
Maatwerk in paneelbouw automatiseren? 
Kan dat?

Presentatie door Roy van Alphen – SMANS  &  Jeroen De Bleecker - CABLI



Totaalpartner voor bedrijven in 
elektronicaproductie en 

kabelassemblage

Onafhankelijk adviseur

Brede portefeuille van wereldwijde 
gespecialiseerde merken

Grote stock van machines, 
spare-parts en consumables

Uitgebreid serviceteam met expertise



Totaalpartner voor bedrijven 
in elektronicaproductie en 

kabelassemblage

MET ONZE PASSIE VOOR TECHNOLOGIE 
WILLEN WE MENSEN ONTZORGEN EN 

HELPEN GROEIEN

onze MISSIE



We willen mensen de tools en zekerheid 
bieden om te groeien

WELKOM BIJ CLUB SMANS



POLL 1

Wanneer verwacht jij te automatiseren 
in de draadproductie in jouw bedrijf?

 Op korte termijn (binnen 2 jaar)

 Op middellange termijn (2 – 5 jaar)

 Lange termijn (na 5 jaar)

 Geen plannen om te automatiseren



POLL 2

Als je deze automatisatie wil maken, wil je die:

 Inhouse

 Extern



AUTOMATISATIE IN PANEELBOUW

• Velen weten niet HOE te automatiseren

• Nadelen t.o.v. voordelen

• Concurrentie van lageloonlanden



Specialist in het maken van
SCHAKEL – EN VERDEELKASTEN op maat

• Opgericht in 1999

• Gevestigd in Duffel

• 2 zaakvoerders en 11 werknemers

• Innovation manager Jeroen De Bleecker



PRODUCTIE SCHAKEL – EN VERDEELKASTEN

VROEGER

• Mechanische verwerking

• Handmatig draad op maat 

knippen

• Koper blootleggen

• Handmatig huls aanzetten

• Label aanbrengen



PRODUCTIE SCHAKEL – EN VERDEELKASTEN

NU

• Aankoop draadconfectiemachine 
Komax Zeta 640
 Flexibele volautomaat
 Verwerking tot 36 verschillende 

draden
 Just in Time productie van 

verschillende batches
 Automatische draadmarkering
 Sortering van draad in juiste 

volgorde



PRODUCTIE SCHAKEL – EN VERDEELKASTEN

NU

• Eigen software ontwikkeld om:

• Vanuit digital twin te produceren

• Bundelproces van de draden te 

vereenvoudigen

• Manuele afwerkproces te 

vereenvoudigen

• Ongeschoolde monteurs in te schakelen

• Bedrading efficiëntie van de monteur te 

verhogen



PRODUCTIE SCHAKEL – EN VERDEELKASTEN

NU

• Van digital twin naar geproduceerde, bedrukte 

draad in enkele klikken

• Draadbundels efficiënt produceren

• Manuele draadbundels krijgen voorrang op 

automatische bundels

 Operator kan manuele handeling verrichten 

terwijl machine produceert: EFFICIËNTIE!



PRODUCTIE SCHAKEL – EN VERDEELKASTEN

NU

• Tijdsbesparing tot wel 70% op de totale 

bedradingstijd van het project

• Groei met zelfde aantal mensen

• Kennis en ervaring werknemers worden 

efficiënter ingezet

• Andere cijfers

• Paneel van +/- 600u (traditioneel) kan op 

7 werkdagen geproduceerd worden



AUTOMATISATIE IN PANEELBOUW – VOORDELEN

• Bedraden zonder schema / tablet

• Kortere doorlooptijden

• Hogere flexibiliteit

• Kleinere foutenmarges

• Betere kwaliteit eindproduct

• Efficiëntere werkverdeling personeel

• Beperkte kwalificaties personeel



HET BELANG VAN (3D) DATAVERWERKING 

Slimmer inrichten van 
ontwerp – en 

productieprocessen

Omloopsnelheid 
artikelen neemt toe

Een berg aan data te 
verwerken



VIDEO - KIJKJE ACHTER DE SCHERMEN



DIGITAL LEAN WIRING

Draadlengte wordt berekend met behulp van virtuele bedrading



DIGITAL LEAN WIRING

Gestroomlijnde, configureerbare gebruikersinterface



Q&A



LET’S CONNECT
Roy van Alphen

Accountmanager Nederland
rvanalphen@smans.com

+32 14 47 19 92 www.smans.com

mailto:rvanalphen@smans.com
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