Transportsimulatie
Meten

Verbeteren

Service

Al sinds 1950 biedt Rycobel oplossingen voor problemen

WAARDEN: DE KERN VAN DE
BEDRIJFSCULTUUR

die zich op de werkvloer voordoen. Rycobel is

•

Integriteit

samengesteld uit 3 afdelingen:

•

Ervaring

•

Engagement

•

Behulpzaamheid

•

Teamwork

OVER RYCOBEL: 3 AFDELINGEN

Meten

Verbeteren

Service

SERVICE TEAM
Ons getalenteerd team van ingenieurs werkt nauw samen

MISSIE: CONCURRENTIEVOORDEEL
BIEDEN

om de beste ondersteuning te geven:
•

Installatie en opstart

Rycobel brengt concurrentievoordeel door het leveren

•

Onderhoud en kalibratiecontracten

en onderhouden van apparatuur voor het meten en

•

Onderhoud voor de afdeling ‘verbeteren’ en ‘meten’

verbeteren van productkenmerken.

•

Full-service contract

Trouw aan zijn missie, sluit Rycobel partnerships die zijn

•

Kalibratie van uw testapparatuur

klanten een absolute meerwaarde bieden. Door samen

•

Hands-on training van toestellen

met hen een oplossing uit te denken, draagt de onderne-

•

Applicatie training

ming bij tot hun succes.

•

Telefonische ondersteuning door een
productspecialist

ISO CERTIFICAAT
Sinds zijn oprichting staat Rycobel garant voor kwaliteit.
Deze kwaliteit is bekroond met het kwaliteitslabel ISO

Neem contact op met ons service team via

9001. Naast een professionele dienstverlening met

service@rycobel.com of +32(0)56 78 21 70.

duurzame toegevoegde waarde biedt Rycobel ook dienst
na verkoop. ISO-gecertiﬁcieerd zijn betekent: kwaliteit in
advies en service met snelle en nauwkeurige interventies.

Het managementteam van Rycobel :
Frederik Castelain, Kurt Rommens en Vincent Rius
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De hoofdvestiging van Rycobel is gelegen in Deerlijk.

Transpor tsim u latie
Schokken en trillingen kunnen tijdens het transport schadelijk zijn voor het product en de verpakking. Vooral lage
frequenties kunnen ervoor zorgen dat er onderdelen van het product in resonantie meetrillen en stuk gaan. Vaak
is de schade niet meteen zichtbaar aan de buitenkant van het product. Met een vibratietafel kan men trillingen
simuleren en zowel het product als de verpakking testen.

PACKAGE SHAKER
De Package Shakers worden gebruikt om de weerstand tegen repetitieve schokken te controleren. Ze zijn onder meer
in overeenstemming met de normen ISTA, ASTM, TAPPI, ISO, MIL-STD en UN. Afhankelijk van het model kan men
enkelvoudige verpakkingen tot grote paletten testen.
Met deze package shaker wordt een labo-simulatie gemaakt van wat er tijdens het transport kan voorvallen. Het toestel
schudt kleine pakjes en houdt deze op hun plaats door de verstelbare klemmen. Het platform, waarop het pakje wordt
gelegd, maakt een circulaire verplaatsing met een amplitude van 2,45 cm.
Op die manier kan men schokken nabootsen die zich telkens weer herhalen en dit met een frequentie van maximaal 5
Hz. Door de frequentie te wijzigen kan men ervoor zorgen dat de verpakking na iedere cyclus van de grondplaat loskomt
zodat zij maximaal geschokt wordt.
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V i b r a t ie
VIBRATIETESTER
De vibratiesystemen kunnen voor verschillende testen worden gebruikt. Men kan er zowel kleine producten als grote
paletten mee testen. De systemen zijn uitgerust met stevige hydraulische actuatoren die trillingsfrequenties van 3 tot
300 Hz kunnen genereren. Sommige modellen kunnen zelfs trillingsfrequenties tot 1000 Hz genereren. De sturing gebeurt met het ‘Touchtest’-vibratiecontrolesysteem.

SOFTWARE
TOUCHTEST VIBRATIE CONTROLE SYSTEEM
Het Lansmont TouchTest vibratiecontrole systeem is een krachtig
computergestuurd data analyse- en data logging systeem en helpt bij
de aansturing van vibratietafels.
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S c h o kken
Tegen welke maximale schokken zijn producten en verpakkingen bestand?
Zowel kleine als grote paletten en producten kunnen getest worden.

SCHOKTESTEN
Schoktesten dienen om de fragiliteit van materialen te meten. Door half-sinusoïdale, trapezoïdale kan men de verschillende effecten die een schok op materialen kan genereren simuleren. Deze toestellen worden ook gebruikt om
de kwaliteit van verpakkingsmaterialen, de zogenaamde ‘Cushioning’-curves te bepalen. De sturing gebeurt via het
Touchtest Shock-controlesysteem, dat een volledige controle op alle parameters garandeert. De software biedt verschillende mogelijkheden, zoals de ‘Shock pulse predictor’ en het automatisch herhalen van schokken.
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Va l te ste n
Het vallen van pakketten tijdens het transport kan grote schade veroorzaken aan het
product. Door het uitvoeren van een valtest wordt de beschermende werking van de
verpakking gecontroleerd.

PDT VALTEST 80 & 80 M
De PDT 80 precisievaltester is het meest courante systeem om valproeven
mee uit te voeren. De combinatie van mechanische precisie en snelle
pneumatiek zorgt voor een hoge nauwkeurigheid. De valhoogte kan door een
elektronische takel worden ingesteld. Zo is de reproduceerbaarheid van de test
gegarandeerd.

PDT VALTEST 300 & 700
De PDT 300 valtest werd ontworpen om grote verpakkingen of gepalletiseerde
producten te testen en dit tot 300 kg.
De PDT 700 valtest is ontworpen om zeer grote producten en verpakkingen
tot 700 kg te testen. Het draagvlak wordt omhoog en omlaag gebracht door
een elektrische takel. Tijdens de test maakt het draagvlak het mogelijk om
de producten te onderwerpen aan een vrije val. Het terugkaatsen van dit
draagvlak wordt door een hydraulische demper vermeden.
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Val teste n
QR 3000 VALHAAK
De QR 3000 is een “Quick Release” valtester ontworpen om grote
testobjecten te laten vallen. Deze valtester kan gewicht opladen tot 3000
pond (1361 kg). De testhoogte is beperkt tot de lift die wordt gebruikt
(vorkheftruck, laadlier, enz.). De QR 3000 wordt bediend door een
voetschakelaar.

IMPACTTESTERS
De impacttest is één van de meest courante verpakkingstesten. In deze test
worden pakketten op rails met een helling van 10° gelegd en tot rollen
gebracht. De impact van de schok tegen een stalen plaat, die de pakketten
tot stilstand brengt, wordt gemeten. De ingestelde afstand op de rails
bepaalt de impactsnelheid.
De hellende impacttesters worden ingezet voor één van de meest courante
verpakkingstesten. De rails liggen onder een helling van 10° en eindigen
tegen een stalen muur. De ingestelde afstand op de rails bepaalt de
impactsnelheid. Bij de test rollen de pakketten over de rails en wordt de
impact van de schok tegen de stalen plaat gemeten.
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C o m pressie
Tijdens de opslag en het transport worden producten, verpakkingen en materialen aan stapelkrachten blootgesteld.
Om efﬁciënt en kostenbesparend de beschikbare transport- en opslagruimte te benutten stapelt men zo hoog
mogelijk. De druk die hierbij gecreëerd wordt is groot. Daarom is het uitvoeren van een compressietest een
essentieel onderdeel bij het ontwerp van een verpakking.

BOX COMPRESSIE TESTER
Een box compressie tester wordt gebruikt voor het uitvoeren van compressie
testen op (golf)kartonnen dozen. De golfkarton of verpakking die moet
getest worden, wordt op de onderste plaat geplaatst. Als de test begint, zal
de bovenplaat naar beneden drukken en wordt er een lading op het monster
aangebracht. Deze kracht wordt geregistreerd door drie krachtopnemers onderaan
de bodemplaat. Wanneer het systeem een breuk detecteert, keert de bovenplaat
terug naar zijn oorspronkelijke posititie.

COMPRESSIETESTER
Deze serie van compressietesters is ontwikkeld voor de efﬁciënte en precisie
evaluatie van individuele verpakkingen, paletten en andere materialen onder
bepaalde compressiekrachten. Met het softwarepakket ‘Touchtest Compression 3’ zijn de compressietesten zeer gebruiksvriendelijk uit te voeren. De
sturing en hydraulische technologie garanderen een zeer hoge nauwkeurigheid en reproduceerbaarheid. Het stevige design en de Lansmont-technologie
garanderen jarenlang betrouwbare testresultaten.
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RYCOLAB

C om pre ssie
SQUEEZER
De Squeezer bepaalt nauwkeurig de sterkte van de verpakking en dit in
verticale richting. Dit systeem is ontworpen om de eigenschappen van
dozen te kwantiﬁceren. Op die manier kan men de kwaliteit van verschillende producten/dozen vergelijken en aan de normen aftoetsen. Dit toestel
is gemakkelijk in gebruik omdat de testroutines volledig zijn geautomatiseerd.

DRUKKRACHT
De EJA Vantage is de allernieuwste ontwikkeling op het gebied van treken drukproeven. Door het gebruik van analoge & digitale conversie, laat
het toestel toe om nauwkeurig kracht en verplaatsing te meten. Er kunnen
compressieplaten op de trekbank aangesloten worden om zo de
compressiekracht van verschillende verpakkingen te testen.
De omschakeling van de ene naar de andere testmethode gebeurt in enkele
seconden. Zo is maximale ﬂexibiliteit verzekerd. Het toestel werkt volledig
computergestuurd.
De EJA Vantage is geschikt voor testen van 5kN en 10kN. Voor testen van
1kN en 2kN wordt gebruik gemaakt van de nieuwe Vantage NX serie.
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M on i toring
TRANSPORTRECORDERS - SAVERS
De SaverTM behoort tot de nieuwe generatie van transportrecorders. Deze toestellen worden
samen met de producten getransporteerd om vibratie-en schokpulsen op te slaan. Dankzij hun
beperkte afmetingen kunnen ze overal worden bevestigd. Door vooraf de datum en tijd in te
voeren, kan men perfect lokaliseren waar het product eventueel schokken of schade heeft opgelopen. Sommige modellen beschikken ook over een temperatuur-, luchtdruk-, hellingsoriëntatie-,
gps- , licht- en vochtigheidssensor. De meegeleverde krachtige software kan de data van de
opgeslagen evenementen weergeven en bewerken. Door het geheugen van de SaverTM direct uit te
lezen op een Lansmont-vibratiesysteem kan het transport in een laboratorium worden
gesimuleerd.

Test Partner™ 3 Software
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SaverXwareTM Software

Onze andere afdelingen
Apparatuur voor het verbeteren van productkenmerken
•

Statische elektriciteit

•

Energiezuinig drogen en afblazen

•

Oppervlaktebehandeling

•

Contactloos reinigen

www.rycobel.com/nl/verbeteren

We helpen u met de best mogelijke service.
•

Installatie

•

Kalibratie

•

Kwaliﬁcatie: IQ, OQ, PQ

•

Analyse van uw productieproces: statische elektriciteit en persluchtverbruik

•

Herstelling en service

•

Applicatietraining en opleidingen

•

Voor al uw technische vragen, neem contact op via onze technische hulplijn:
+32 56 78 21 79

www.rycobel.com/nl/service

Rycobel academy
Wij geloven dat door training en coaching
iedereen een expert kan worden in zijn of haar
vak of domein.
Onze medewerkers zijn gedreven professionals
die hun passie en ervaring willen doorgeven zodat u op professioneel vlak kunt groeien en met
succes uw doelstellingen kunt bereiken.
We stelden een ervaren team van technici en
experten samen met elk hun eigen vakdomein.
Met hun sterke product- en marktkennis en
jarenlange ervaring in de industrie, staan zij
steevast paraat met deskundig advies om u van
de juiste apparatuur te voorzien.
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