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Opvouwbare krat voor WALTHER Faltsysteme

Rendering van
het uiteindelijk
ontwerp

gebaseerd op de inbreng van BPO.
De scharnieren zijn zo geconstrueerd
dat een stalen as overbodig is en
geautomatiseerde
assemblage
mogelijk is. De krat verkrijgt zijn
sterkte en stijfheid onder andere
uit de vorm van de profielen in de
hoeken en uit de gat-nok verbinding
tussen verschillende onderdelen in
uitgevouwen stand. De proporties en
constructie van de grepen is zodanig
dat deze comfortabel vastpakken en
dat klemzittende vingers vermeden
worden.

Het scharnier is ontworpen voor automatische assemblage
WALTHER Faltsysteme GmbH ontwikkelt en produceert
opvouwbare kratten voor meervoudig gebruik. De onderneming
staat bekend als meest ervaren specialist in het vervaardigen van
vouwbare kunststof kratten voor de huidige markt. Bij WALTHER
zijn alle productiestappen, van constructie en technische
tekeningen tot aan serieproductie, onder één dak aanwezig.
Spuitgietmachines met sluitkrachten tot 1300 ton maken het
mogelijk om alles te maken van kleine containers, hoogwaardige
stabiele kratten tot aan kunststof pallets voor de meest uitdagende
transportuitdagingen.

Het
uiteindelijke
ontwerp
is
recentelijk op de markt gekomen.
Het is robuust én lichtgewicht; de 40
liter geperforeerde versie weegt circa
1400 gram. De buitenafmetingen zijn
530 x 350 x 280 mm en een gevouwen
krat heeft slechts een hoogte van
50 mm; Hierdoor passen er 224
gestapelde lege kratten op een pallet.
Alle onderdelen zijn gemaakt van
polypropyleen en zijn geproduceerd
en
automatisch
geassembleerd
vanuit één matrijs. Voor meer
informatie zie www.boxline.com.

BPO bezoekt dit najaar wederom de
“Thin Wall packaging” conferentie,
een
internationale
conferentie
over trends en ontwikkelingen
in kunststof verpakkingen (4-6
december, Keulen, Duitsland).

De kunststof scharnierconstructie verbindt de lange wand
Voor een nieuwe serie opvouwbare kratten heeft
WALTHER BPO gevraagd om een nieuw concept te
ontwikkelen. Dit concept combineert een nieuwe
vormgeving met robuustheid en comfortabel open uitklappen van de krat. Belangrijke aspecten
ten behoeve van de stijfheid van de opvouwbare
krat zijn de scharnieren, handgrepen en algehele
constructie. Verder zijn detailoplossingen voor
bewegingsgeleiding en fixatie erg bepalend voor
de kwaliteit van de krat.
BPO heeft eerst de huidige oplossingen van
bestaande kratten geanalyseerd. De geobserveerde
werkingsprincipes zijn beoordeeld en gebruikt om
zowel geoptimaliseerde versies van bewezen principes
als volledig nieuwe oplossingen te genereren. Alle ideeën
zijn geclusterd in een een morfologische kaart. Dit leverde
meerdere concepten op. Deze concepten zijn in overleg met
WALTHER verfijnd en uiteindelijk opgeleverd als 3D CAD data.
Vanaf dit punt heeft WALTHER het product verder gedetailleerd,

Oscar
Brocades
Zaalberg,
managing director van BPO, zal op
dinsdagochtend 5 december een
lezing geven met als onderwerp:
“Product design, development,
optimisation and future trends of
thin walled packaging”.
Voor meer informatie over de beurs
en/of de lezing verwijzen we u naar;
www.ami.international/events.

Grindkeerring rond Kedge Ankerpunt
“Kedge Safety Systems” levert al ruim een
decennium het product “De Kedge”. “De Kedge”
is een solide ankerpunt voor valbeveiliging op
platte daken.
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Gedraaid stapelen voor
daken met hoge grindlagen
(90° gedraaid)

Het ankerpunt grijpt zich vast aan een rozet
dakbedekking, waarna deze rozet met een brander
of föhn op het dakoppervlak wordt gemonteerd.
Hierdoor ontstaat een betrouwbare verbinding
van het ankerpunt met de onderliggende
dakbedekking. Als het Kedge ankerpunt wordt
belast, gebeuren er verschillende dingen.
Allereerst vervormt de kreukelzone in het Kedge
ankerpunt. Hierdoor wordt een deel van de
energie, die vrijkomt tijdens de val, opgenomen.
De overige energie wordt door de achterliggende
dakbedekking afgevoerd. Voor daken met
ballast wordt rond het Kedge ankerpunt een
grindkeerring geplaatst. Een grindkeerring houdt
het grind weg bij het ankerpunt, waardoor dit
goed zichtbaar blijft. Momenteel wordt een
betonnen grindkeerring gebruikt.
BPO heeft in opdracht van Kedge Safety systems
een kunststof grindkeerring ontworpen. De
kunststof versie is veel lichter dan de
betonnen variant, en bovendien nestbaar.
Het product is daarmee handzamer voor
de monteur, en efficiënter in transport en
opslag. De geometrie van de kunststof
grindkeerring is geoptimaliseerd voor
gebruik rond het ankerpunt. Zo zijn
vier inkepingen gemaakt voor optimale
geleiding van de mobiele leeflijnen, en
is de bovenrand “afgeschuind”, zodat
deze de werklijnen niet in de weg zit.
Uiteraard heeft de kunststof variant net als
het betonnen product afwateringskanalen.
De keerring wordt gefixeerd door grind op
de flens en/of kit onder de flens. Voor daken
met een hoge grindlaag is het mogelijk twee
grindkeerringen op elkaar te stapelen: indien
recht boven elkaar gepositioneerd zullen
de keerringen nesten, een slag gedraaid
worden ze gestapeld. Het product wordt,
voor optimale zichtbaarheid, uitgevoerd
in de signaalkleur rood.
BPO heeft de grindkeerring ontwikkeld
vanaf de eerste schets tot en met de
vrijgave voor matrijsbouw. Allereerst
zijn de verschillende scenario’s (gebruik,
montage, logistiek), zo compleet mogelijk in
kaart gebracht en vertaald naar een programma

Nesting ten behoeve
van efficiënt transport

Het team van BPO wenst u prettige feestdagen
		
en een voorspoedig & gezond 2018!

De mobiele leeflijnen liggen
op de afgeschuinde vlakken
van eisen. Vervolgens zijn verschillende
concepten ontwikkeld, en conflicterende eisen
tegen elkaar afgewogen. Zo conflicteert een “zo
groot mogelijk zichtoppervlak” bijvoorbeeld met
“een zo klein mogelijke nesthoogte”. In overleg
met Kedge Safety Systems is de optimale balans
gekozen. Het geselecteerde concept is door BPO
geoptimaliseerd voor productie door middel
van een eenvoudige open-dicht matrijs. Tot slot
heeft BPO Kedge Safety Systems bijgestaan bij
de selectie van een kostenefficiënt, uv-bestendig
materiaal (ASA rood) en de keuze voor een
producent.

Rendering van een geïnstalleerde keerring

De
marktintroductie
van
de
kunststof
grindkeerring wordt binnenkort verwacht. Voor
meer informatie over Kedge Safety Systems, zie;
www.kedge.nu.

