LAP-C schoolvoorbeeld van Smart Customization

Werk zoveel
mogelijk samen
met (externe)
specialisten!’
In het kantoor van GTE staat hij te schitteren:
de LAP-C. Een Lean Automation Platform –
Circular dat volledig ontwikkeld is met het oog
op een zeer korte time-tomarket. Eigenaar Peter
Geurts heeft hiertoe
het principe van
Smart Customization
toegepast. Dat
betekent dat standaard
onderdelen worden
gebruikt en aangevuld
met klantspeciﬁeke
modules. Dit biedt de
mogelijkheid om snel
te engineeren en tegen
gunstige tarieven meer
kwaliteit te leveren.

Door de ruggengraat van
de LAP-C lopen bekabeling en luchtleidingen.
Bovenop bevindt zich de
centrale besturing.
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ls eigenaar van GTE heeft Peter
Geurts tijdens zijn voorgaande
functies bij verschillende bedrijven – waaronder Philips – veel
ervaring opgedaan in de speciaal machinebouw. Toen hij 17 jaar geleden dan ook
besloot om voor zichzelf te beginnen, was
het een zekerheid dat hij voldoening wilde halen uit het creëren van oplossingen
voor productietechnische problemen.
Medische industrie
Waar hij met GTE begon als een vooral
regionaal georiënteerd ingenieursbureau,
ontdekte hij dat er meer groeimogelijkheden zouden zijn wanneer hij zich zou
focussen op een speciﬁeke markt. Dit
werd de medische industrie. “Het is een
markt waarin voldoende technische uitdagingen bestaan die ik zo belangrijk vind
in mijn werk. Daarnaast vind ik het ﬁjn
om bij te dragen aan een stukje van onze
gezondheidszorg. Of dit nu met volledig
nieuwe machines is, aanpassingen aan
bestaande machines of het oplossen van
kwaliteitsproblemen.”
In zijn bedrijfsﬁlosoﬁe hanteert Peter
Geurts een aantal belangrijke uitgangspunten. Hij pleit voor het ‘out of the box’
denken. Durf anders te zijn. Als tweede
wil Peter vooral een engineeringbureau
zijn dat de machines ontwerpt en tevens
assembleert, maar daarbij níet zelf de
losse onderdelen en subassemblages pro-

duceert. Hiervoor heeft hij in de loop van
de tijd een groot netwerk opgebouwd bestaande uit verschillende toeleveranciers
die ﬂexibel en tegen zíjn kwaliteitseisen
de benodigde onderdelen aanleveren.
Dit garandeert specialisme op ieder vlak,
voor de aanlevering van onderdelen een
hoge mate van ﬂexibiliteit en bovendien
geen capaciteitsproblemen.
Eén van deze leveranciers is Festo. “Net
als mijn bedrijf is Festo ook voortdurend
bezig met het ontwikkelen van innovatieve oplossingen die ‘anders’ zijn”, meent
Geurts. “Daarnaast voldoen hun producten aan onze (hoge) kwaliteitseisen en
bestaat er ook altijd de mogelijkheid om
volledige subassemblages te bestellen.
Bovendien kunnen we in alle fasen van
het machineontwerp gebruik maken van
hun expertise. Wat dat betreft trigger ik
mijn ontwerpers gráág om meer samenwerkingsmogelijkheden te verkennen.
Meer ideeën, meer creativiteit.”
Smart Customization
Omdat GTE een engineeringbureau is
dat hoofdzakelijk bezig is met machines
die maar één keer worden ontwikkeld en
gebouwd, lijkt standaardisatie een minder
belangrijk onderwerp. Toch is Geurts
hiermee aan de slag gegaan om ﬂexibeler en sneller te kunnen inspelen op de
klantvraag. “Wanneer je het over normale
engineeringactiviteiten hebt, vertrek je

vaak vanuit Engineering To Order (ETO).
Dit betekent dat je pas achter de digitale
tekentafel plaats neemt nadat een order
is geplaatst en alle speciﬁcaties met de
klant zijn vastgelegd. Een relatief dure
aanpak omdat je hiermee praktisch alles
nieuw ontwerpt. Efﬁciënter wordt het al
bij CTO: Conﬁgure to Order. Hierbij maak
je gebruik van een modulair systeem
waarbij de samenbouw van de modules
de functie van het apparaat bepalen. Hiermee versnel je de engineering en mogelijk
ook assemblagefase. Het summum is
echter Smart Customization: een volledig
klantspeciﬁeke machine ontwikkelen
terwijl je tóch gebruik maakt van standaardisatie.”
Geurts heeft dit weten te realiseren door
een innovatieve denkwijze te hanteren. In
tegenstelling tot veel andere engineeringbureaus ontwerpt hij de machine niet ‘om
het product’ heen. “Wanneer je dat doet
heb je de kans dat je bepaalde deelconstructies eigenlijk steeds opnieuw
ontwerpt. Je gaat er dan namelijk vanuit
dat deze altijd uniek zijn. Wanneer je naar
de functionaliteit kijkt van de machines
die wij voor de medische industrie
ontwerpen, gaat het echter vaak om twee
type werkzaamheden: assembleren en
verpakken. En natuurlijk is ieder te
assembleren product anders en wordt in
een andere verpakking ondergebracht,
maar anderzijds… Je hebt altijd een

Uiteraard voldoet de machine aan alle richtlijnen
met betrekking tot Machineveiligheid.

besturingskast nodig, een basisframe,
een omkasting en bekabelingsplan en
bovendien (product) transportsystemen
tussen de diverse stations en aanvoersystemen. Deze onderdelen kun je dus wel
standaardiseren en vervolgens combineren met – wel unieke – procesmodules
voor de diverse productiestappen.”
Deze aanpak biedt niet alleen voordelen
ten aanzien van de doorlooptijd in de engineeringfase – en hiermee de kosten en
de time-to-market – maar ook met betrekking tot kwaliteit. Door steeds te werken
met bepaalde standaard delen loont het
de moeite om hier héél goed over na
te denken en volledig te optimaliseren.
Ten aanzien van ergonomie, esthetiek,
assemblage, uitbreidingsmogelijkheden
enzovoorts. Geurts: “Dit levert uiteindelijk een volledig doordachte machine op
die door standaardisatie ook eenvoudig
is te koppelen aan een volgende machine.

Ieder station van de modulair opgebouwde
machine heeft zijn eigen taak.

Bovendien kun je materiaal voor deze delen in grotere hoeveelheden inkopen wat
eveneens een kostenvoordeel oplevert
én uiteindelijk zijn de standaard delen te
beschouwen als ‘beproefd’. ”
LAP-C
Een prachtig voorbeeld van bovenstaande
benadering is de LAP-C. Deze afkorting
staat voor Lean Automation Platform
en de C voor Circular. Een platform dat
geschikt is voor de assemblage en/of
verpakking van verschillende producten
maar toch op bepaalde vlakken standaardisatie biedt.
Kenmerkend is onder meer de ‘ruggengraat’ die in het midden van de ronde opstelling (met takttafel) is gepositioneerd
en waardoor de benodigde bekabeling
en (lucht)leidingen lopen. Bovenop
bevindt zich de centrale besturing en
daaromheen de verschillende stations

voor de verschillende stappen. Of deze nu
volledig geautomatiseerd plaatsvinden of
via mensenhanden worden gerealiseerd.
Door het proces naar buiten te plaatsen
en het frame naar binnen, is het proces
door de fraai vormgegeven transparante
deuren bovendien altijd goed zichtbaar.
Peter Geurts: “De deelconstructies zijn
in de basis identiek en goed ontworpen
maar uiteindelijk robuuster en kwalitatief
beter omdat er veel tijd en energie in is
gestoken. Daarbij is over elk detail grondig
nagedacht. Dit resulteerde onder meer in
veiligheidsschakelaars die geïntegreerd
zijn in de modern vormgegeven omkasting,
een product transportring (takttafel) met
verschillende indexeringsmogelijkheden
en een compacte footprint. Bovendien is
de machine maximaal toegankelijk voor
het uitvoeren van onderhoud en hebben
we gekozen voor een nauwkeurige maar
bovenal geluidsarme aandrijving.
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Door middel van een rode kleur is direct
duidelijk dat de machine in storing staat.

Een blauwe kleur geeft bijvoorbeeld aan dat
de aanvoer van producten is gestagneerd.

Er is veel aandacht besteed aan de stations waaraan mensen moeten werken.
Hier is bijvoorbeeld voldoende beenruimte beschikbaar en kunnen de operators
plaatsnemen op een geïntegreerde,
wegklapbare zitting. We werken met een
3D veiligheidsscanner die alleen ingrijpt
wanneer de handen zich in onveilig
gebied bevinden. Dit werkt veel beter dan
een lichtscherm waarbij de operator zijn
handen altijd volledig moet terugtrekken
voordat er een volgende stap mogelijk is.”

machine een moderne en hightech uitstraling die uitnodigt om te gebruiken.
Wat de machine tot slot écht ‘Smart’
maakt, is het feit dat er altijd kan worden
gevarieerd met de stations. Dat betekent
dat dezelfde machine relatief eenvoudig
is om te bouwen naar de assemblage
of verpakking van een ander product.
Want ook in de medische wereld staan
de ontwikkelingen niet stil en worden
producten dóórontwikkeld of vervangen
door nieuwe.

Verlichting
Opvallend zijn tevens de LEDpanelen
boven ieder station die verschillende
kleuren kunnen aannemen. Hiermee
wordt het proces goed uitgelicht en een
extra functionaliteit geïntroduceerd: door
het aannemen van signaalkleuren kunnen
de panelen aangeven dat er bijvoorbeeld
geen aanvoer van producten is. Last but
not least geven de panelen de complete

Samenwerking met Festo
De samenwerking met Festo stamt voor
Peter Geurts al uit de tijd dat hij nog
voor een baas werkte. “In deze machines
maken we voor veel manipulaties en
persbewegingen gebruik van perslucht
waarvoor we graag de componenten van
Festo inzetten. Dat geldt in toenemende
mate overigens ook voor de elektrische
aandrijvingen; onder andere omdat deze

eenvoudig en nauwkeurig zijn te programmeren en steeds opnieuw zijn af te
stemmen op het speciﬁeke product.
Én we kunnen altijd gebruik maken van
de kennis en ervaring van Festo. Wat dat
betreft trigger ik mijn mensen gráág om
zoveel mogelijk samen te werken. Op
die manier kun je functies zo efﬁciënt
mogelijk realiseren. Uiteindelijk vullen we
zelf zo’n 70 tot 80% van het ontwerp in
en voor het resterende deel laten we ons
graag adviseren. Bovendien blijven we
door Festo altijd op de hoogte van de laatste stand van zaken met betrekking tot
nieuwe producten. Een ﬁjne samenwerking met potentie voor de toekomst!”

