
Persinformatie  
Atlas Copco Tools Central Europe 1/7 

Nul fouten-strategie voor de montage van elektronica 

Moderne hoogvermogenselektronica staat letterlijk onder spanning. Aangezien de eisen 
hieraan voortdurend stijgen, laat de montage geen fouten toe. De in Duitsland gerenommeerde 
producent voor stroomvoorzieningen voor laboratoria voert nu daarom zijn montage uit met 
bewakende schroefgereedschappen van Atlas Copco Tools, die eventuele fouten al tijdens de 
samenvoeging herkennen en uitschakelen. 

ZWIJNDRECHT, 13 januari 2020 "Vandaag de dag ontkomt geen enkel elektrotechnisch 
laboratorium en geen enkele onderzoeksinstelling meer aan uni- en bi-directionele DC-
stroomvoorzieningsapparatuur of aan DC-elektronische belastingen met retourvoeding naar het 
stroomnet", constateert Markus Stops. "Dit instrumentarium is voor het testen van allerlei soorten 
voertuigelektronica en hoogspanningscomponenten onontbeerlijk. Ook de controles rondom de 
elektromobiliteit die in toenemende mate belangrijker worden, zouden zonder deze nauwelijks 
mogelijk zijn", legt de productiemanager van EA Elektro-Automatik GmbH & Co. KG (in het 
kort: EA) in Viersen het belang van de eerder onopvallende en slechts 19"-brede hightech-
apparaten uit. Dat de innovatieve apparaten na het verrichte werk tot en met 96 procent van de 
energie naar het stroomnet kunnen terugvoeren, is niet te zien aan hun compacte, witte, metalen 
behuizingen. 

96 procent rendement 

"EA staat te boek als de uitvinder van elektronische belastingen die worden teruggevoerd naar het 
stroomnet, en ten slotte kunnen wij het vermogensverlies tot slechts vier procent minimaliseren", 
licht de verantwoordelijke voor de productie met bescheiden trots toe. "Dat is wereldklasse, 
bespaart kosten en vermijdt bovendien ingewikkelde koelsystemen. Je ziet aan de buitenzijde van 
de instrumenten echter ook niet dat deze, afhankelijk van het model, tot en met 75 functie- en 
veiligheidskritische schroefbevestigingen hebben", brengt Markus Stops te berde. 

Om deze correct en nauwkeurig volgens het draaimoment aan te halen, is een absolute must. Als 
slechts één schroefverbinding defect raakt, kan dat de volledige installatie lamleggen. Voor de 
kwaliteitswaarborging controleerde EA daarom achteraf altijd alle relevante schroefverbindingen, 
schetst Stops, terwijl deze naar de productie gaat: De toegevoegde waarde is hier groot en omvat 
het uitrusten van printplaten, alsmede de complete productie van volledige 
voorloopcomponenten, net zoals de omvangrijke vermogenstests en de eindmontage. "Wij streven 
ernaar om onze competenties met een zo hoog mogelijke productiediepte in de onderneming te 
houden en bij alle productiestappen de meest recente stand van de techniek aan te houden", 
onderstreept de productiemanager.  

Bewaking tegen fouten  

Als meest recente voorbeeld presenteert Stops de omzetting naar de schroefwerktuigen in de 
montage die volledig nieuw zijn in hun soort. "Om de maximale procesveiligheid en kwaliteit te 
bereiken, wilden wij onze montageprocedures ononderbroken bewaken en de schroefgegevens 
analyseren. Op die manier kunnen wij deze voor verdere kwaliteitsverbeteringen toepassen. De 
accugereedschappen die wij tot nu toe hebben gebruikt, zouden daarvoor echter niet geschikt zijn. 
Om die reden gingen wij in op het aanbod van onze leverancier van gereedschap, Tools-Technik-
Gilges, om een nieuw soort MicroTorque-systeem van zijn partner Atlas Copco Tools te testen." 
Dit systeem zou de testinspanningen van de kritische schroefverbindingen aanzienlijk moeten 
vereenvoudigen en na afronding van de proeffase zelfs volledig overbodig moeten maken. 
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Eenvoudige start 

"Al de eerste inbedrijfstelling van de eerste uitrusting ging uiterst eenvoudig en intuïtief", vertelt 
Frank Schriefers, plaatsvervangend EA-productiemanager, enthousiast: "Via de softtoetsen aan de 
MicroTorque-schroefmachinebesturing kon ik het benodigde draaimoment van 100 
newtoncentimeter en het ideale toerental dat nodig is voor de schroefverbinding van onze 
elektronische belastingen, binnen enkele seconden instellen. Het programmeren via de besturing 
gaat veel nauwkeuriger en comfortabeler dan het mechanisch instellen en nameten van het 
draaimoment aan de uitschakelkoppelingen van onze accuschroefmachines die wij tot dusver 
hadden." In tegenstelling tot die werkzaamheden die rechtstreeks met een elektronische 
meetwaardenregistratie metende MicroTorque-schroefspindels aanzienlijk nauwkeuriger en 
volledig zonder mechanica die gevoelig is voor storingen, kunnen worden uitgevoerd. 

Operator vergezeld door meedenkend gereedschap  

Zodra het MicroTorque-systeem met de klantspecifieke montagevereisten is geparametriseerd, 
kunnen operators volgens de fabrikant vrijwel geen fouten meer maken. "Het draaimoment en de 
draaihoek van iedere afzonderlijke schroefverbinding worden bewaakt. Zo zijn verkeerd 
aangehaalde schroeven daadwerkelijk uitgesloten", oordeelt Schriefers. Indien een schroef met 
schroefdraadschade dient te worden ingebouwd of indien de operator de starthendel van het 
gereedschap te vroeg loslaat, geeft het MicroTorque-systeem onmiddellijk een alarmmelding en 
geeft de opdracht voor correctie. Bovendien voorkomt de geïntegreerde batchtelling dat een 
schroef in een montagevolgorde wordt vergeten, benadrukken Frank Schriefers en Markus Stops 
hun positieve bedrijfservaringen: "De telfunctie ondersteunt de medewerker en zorgt voor een 
nog veiliger proces. Bovendien bespaart de intelligente bewaking ons de daarop volgende 
teststappen."   

Intelligent genetwerkt gebruik van assemblagegegevens 

Dankzij de consequente bewaking van draaimoment en draaihoek kunnen verkeerd gemonteerde 
modules het productiestation niet verlaten zonder te worden ontdekt en wint EA Elektro-
Automatik GmbH & Co. KG door het documenterende Atlas-Copco-systeem aan extra veiligheid. 
Met de geregistreerde data zou de elektronicafabrikant uit Viersen in geval van een klacht op de 
snelste manier kunnen aantonen dat iedere schroefverbinding in de productie precies volgens de 
specificaties is aangehaald. Ook om deze reden hebben Stops en Schriefers reeds na een korte tijd 
vijf andere ESD-gecertificeerde en voor clean rooms toegelaten Atlas-Copco-schroefmachines in 
hun productie geïntegreerd.  

Een sprong in productiviteit: Plus 30 procent 

"Aan onze verwachtingen voor wat betreft ergonomie, kwaliteit en productveiligheid is volledig 
voldaan. Wij hebben onze montage intussen geheel omgezet naar de MicroTorque-uitrustingen", 
benadrukt Markus Stops. Door het eenvoudige gebruik van het flexibele systeem en het 
wegvallen van de vroeger noodzakelijke teststappen konden wij de totale productiviteit in onze 
montage met een opmerkelijke 30 procent verhogen", vertelt de EA-productiemanager verheugd.  

(Auteur: Heiko Wenke, Atlas Copco Tools Central Europe GmbH) 

 

 

 



Persinformatie van Atlas Copco Tools, 10 januari 2020     
Nul fouten-oplossing voor montage van elektronica      3/7 

 

PERSCONTACT: 
    

Nicole Malek  
Marketing Communications Manager Central Europe  
Atlas Copco Tools Central Europe GmbH  
Langemarckstr. 35, D-45141 Essen  
Telefon: +49 (0) 201 2177 481  
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Over EA Elektro-Automatik GmbH & Co, KG: 

Een overzicht van de toekomst van vermogenselektronica                

Het in 1974 door Helmut Nolden opgerichte EA Elektro-Automatik GmbH & Co. KG is een 
mondiaal actieve mkb-onderneming voor de stroomvoorziening voor laboratoria en elektronische 
lasten. De apparatuur wordt in talloze branches ingezet in onderzoek en ontwikkeling, alsmede in 
industriële toepassingen. Klanten uit de sectoren automotive en elektromobiliteit, elektrochemie, 
procestechnologie, hernieuwbare energieën en telecommunicatie waarderen het persoonlijke 
contact, de snelle reactietijden en de consequente implementatie van hun specifieke vereisten. 

Met de ingebruikname van een bijzonder energiebesparend en milieuvriendelijk nieuw productie- 
en testcentrum in de zomer van 2019 op het hoofdkantoor in Viersen zijn de seinen op duurzame 
groei gezet. Ruim 250 medewerkers in het Neder-Rijnse Viersen alsmede in vestigingen in de 
VS, China en Rusland produceren en leveren maatwerk-EA-producten voor de hele wereld.  

Kijk voor meer informatie op www.elektroautomatik.com  
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FOTO- en VIDEOMATERIAAL 

Tekst, foto’s en een video over het gebruik van de MicroTorque-schroevendraaiers bij EA Elektro-
Automatik GmbH & Co. KG in Viersen kunt u hier bekijken en downloaden: 

https://www.atlascopco.com/nl-nl/media/nieuws/microtorque-toepassing-bij-ea 

 

 Afbeldingen 

 

     

"De MicroTorque-schroefgereedschappen stellen ons in staat om onze werkprocessen nog verder 
te rationaliseren", legt productiemanager Markus Stops van EA Elektro-Automatik GmbH & Co. 
KG uit: "Wij genereren een productiviteitsstijging van 30 procent en door de extra bewaking van 
draaimoment en draaihoek konden wij onze kwaliteit aanzienlijk verbeteren." (Foto: EA Elektro-
Automatik GmbH & Co. KG) 

 

De door microprocessors gestuurde bi-directionele stroomvoorzieningen van het type EA-PSB 
10000 4U zijn twee apparaten in één: voedingsapparaat (bron) en elektronische last (afvoer) die 
standaard de functie van het twee-kwadranten-bedrijf bieden MicroTorque-schroefsystemen 
monteren draaimoment-gestuurd en draaihoek-bewaakt de 75 functie- en veiligheidskritische M3-
schroefverbindingen van iedere PSB en documenteren de schroefresultaten. (Foto: EA Elektro-
Automatik GmbH & Co. KG) 
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EA Elektro-Automatik GmbH & Co. KG schroeft hun hoogvermogensmodulen voor de 
stroomvoorziening vast met MicroTorque-schroefsystemen. Die begeleiden hun operators door het 
montageproces, bewaken en documenteren. Daardoor kon de elektronicafabrikant uit Viersen 
besparen op de tot voor kort vereiste teststappen en zijn productiviteit met 30 procent verhogen. 
(Foto: Atlas Copco Tools)  

 

 

Montagefouten uitgesloten: In de modulaire spanningsvoorzieningsunits van EA Elektro-
Automatik GmbH & Co. KG kunnen, afhankelijk van het model, tot en met 75 functie- en 
veiligheidskritische schroefverbindingen precies worden aangehaald. De ergonomische 
MicroTorque-schroefsystemen van Atlas Copco Tools tellen de afgewerkte schroefgevallen mee, 
begeleiden de productiemedewerkers door het proces en documenteren de indraaihoek en het 
draaimoment van iedere schroef. (Foto: Atlas Copco Tools)  
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De MT-Focus-besturing van de MicroTorque-schroefmachine (links) kan individueel worden 
geparametriseerd. De geïntegreerde batchfunctie telt bijvoorbeeld de uitgevoerde 
schroefgevallen mee en geeft via een statusbalk weer, hoeveel schroefverbindingen er nog moeten 
worden uitgevoerd. Dat ontlast de medewerkers in de montage. Deze kunnen zich dan ook 
volledig op het schroeven concentreren. (Foto: Atlas Copco Tools) 

 

"De telfunctie van het MicroTorque-systeem ondersteunt de medewerkers en zorgt voor een nog 
veiliger proces. Dankzij de intelligente bewaking besparen wij bovendien op verdere 
teststappen", vermeldt Frank Schriefers, plaatsvervangende productiemanager van EA Elektro-
Automatik GmbH & Co. KG. (Foto: Atlas Copco Tools) 
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Over Atlas Copco  
 

Innovatie door voortreffelijke ideeën: Atlas Copco ontwikkelt al sinds 1873 industriële en 
duurzame oplossingen met grote toegevoegde waarde voor zijn klanten.  

 
Het hoofdkantoor van de groep is gevestigd in Stockholm, Zweden, en heeft klanten in meer dan 
180 landen. In 2018 behaalde Atlas Copco met ongeveer 37.000 medewerkers een omzet van 9 
miljard euro. (95 miljard Zweedse kronen). www.atlascopco.com  

 
Atlas Copco Tools hoort bij de tak Industrial Technique van het concern. De bedrijfstakken 
'Algemene Industrie' en 'Auto-Industrie' maken en verkopen elektro- en perslucht-
gereedschappen, hydraulische moeraanzetters, montagesystemen, pneumatische 
aandrijftechnologie, software en accessoires voor de industrie. Ook verzorgt Atlas Copco Tools 
de begeleiding van projecten, van het ontwerp tot de productie en de ingebruikname.  

Met de bedrijfstak 'Service' biedt Atlas Copco Tools globaal projectmanagement aan voor 
internationaal opererende klanten, alsmede uitgebreide dienstverlening: van klassieke reparatie, 
uitgebreide onderhoudscontracten voor de totale productietechnologie tot aan kalibraties en 
procesoptimalisatie. 


