
De ultieme upgrade 
van de glansmeter

Het uitvoeren van een meer uitgebreide 
oppervlakte-inspectie hoeft niet te beteke-
nen dat er extra tijd nodig is voor inspec-
tie, rapportage en kosten. Konica Minolta 
Sensing introduceert de geheel nieuwe 
Rhopoint IQ-S. Een glansmeter met drie 
meethoeken (20°, 60° en 85°) die metin-
gen voor glans, oppervlakte waas, onder-
scheidbaarheid van beeld en piekreflec-
tie combineert in één instrument. Er is 
ook een instrument beschikbaar met één 
meethoek (Rhopoint IQ Flex 20-S, die ge-
avanceerde oppervlaktemeettechnologie 
biedt in een kleine sensor: ideaal voor 
kleine, gebogen of moeilijke onderdelen 
zoals deurgrepen, verchroomde randen 
enz. Uw glansmeter opwaarderen tot een 
Rhopoint IQ-S bespaart operators veel tijd 
en door het onderhoud en de kalibraties 
te combineren, worden de levensduurkos-
ten en uitvaltijd verder beperkt.
De Rhopoint IQ-S gebruikt een array tus-
sen 14 en 26 graden om meetgegevens 
vast te leggen die het monsteroppervlak 
nauwkeuriger beschrijven. RSPEC is een 
meting van glans over een zeer smalle 
hoek die kan worden gebruikt om kleine 

veranderingen in het oppervlak te detec-
teren. Reflectance Haze kan een vermin-
derd gereflecteerd contrast onderschei-
den dat kan worden veroorzaakt door 
een aantal procesfouten. Onderscheidend 
vermogen van beeld (DOI) en reflecte-
rend beeld kwaliteit (RIQ) meet toepas-
singsproblemen zoals penseelstrepen, 
sinaasappelschil en golving. Het meten 
van DOI en RIQ biedt een aanzienlijke 
kwaliteitsverbetering op hoogglanzende 
oppervlakteafwerkingen en kan helpen 
bij het regelen van processen voor uit-
harding, coatingviscositeit, dikte, stroom 
enz. Sales Executive voor Nederland, Paul 
van Wesel: "Het is gemakkelijk om over te 
schakelen naar het gebruik van de Rho-
point IQ-S, de meetresultaten correleren 
nauw met de bestaande micro-TRI-gloss-S 
en micro Haze-resultaten. De Rhopoint 
IQ-S is een close-tolerance-instrument dat 
ontworpen is om de normen voor de inte-
rieur- en buitenglans van auto's te over-
treffen, het wordt ook geleverd met een 
ISO17025 UKAS-kalibratiecertificaat".
De Rhopoint IQ-S is alleen verkrijgbaar 
via Konica Minolta Sensing en zijn distri-

buteurs. Als u een demonstratie wilt rege-
len of uw wensen wilt bespreken, kunt u 
contact opnemen met een productspecia-
list via info.benelux@seu.konicaminolta.
eu l
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HET IDEALE MATERIAAL
Veel bedrijven beschouwen LSR als het 
materiaal bij uitstek voor de productie 
van onderdelen van elastomeer. Vooral 
omdat het zeer reproduceerbaar mate-
riaal is. Vloeibare spuitgieten van LSR 
biedt verwerkingsgemak en geometri-
sche variëteit, constante kwaliteit en 
verbeterde productiviteit. De unieke ei-
genschappen maken LSR het ideale ma-
teriaal voor veeleisende toepassingen.

VOORDELEN VAN LSR
LSR is uiterst veelzijdig en biedt een 
uitgebreide reeks ontwerpopties. Het 
heeft een hoge thermische stabiliteit, 
waarbij noch de mechanische noch de 
chemische eigenschappen veranderen 
in extreme hitte of koude. LSR kan wor-
den gebruikt om zeer complexe produc-
ten of componenten te produceren en 
voor toepassingen die extreme precisie 
of geometrische verscheidenheid ver-
eisen. Geavanceerde LSR-materialen 
maken het Enbi Plastics mogelijk om 
spuitgieten, kostenefficiënt te in te zet-
ten en complexe siliconenonderdelen 
grootschalig te produceren.

Het LSR-productieproces vindt plaats 
in een gesloten-lussysteem met vrijwel 
geen risico op besmetting. De operator 
komt immers op geen enkel moment in 
contact met het materiaal. Het aanleve-
ren van het materiaal, injectie, verwer-
king en uitnemen van gereedschappen 
en machines zijn volledig geautomati-
seerd. Hoewel spuitgieten van LSR een 
arbeidsintensief proces is, worden de 
kosten zo laag mogelijk gehouden.
Enbi Plastics werkt continu aan het ont-

wikkelen van nieuwe oplossingen voor 
spuitgieten van vloeibare siliconenrub-
ber. Ze hebben bijvoorbeeld geïnves-
teerd in een gloednieuwe 2-compo-
nenten spuitgietmachine, waarmee een 
compleet eindproduct geproduceerd 
kan worden in slechts één productie-
cyclus. Het combineren van meerdere 
stappen in één spuitgietprocescyclus 
vermindert zowel de verwerkingstijd 
als de productiekosten. De enkele cy-
clus combineert materiaaleigenschap-
pen op een manier die een sterke bin-
ding tussen materialen creëert. Enbi 
Plastics is een van de eerste bedrijven 
in Nederland die de verwerking van 
kunststoffen en LSR in één keer combi-
neert. Dat is wat hen uniek maakt!

NEEM CONTACT OP
Hoe groot of klein de component ook 
is, hij zal altijd deel uitmaken van een 
groter geheel. Enbi Plastics vraagt   niet 
alleen 'wat' u wilt maken, maar, belang-
rijker, 'waarom' en 'hoe'. Geen wonder 
dat Enbi Plastics bekend staat als een 
betrouwbare co-creator die altijd de 
beste service en innovatieve oplossin-
gen levert.  l

Enbi Plastics b.v.
Stand: 119
Website: www.enbi-plastics.com

Ontdek de eindeloze mogelijkheden van vloeibaar 

siliconenrubber bij Enbi Plastics

In oppervlaktegerichte industrieën zoals kunststoffen, verven, auto- en consumentengoederen, 
is het uiterlijk van producten een visuele kwaliteitsindicator voor de klant. Het afstemmen van 
de visuele beoordeling door de klant van de oppervlaktekwaliteit vereist meting en regeling 
van een aantal parameters van het uiterlijk van het oppervlak. Producten van hoge kwaliteit 
kunnen worden beïnvloed door een sinaasappelschil-effect of waas op het oppervlak en zullen 
als slechte kwaliteit worden beoordeeld, zelfs als kleur en glans anders consistent zijn.

Appkuns bestaat precies veertig jaar. In 
1979 was de vader van de huidige direc-
teur Van Baal actief als onderhoudsmon-
teur binnen de industrie. Tijdens zijn 
bezoeken aan klanten merkte 'senior' dat 
hij allerlei problemen van klanten oplos-
te en daarmee eigenlijk het hele proces 
van kleine producten en verpakkingen 
zelf deed. Zijn gedachte: als ik dit al 
doe, kan ik net zo goed voor mijzelf be-
ginnen. Vandaag de dag is Appkuns een 
ontwikkelaar en producent van kunststof 
producten voor medische-, verpakkings- 
en industriële toepassingen. Het verschil 
met vroeger? Van Baal: “De klant maar 
ook de wetgeving eist meer, de processen 
zijn moeilijker en de aantallen worden 
vreemd genoeg zowel kleiner als groter. 
Om dat laatste te verduidelijken: of men 
wil richting hele specifieke producten in 
lage aantallen of men wil in hoge volu-
mes. Een tussenweg lijkt er minder te 
zijn. 

EISEN
“Kunststof is altijd in beweging”, zegt 
Giancarlo Cascu, salesmanager bij App-
kuns. “We zijn een high-tech bedrijfstak, 
waarbij we continu te maken hebben met 
nieuwe materialen, nieuwe processen en 
nieuwe eisen. Onze kennis en onze erva-
ring maken dat wij kunnen excelleren in 
de plastics-markt.”
Een goed voorbeeld is de 'slimme' rol-
lator, waaraan ze hebben meegewerkt. 
In opdracht van Robot Care Systems 
mocht Appkuns de kunststof onderdelen 
voor de eerste smart rollator ter wereld 
maken. “We hebben in korte tijd oplos-
singen gevonden voor onderdelen die 
anders niet maakbaar waren. Het is een 
uniek project. We moesten veertig ma-
trijzen maken, wat een behoorlijke in-
vestering vereist. Wat het mooiste was, 
is dat je met veel partijen samen werkt 
en in korte tijd als team zaken oplost, die 
anders niet maakbaar zouden zijn.”

Het eindproduct, genaamd LEA (wat 
staat voor Lean Empowering Assistant) 
mag er zijn. Zo heeft het sensoren die 
een botsing voorkomen met omliggende 
obstakels en een correctiesysteem voor 
recht lopen. Ook komt de rollator naar je 
toe om je bijvoorbeeld uit bed te helpen 
opstaan

“Een aantal hoogwaardige projecten 
welke Appkuns de laatste jaren heeft 
binnengehaald, waarbij de eisen zo hoog 
zijn, geeft een kick om het perfect op el-
kaar af te stemmen en de producten de 
markt in te zien gaan. Het vereist kennis 
van matrijzen, grondstoffen en uiteraard 

de kunde van onze medewerkers om het 
daadwerkelijk te produceren/assemble-
ren volgens de wensen en eisen van de 
klant. We maken bijvoorbeeld medische 
items voor oogchirurgen. Dat vraagt het 
maximale van een producent en Appkuns 
gaat dit niet uit de weg.”

BIO-MATERIAAL
Belangrijk voor Van Baal is maatschap-
pelijk verantwoord ondernemen (MVO). 
“Waarom MVO? Het is gewoon binnen 
ons bedrijf. Dat komt mede dankzij het 
product dat we gebruiken, namelijk 
kunststof. Een van de mooie eigenschap-
pen van kunststof is de recyclebaarheid. 
Restmateriaal hergebruiken we opnieuw 
in het proces. We kijken continu naar 
nieuwe ontwikkelingen binnen de diver-
se materialen. Kijk naar bio-materiaal of 
andere milieuvriendelijke oplossingen. 
Die handschoen pakken we op.”
Ook werkt Appkuns al meer dan 12,5 jaar 

samen een sociale werkplaats waardoor 
ze mensen die normaal een afstand tot 
de arbeidsmarkt hebben, een plek geven 
binnen het productieteam. Daar werken 
dagelijks tussen de tien en vijftien man. 
“We zijn uitermate trots op hen. Zij doen 
voor ons nuttig en relevant werk op de 
assemblage-afdeling. Wij bieden begelei-
ding en we ondersteunen de mensen in 
hun deelname aan het arbeidsproces.”
De ambities van Appkuns? Van Baal is 
bescheiden. “In eerste instantie gewoon 
doorgaan. Dat houdt wat mij betreft in 
dat we vergroten, maar niet verdubbelen. 
Ik hoef helemaal geen honderd machines 
te hebben draaien. Misschien groeien tot 
een man of dertig a vijfendertig, zodat 
het bedrijf wat meer body heeft. Verder 
wil ik gewoon mooie producten maken 
met een goed team, zodat we de huidige 
en de nieuwe klanten goed kunnen blij-
ven dienen.”
Verder kijkt hij naar ontwikkelingen 
als 3D-printen, maar vooralsnog is die 
techniek niet geschikt voor hoge volu-
mes. Volgens Van Baal zijn er heus wel 
interessante ontwikkelingen. “Voor ons 
is 3D-printen een aanvulling op ons hui-
dige aanbod. En we gebruiken het voor 
protoyping. Maar we blijven vooral doen 
wat we het beste kunnen en dat is pro-
ducten maken die anderen niet kunnen. 
Dat is onze passie en dat is onze kracht.” 
l

Appkuns b.v.
Stand: 140
Website: www.appkuns.nl

Corné van Baal, directeur van Appkuns heeft de plastics-markt zien verande-
ren. De eisen zijn hoger, de processen moeilijker en de aantallen variëren tus-
sen heel klein en heel groot. Het is een situatie waarin het veertigjarige bedrijf 
juist rendeert. “Onze processen zijn perfect op elkaar afgestemd. De kunst-
stofspecialist voor een grote diversiteit aan vraagstukken met kunststof, ook 
voor de ogenschijnlijk uitdagende producten! 

Of het nu gaat om een   rubberen O-ring in een huishoudapparaat, tochtstrips 
in een auto of een component in een productielijn, vloeibaar siliconenrubber 
(LSR) kan helpen uw bedrijfsdoelen te bereiken.
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Automatisering vraagt om flexibiliteit en wat is er nou flexibeler dan 

een robot op wielen? Dat moeten de ontwerpers van het mobiele OTTO 

platform ook hebben gedacht. De OTTO is een zelfrijdend platform met 

de mogelijkheid om uitgerust te worden met een robotarm. Robotfa-

brikanten zoals Fanuc zien de OTTO als een handige oplossing om het 

productieproces flexibel en mensonafhankelijk te maken.

In tegenstelling tot een AGV (Au-

tomated Guided Vehicle) die een 

vooraf gedefinieerd pad volgt, kan 

de OTTO zelf een route bepalen 

door een vooraf in kaart gebrachte 

productieomgeving. Men spreekt 

dan ook van een SDV (Self Driving 

Vehicle). Voor het autonoom plan-

nen van de bewegingsroute maakt 

het mobiele platform gebruik van 

een SLAM-algoritme. Wanneer 

OTTO een obstakel tegenkomt, 

dan plant het platform zelf een 

route om het obstakel heen. De 

combinatie van een robot en een 

mobiel platform heeft als voordeel 

dat een robot meerdere handelin-

gen of logistieke taken kan ver-

richten in een grote ruimte of bij 

verschillende bewerkingsstations. 

Taken die het duo kan verrichten 

bij meerdere bewerkingsstations 

zijn bijvoorbeeld machinebelading, 

gereedschapswissels, materiaal-

handling en montagewerkzaam-

heden.

Fanuc

Tijdens de Fanuc Fandays medio 

mei presenteerde Fanuc samen 

met Romias uit Enter, de Neder-

landse distributeur van OTTO, het 

mobiele platform met een Fanuc 

CR-7iA/L cobot. De cobot heeft 

een laadvermogen van 7 kg en 

voerde samen met OTTO verschil-

lende handelingen uit. Op een 

scherm konden bezoekers een 

kaart van de ruimte zien met daar-

op de positie van de machines en 

het mobiele platform. Op de kaart 

waren ook de obstakels (mensen) 

te zien die het OTTO-systeem 

waarnam met de LiDAR senso-

ren. De verrijdbare robot geeft vol-

gens Fanuc een verhoogde flexi-

biliteit als het op automatisering 

aankomt. In tegenstelling tot een 

vaste automatiseringscel die veel 

ruimte inneemt, kan de mobiele 

robot meerdere bewerkingsma-

chines handelen. Een bijkomend 

voordeel is dat het maximale uit 

de robot gehaald kan worden. De 

robot hoeft namelijk niet te wach-

ten tot een bewerkingscyclus is af-

gelopen, maar kan in de tussentijd 

een andere taak uitvoeren.

Na een pauze van vier jaar vindt de EMO van 18 t/m 23 september 2017 

opnieuw in Hannover plaats. Onder het motto ‘Connecting systems for 

intelligent production’ laten fabrikanten van productietechniek uit de 

hele wereld zien welke oplossingen bestaan om het grootst mogelijke 

nut voor de klant uit digitalisering en productie in netwerken te gene-

reren. 

De EMO Hannover geldt als inno-

vatie-etalage voor de productie-

techniek. Vaak stemmen fabrikan-

ten hun nieuwe ontwikkelingen af 

op de datum van de EMO, zodat 

ze op de beurs hun innovaties 

kunnen voorstellen aan een inter-

nationaal vakpubliek. “Daarom zijn 

veel trends, zoals flexibele produc-

tieconcepten, high-speed bewer-

king en de toepassing van lineaire 

aandrijvingen, om er slechts enke-

le te noemen, aan hun zegetocht 

begonnen vanuit de EMO”, vertelt 

Dr. Wilfried Schäfer, directeur bij 

EMO-organisator VDW (Vereniging 

van Duitse Machinefabrieken). In 

2013 gaven 45 procent van de ex-

posanten aan dat ze met nieuwe 

ontwikkelingen naar de beurs wa-

ren gekomen.
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Het mobiele platform met een Fanuc CR-7iA/L cobot 
tijdens het open huis van Fanuc in Mechelen. 
Foto: Tim Wentink.
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Appkuns al 40 jaar 
‘Performance in plastics’




