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themanummer: procesinnovatie, sleutel tot succes!

Reynaers introduceert Smart Manufacturing 
in de raam- en deurindustrie

-

oplossing aan die het volledige pro-

ductieproces bij de raam- en deur-

fabrikant opvolgt en daarenboven 

optimaliseert. Het gebruik van deze 

technologie brengt Smart Manufactu-

ring, ook bekend als Industry 4.0, bin-

nen op de werkvloer. 

Door innovatieve aluminiumoplos-

singen voor ramen, deuren, gevels 

en andere constructie onderdelen 

te ontwikkelen en aan te bieden aan 

zijn internationale partners, worden 

wereldwijd projecten samen gere-

aliseerd. Maar productinnovatie is 

deze partners ook bij verregaande 

procesinnovatie, o.a. door middel van 

specifieke oplossingen voor automati-

satie. Het nieuwste voorbeeld hiervan 

  

Huidige productieproces

In het huidige productieproces van de 

raam- en deurfabrikant bedraagt de 

queuetijd (de wachttijd van het materi-

aal) maar liefst 90% van de totale tijd 

die nodig is om een product te maken. 

Slechts 10% van de productietijd 

wordt besteed aan het daadwerkelijk 

bewerken van het materiaal tot een 

afgewerkt product.

-

tijden kunnen worden geoptimaliseerd, 

maar missen de tools om te bepalen 

hoe en waar. Vaak is de exacte pro-

ductietijd moeilijk in te schatten en 

worden leveringstermijnen slechts bij 

is een complete IT-oplossing die deze 

problemen wegneemt door via krachti-

ge digitale systemen het productiepro-

ces volledig op te volgen en zodoende 

te optimaliseren. Het softwarepakket 

dient op de werkvloer bij de fabrikant 

geïmplementeerd te worden om zo de 

verschillende stappen in het productie-

proces te controleren en te verbeteren, 

wat resulteert in significante tijds- en 

kostbesparingen.

Introductie smart manufac-
turing 

eerste op de markt. Op deze manier 

wordt Smart Manufacturing een reali-

teit in de raam- en deurindustrie.

De nieuwe oplossing bereikt dit in 

-

en wordt continue geactuliseerd. Met 

vervaardigen van projecten mogelijk 

gemaakt. Door gebruik te maken van 

voorbereidingen voor een project effi-

ciënt uitgevoerd worden.

een stap verder. Geheel in lijn met 

-

via barcodes op de profielen. Doordat 

gegevens in real time worden verwerkt 

is van alle lopende projecten de status 

bekend. Bovendien kunnen specifieke 

problemen die de productie en de 

kwaliteit kunnen beïnvloeden, opge-

volgd worden en kunnen de juiste cor-

rigerende acties genomen worden.

-

lijkheid om real time analyserapporten 

op te vragen. Vooraf gedefinieerde 

rapporten bevatten alle relevante 

gegevens per project, werkstation en/

of tijdsbestek. Hierdoor kan de con-

structeur zich focussen op het essen-

tiële: niet de 10% bewerkingstijd, maar 

de 90% queuetijd.

uitbreidingen het bewijs dat het bedrijf 

als technologieleider voorop wil blijven 

lopen bij veranderende consumen-

tenbehoeften. “Onder andere door te 

ondersteunen”, zegt Erik. 

klanten, van kleine bedrijven met con-

ventionele apparatuur tot de grootste 

productiecentra met de meest geavan-

ceerde machines. De introductie van 

het creëren van de werkplaats van de 

toekomst, waarin innovatie en digitali-

sering van de hele productieketen cen-

als een slim bewakingssysteem dat de 

workflow manager van de toekomst zal 

worden. Met deze investering onder-

steunen klanten hun kapitaalinves-

teringen, verbeteren ze hun produc-

tie- en beheerprocessen en kunnen ze 

veel beter strategische beslissingen 

nemen. 
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