PPK SGC-140 ten opzichte van PPK SGC-120:

- Caterpillar diesel-motoren in plaats van Volvo Penta. Deze motoren hebben ook iets meer vermogen dan de op de SGC-
120 gebruikte Volvo’s aangezien deze SGC meer capaciteit heeft.

- Communicatie met dieselmotorcontrollers via netwerk en slechts minimaal aantal hardware-IO.
- Aangezien door netwerkcommunicatie met de dieselcontrollers er veel meer informatie ter beschikking staat en voor het 

gebruiksgemak warden de kleine VCP08.2-HMIs vervangen
- Gebruik van een Bosch Rexroth SLC-systeem voor het noodstop-gebeuren in plaats van de PNOZ Multi van Pilz.
- Gebruik van een Bosch Rexroth XM22-sturing en bijhorende IO voor aansturing en overwaking van de PPK en HPUs.
- Gebruik van HS5-sturingen voor de hoofdpompen van de HPU (volledig digitaal).
- Intrede van INDUSTRIAL ETHERNET op de XM22-PLCs in de powerpacks, met name …

… Sercos III voor communicatie met SLC-systeem en de VT-HPC-numerieke sturingen voor de aansturing van de 
hoofdpompen (druk, debiet en vermogenregeling).  Dus 3 deelnemers in ringstructuur.
… ProfiNet voor communicatie met dieselcontrollers via CAN J1939  ProfiNet-omvormers.  Lijnstructuur.



SGC-vloot: SGC-140.



SGC-vloot: SGC-250.



SGC-vloot: SGC-250.



SGC-vloot: SGC-250.
- Bijna volledige redesign besturingstechniek en mechanica van de SGC.
- Veranderingen aandrijf- en besturingstechniek zijn:

- Het totaal aantal lieren op het machinedek is verhoogd naar 10.  Daarvan zijn er 4 vast gebruikt als Boomhoist-lieren en de 
overige 6 kunnen vrij geconfigureerd worden in groepen: Mainhoist (maximaal 6), Jibhoist (maximaal 4) en Runners 
(maximaal 2).

- Deze SGC zal op 3 verschillende plaatsen gebruikt worden op zijn eerste jobsite in Hinkley Point in UK (bouw kerncentrale, 
zie 3D-animatie later).  (De-)Montage van deze SGC duurt ongeveer 5 weken.  Daarom werd aan deze SGC nog een lifting-
en drivingsysteem toegevoegd om van de éne jobsite naar de andere te kunnen rijden.

- Het lifting-systeem bestaat uit 4 x 6 hydraulische cilinders (6 op elke bogie) die de 20.000 Ton zware SGC zullen liften over 
een afstand van ongeveer 400 mm.

- Het driving-systeem maakt ook gebruik van hetzelfde SU-systeem als voor het slewen.  In het secundaire circuit wordt de 
oliestroom naar de slewing-motoren geleid of naar de driving-motoren via 2 selectie-logics.     

- De besturingskasten van de PPKs van de SGC-140 werden aangepast zodat de communicatie met een bovenstaande
sturing middels ProfiNet gebeurt.

- Gezien de grotere capaciteit van deze SGC werden voor deze PPKs de Caterpilar-diesel-motoren groter genomen.  Voor het 
overige zijn de PPKs grotendeels gelijk gebleven.

- Omwille van deze reden werd ook het slewing- en driving- systeem sterker gemaakt (2 SU in parallel op dezelfde as die dan 
de hydraulische pomp aandrijven).



SGC-vloot: SGC-250.
- Veranderingen aandrijf- en besturingstechniek zijn:

- De communicatie tussen de in de machine aanwezige Bosch Rexroth veiligheids-PLCs gebeurt niet meer via hardware 
signalen, maar over een veiligheids-netwerk genaamd FlexiLine.

- Het besturingssysteem voor alle ‘deelmachines’ werd lokaal op de deelmachine zelf geplaatst.  Hierdoor komt de grote
CBC te vervallen en kon de CBC en OC in één en dezelfde container gebouwd worden.

- Door dit nieuwe concept is stand-alone-bedrijf van alle deelmachines mogelijk en middels een ProfiNet-Slave-module op 
de betreffende Bosch Rexroth XM22-numerieke sturingen kunnen al deze deelmachines in het grotere geheel welke de 
SGC-250 vormt opgenomen worden als slaves.

- De handheld-terminal VCH08.1 werd vervangen door een mPad (PC-based) omdat de hoeveelheid data door deze
wijzigingen zeer groot werd.

- De hoofdbesturing bestaat uit een Bosch Rexroth VPB40.4-Box-PC met een Sercos III en 2 PB/RT-ETH-interfacekaarten met 
elk een ProfiBus-Master of Slave en een Multi-Ethernetpoort die in het geval van de SGC250 als ProfiNet-Master gebruikt
worden.

- Synchronisatie van de lieren tijdens bedrijf door continu vergelijke actuele posities in een zeer snelle motion-task in de 
VPB40.4 en dan correcties door te voeren op de snelheid van de lieren.  Zodoende wordt een nauwkeurigheid van 5 mm 
aan de trommel van de lier bereikt.

- De HMI-applicaties werden volledig gerealiseerd met de MLPI van Bosch Rexroth.  De volledige kraan kan via een wireless 
verbinding bestuurd worden vanop afstand (zelfs met een tablet).  



SGC-vloot: SGC-250.
- Nieuwe lier/slewing-besturing:

- Aangezien de slewing-unit op deze SGC-250 ook voorzien is van 2 SUs hebben we voor beide system, zijnde “lier” of 
“slewingunit” hebben we voor 95% dezelfde hardware (XM22-configuratie, SLC-configuratie, …). 

- Daarom werd ervoor geopteerd om de engineering zo te doen dat voor beide verschillende deelmachines dezelfde
schema’s en quasi dezelfde hardware gebruikt wordt. 

- De lieren hebben nu geen 2 JBs meer, maar echt een eigen besturingskast met volgende materialen:
- Een Bosch Rexroth XM22-numerieke sturingsconfiguratie met bijhorende IO en communicatiemodules (een ProfiBus-

master voor commuicatie met HNC-SEK/3X, een ProfiNet-Slave voor dataverkeer met  bovenstaande sturing (in casu de 
VPB40) en een ProfiNet-Slave voor motion-dataverkeer met bovenstaande sturing).

- Een 4-as-versie HNC-SEK/3X (geen 2 2-as-versies meer zoals in de SGC-140) voor aansturing van beide SUs.
- Een Bosch Rexroth SLC-veiligheids-PLC.
- Kastclimatisatiesysteem voor luchtvochtigheid en temperatuur.
- Nodige randapparatuur (hoofdschakelaar, klemmen, voedingen, noodstopdrukknop, …).

- Gezien alle noodzakelijke apparatuur aanwezig in deze nieuwe besturingskast is stand-alone bedrijf zonder bovenstaande
sturing mogelijk, zowel in Open Loop (snelheidsregeling) alsook Closed Loop (positieregeling).

- Volledig nieuwe MLPI-applicatie voor diagnose, aansturen, … van de lier.  Om locale bediening door operator mogelijk te
maken is er een mPad handheld terminal (PC based) aanwezig.



SGC-vloot: SGC-250.
- Nieuwe lier/slewing-besturing:

- Externe lamptoren voor snelle diagnose en localisatie van de fout indien 10 lieren op het machinedek.
- Ethernetpoort onderaan de kast voor snelle toegang op XM22-numerieke sturing.
- Service-stopcontact onderaan de kast voor voiding programmatie-PC.
- Voedingsstekker 3x400 VAC ondreaan de kast.
- Mogelijkheid aansuiting externe noodstop via connector onderaan kast. 
- Netwerken:

- ProfiBus-master van XM22 communiceert met HNC-SEK/3X.
- Sercos III master van XM22 communiceert met de SLC.
- ProfiNet-slaves (data en motion) van XM22 communiceert met VPB40.4-hoofdbesturing.
- FlexiLine van SLC communiceert met FlexiLine van andere in de installatie aanwezige SLCs.
- Ethernet voor programmatie en MLPI-applicatie.



SGC-vloot: SGC-250.
- Nieuwe lier/slewing-besturing:



SGC-vloot: SGC-250.
- Nieuwe lier/slewing-besturing:



SGC-vloot: SGC-250.
- Nieuwe lifting-besturing:

- Om de SGC te verplaatsen van de éne locatie naar de andere locatie op de jobsite zonder deze volledig te moeten
demonteren en weer te hermonteren werd deze SGC voorzien van een lifting- en driving-systeem. 

- Op elk hoekpunt van de SGC-250 onder de bogies zijn telkens 6 hydraulische cilinders gemonteerd die aangestuurd
worden door een eigen besturingssysteem (geregelde assen).

- De assen kunnen 1 per één bewogen worden, of gesynchroniseerd via een master-as.
- Tijdens het liften van de volledige kraan zullen deze vier lifting-systemen gesynchroniseerd worden door de bovenstaande

VPB40.4 numerieke sturing. 
- De besturingskasten voor het liftingsysteem hebben volgende componenten:

- Een Bosch Rexroth XM22-numerieke sturingsconfiguratie met bijhorende IO en communicatiemodules (een ProfiNet-
Slave voor dataverkeer met  bovenstaande sturing (in casu de VPB40) en een ProfiNet-Slave voor motion-dataverkeer
met bovenstaande sturing).

- Een Bosch Rexroth SLC-veiligheids-PLC.
- Kastclimatisatiesysteem voor luchtvochtigheid en temperatuur.
- Nodige randapparatuur (hoofdschakelaar, klemmen, voedingen, noodstopdrukknop, …).
- Alle opties zoals ook op de nieuwe lierbesturingskasten (lamptoren, ethernet, stopcontact, …).

- De apparatuur op de 6 lifting-cylinder-manifolds wordt aan de besturuingskast aangesloten middels gewone standard 
hybridekabels (separate kabels in een plastieken slang en connectoren).



SGC-vloot: SGC-250.
- Nieuwe lifting-besturing:



SGC-vloot: SGC-250.
- Nieuwe lifting-besturing:



SGC-vloot: SGC-250.
- Aanwezige netwerken op de SGC-250:

- Veiligheidsnetwerk FlexiLine (tot 32 stations en tot 1 kilometer tussen de stations) tussen alle verschillende
deelmachines:

- Bosch Rexroth SLC-veiligheids-PLC in master-besturings-kast.
- 6 Bosch Rexroth SLC-veiligheids-PLC in de PPKs.
- 10 Bosch Rexroth SLC-veiligheids-PLC in de lierbesturingskasten.
- 4 Bosch Rexroth SLC-veiligheids-PLC in de slewingbesturingskasten.
- 4 Bosch Rexroth SLC-veiligheids-PLC in de liftingbesturingskasten.
- In total dus 25 deelnemers op de FlexiLine.
- Bij het veranderen van de configuratie (bv. wegnemen of afkoppelen lieren) Kan het systeem geteached worden.

- Ethernet 1 Gbs:
- Alle apparatuur is met elkaar verbonden in één groot Ethernet-network.
- Alle PLCs, HMI, … zijn dus bereikbaar vanuit de hoofdbesturingscontainer.



SGC-vloot: SGC-250.
- Aanwezige netwerken op de SGC-250:

- ProfiNet voor datatransfer (veel data, dus relatief gezien langzaam):
- VPB40.4 is ProfiNet master.
- Een Bosch Rexroth S20-RIO-systeem in de hoofdbesturingskast is ProfiNet slave.
- Een Bosch Rexroth S20-RIO-systeem in de operatorstoel is ProfiNet slave.
- 6 XM22-PLC van PPKs zijn ProfiNet slaves.
- 10 XM22-numerieke sturingen lieren zijn ProfiNet slaves.
- 4 XM22-numerieke sturingen slewing-units zijn ProfiNet slaves.
- 4 XM22-numerieke sturingen lifting-systemen zijn ProfiNet slaves.
- Dus in totaal 26 slaves op de ProfiNet voor data-transfer.  Per deelnemer worden 200 bytes aan data heen- en weer

gestuurd.
- ProfiNet voor motiontransfer (weinig data, dus relatief gezien snel):

- VPB40.4 is ProfiNet master.
- 10 XM22-numerieke sturingen lieren zijn ProfiNet slaves.
- 4 XM22-numerieke sturingen slewing-units zijn ProfiNet slaves.
- 4 XM22-numerieke sturingen lifting-systemen zijn ProfiNet slaves.
- Dus in totaal 18 slaves op de ProfiNet voor motion-transfer.  Per deelnemer worden een minimum aantal bytes aan data 

heen- en weer gestuurd.



SGC-vloot: SGC-250.
- Aanwezige netwerken op de SGC-250:

- ProfiBus voor LMB-systeem (sensoriek en RIO redundant):
- VPB40.4 is ProfiBus master.  Via een Flextra ProfiBus-repeater vertrekken er 2 kabels naar boven in de hoofdmast en 2 

naar boven in de Jibmast (indien aanwezig).
- Een Bosch Rexroth S67-RIO-systeem in een kastje boven in de hoofdmast is ProfiBus slave.
- Een Bosch Rexroth S67-RIO-systeem in een ander kastje boven in de hoofdmast is ProfiBus slave (redundante systeem).
- Een Bosch Rexroth S67-RIO-systeem in een kastje boven in de jibmast is ProfiBus slave.
- Een Bosch Rexroth S67-RIO-systeem in een ander kastje boven in de jibmast is ProfiBus slave (redundante systeem).



SGC-vloot: SGC-250.
- Nieuwe en eenvoudigere bekabeling tussen deelmachines:

- De communicatie tussen de in de machine aanwezige Bosch Rexroth veiligheids-PLCs gebeurt niet meer via hardware 
signalen, maar over een veiligheids-netwerk genaamd FlexiLine.

- Het besturingssysteem voor alle ‘deelmachines’ werd lokaal op de deelmachine zelf geplaatst.  Hierdoor komt de grote
CBC te vervallen en kon de CBC en OC in één en dezelfde container gebouwd worden.

- Door dit nieuwe concept is stand-alone-bedrijf van alle deelmachines mogelijk en middels een ProfiNet-Slave-module op 
de betreffende Bosch Rexroth XM22-numerieke sturingen kunnen al deze deelmachines in het grotere geheel welke de 
SGC-250 vormt opgenomen worden als slaves.

- De handheld-terminal VCH08.1 werd vervangen door een mPad (PC-based) omdat de hoeveelheid data door deze
wijzigingen zeer groot werd en elk machinedeel van eender waar op de SGC bedienbaar is.

- De hoofdbesturing bestaat uit een Bosch Rexroth VPB40.4-Box-PC met een Sercos III en 2 PB/RT-ETH-interfacekaarten met 
elk een ProfiBus-Master of Slave en een Multi-Ethernetpoort die in het geval van de SGC250 als ProfiNet-Master gebruikt
worden.

- Synchronisatie van de lieren tijdens bedrijf door continu vergelijke actuele posities in een zeer snelle motion-task in de 
VPB40.4 en dan correcties door te voeren op de snelheid van de lieren.  Zodoende wordt een nauwkeurigheid van 5 mm 
aan de trommel van de lier bereikt.



SGC-vloot: SGC-250.
- Nieuwe en eenvoudigere bekabeling tussen deelmachines:

- Samengevat zijn er dus een aantal netwerken tussen de CBC/OC (welke hier één en dezelfde is) en de andere
deelmachines voorzien:

- Een ProfiNet voor gewoon dataverkeer.
- Een ProfiNet voor het snellere motion-dataverkeer.
- Een FlexiLine-verbinding (via een normale CAN-Buskabel).
- Een Ethernet-verbinding voor programmatie en toegang tot de data middels de MLPI-applicatie.

- Om dit te realiseren werd er samen met Felten Wire & Cable Solutions en hun leverancier Leoni een speciale
hybride-kabel uitgewerkt aangezien er wel een significant aantal meter van deze kabel nodig zijn (een kilometer ongeveer).

- Aan deze kabel werden dan de nodige robuste modulaire stekkers en connectoren voorzien zodat de klant de verschillende
deelmachines gemakkellijk met elkaar kan verbinden.

- Op volgende pagina wordt de kabel afgebeeld.



SGC-vloot: SGC-250.
- Nieuwe hybridekabel, op maat geengineerd:



SGC-vloot: SGC-250.
- Nieuwe hybridekabel, op maat geëngineerd:



SGC-vloot: SGC-250.
- Connectoren en stekkers, op maat geëngineerd:



SGC-vloot: SGC-250.
- Connectoren en stekkers, op maat geëngineerd:



SGC-vloot: SGC-120.
- Filmpjes op youtube:

- https://www.youtube.com/watch?v=z53HJCEKA3M (3D animatie Sarens). 
- https://www.youtube.com/watch?v=EvGhV82L2qE (Drone-filmpje tijdens officiële voorstelling).

https://www.youtube.com/watch?v=z53HJCEKA3M
https://www.youtube.com/watch?v=EvGhV82L2qE


Toekomstige verdere ontwikkelingen.
- Integratie van de functionaliteit van de HNC-SEK/3X in de XM22-sturingen.


