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B E N E L U X

STICHTING ASTRONOMISCH ONDERZOEK IN
NEDERLAND

Mevrouw G. Kroes, de heer M. Drost, de heer N.
Tromp en de heer J. Pragt

Project: VISIR Spectrometer

De spectrometer is een zeer complex onderdeel van het

cryogene instrument VISIR. Door gebruik van Pro/ENGINEER

voor het ontwerp, Pro/MECHANICA voor de thermische en

mechanische verificatie en Pro/MANUFACTURING voor de

productie, is in korte tijd een praktisch foutloos instrument

gerealiseerd. Dankzij Pro/ENGINEER is een instrument van

hoge kwaliteit met een laag projectrisico gerealiseerd.

D’ANDREA & EVERS DESIGN FOR INDUSTRIES
/UNIVERSAL ELECTRONICS INC.

De heer T. Evers
Project: Signature line zapper

Dankzij Pro/ENGINEER was het mogelijk om zonder

ingewikkelde surface-modules, op basis van bestaande

complexe geometrie, eenvoudig nieuwe modellen te

genereren. Tevens was het mogelijk om in Nederland de

geometrie te maken, deze in de USA te controleren op eigen

engineering standaarden en ze vervolgens door te geven

naar Singapore voor productietekeningen. Er is veelvuldig

gebruik gemaakt van elkanders expertise en vanuit 3 punten

in de wereld waren wijzigingen eenvoudig door te voeren.

GRASSO PRODUCTS I.S.M. DYMO ENGINEERING

De heer G.Bon, de heer J. v.d Oetelaar, de heer H.
Gruijtrooij en de heer J. Schellekens

Project: Ontwikkeling Grasso 8S koelcompressor

Begin 2002 is Grasso Products gestart met het

ontwikkelen van een nieuwe semi-hermetische ammoniak

koelcompressor, de Grasso 8S. M.b.v. Pro/COLABORATE

kon een goede interactie tussen Grasso en de gieterijen in

Duitsland gerealiseerd worden voor het krukhuis, de

krukas, de cilinderkoppen en deksels.

Gebruik van Pro/MECHANICA heeft een 30%

gewichtsreductie (en dus ook kostenreductie) op het

krukhuis opgeleverd en hierdoor blijven de deksels onder

het maximale ARBO gewicht.

De totale projectplanning is met 45% gereduceerd.

GE POWER CONTROLS NEDERLAND ODINK 
& KOENDERINK

De heer S. Metternich en de heer J. Kienhuis
Project: Ondergrondse telecommunicatie

Het gepatenteerde Iuchtslot van de Underground Technology

Solution (UTS), waarin een elektronische versterker t.b.v.

telecommunicatie is geplaatst, is ontworpen met Pro/ENGINEER.

Door gebruik te maken van de module Pro/SHEETMETAL kan

direct de volautomatische ponsnibbelmachine worden

aangestuurd.

Hierdoor ontstaat een betrouwbaarder ontwerp met minder

kans op fouten tijdens de productie.

Door bovengenoemde mogelijkheden is de tijd tussen het

eerste ontwerp en de realisatie van het prototype met 

35% verkort.

GE-INTERLOGIX

De heer R. Wilcke
Project: HDO-mirror

Pro/ENGINEER heeft de doorlooptijd van de spiegel verkort

door alle spiegelsegmenten op te bouwen uit één

dubbelgekromd basisvlak (met assembly) en de trappen in

de spiegel m.b.v. Behaviour Modeling uit te rekenen. Kosten

konden worden gereduceerd door het verminderen van

volume (materiaal !) en oppervlak (verchromen !) met

behulp van model properties en lossing te controleren met

draft check.

GRASSO PRODUCTS B.V.

De heer D. Janssen
Project: Productconfigurator voor grasso rc12/rc12E

Voor het genereren van packages van de Grasso

RC12/RC12E koelcompressoren met Pro/ENGINEER heeft

DYMO Engineering een productconfigurator ontwikkeld m.

b.v. Automation Gateway.

Doorlooptijdverkorting t.o.v. 2D CAD systeem: 5O%.

De Return On Investment van dit project is 1.5 jaar.

CONSTRUCTIEBUREAU H. HAGENAARS

De heer D. Hagenaars en de heer H. Hagenaars
Project: Remeha B.V. Warmtewisselaar omzetten van

2D naar 3D CAD

Het aluminium gietproduct heeft door zijn hoge technologie

een complexe vormgeving. Door het omzetten van 2D naar

3D CAD is er een tijdwinst van 30% haalbaar t.o.v. de

vorige werkwijze. Tevens wordt de kans op ontwerpfouten

geminimaliseerd. Hierdoor is bij de productie een goede

kwaliteit en maatvastheid van het product te realiseren.

De kosten worden sterk beperkt door de beschikbare 

3D-informatie.

Tijdens het gehele ontwerpproces is Pro/ENGINEER een

onmisbaar hulpmiddel geweest m.b.t. de aanmaak van de

gereedschappen.

EURODAEWOO Sa.

De heer  E. Lamberti
Project: S250LC-V Super Long Reach

To create the Super Long Reach (18M) for 25 Tons range

DAEWOO Excavators Pro/ENGINEER have redu0the

conception time at the minimum with the full control on all

specifications of the different component and with the

parametric technology you can modify (Properties;

Dimensions ...), fit them, see and correct the possible

interferences.

FCS CONTROL SYSTEMS B.V. i.s.m. SPEKAN
LINSCHOTEN

De heer W. van Schothorst

Project: Hydraulisch bewegingssysteem t.b.v. een
cabinesimulator voor Airbus

De combinatie van Pro/ENGINEER en Pro/MECHANICA stelde

ons in staat in korte tijd het grootste 6 graden van vrijheid

systeem ter wereld (66.000 kg hefvermogen) te

ontwikkelen. Pro/ENGINEER bood enerzijds het voordeel van

visualisatie in een vroeg stadium, zodat beslissingen t.a.v.

het ontwerp snel konden worden genomen; anderzijds

konden de complexe bewegingen van het systeem

eenvoudig gecontroleerd worden op eventuele

interferenties. De klapbruggen kwamen bij het eerste

gebruik precies tot op de aan de romp bevestigde dorpels...

FLOWSERVE PUMP DIVISION

H. Keizers / B. Lievers / E. Machielsen
Project: Kattenrug pomp SHG 225 tbv gemaal Zaaijer

Pro/ENGINEER is begin jaren ‘90 aangeschaft tbv definiëren

en ontwerpen van hydraulische vormen. Snel volgde de

interactie met CFD- en FEM-software en werd het als CAM-

pakket ingezet. Doel: eenduidig ontwerp en fabricage.

Medio ‘90 is een configurator ontwikkeld. Software die

componenten van de pomp uitrekent en samenstelt in

Pro/ENGINEER. Doel: snel productontwerp en

verkoopdemonstraties.

Vanaf ‘2000 wordt mbv layouts ontworpen. Stuklijsten

worden gegenereerd, fouten zijn met 90% afgenomen.

Verduidelijkingstekeningen (montage, hijsen, verven)

worden gemaakt. Daarmee is Pro/ENGINEER geïntegreerd in

alle bedrijfsprocessen.

D’ANDREA & EVERS DESIGN FOR INDUSTRIES
/ KONINKLIJKE AUPING B.V.

De heer T. Evers
Project: Royal 370

Door een slimme opbouw van het Pro/ENGINEER model was

men in staat om vanuit één basismodel met een onderdelen

database, met behulp van family-tables elke gewenste

bedmaat en uitvoering automatisch samen te stellen.

D’ANDREA & EVERS DESIGN FOR INDUSTRIES
/ GEBR v.d. WETERING B.V.

De heer W. Eggink
Project: Intergas Prestige

Het Pro/ENGINEER-model werd in dit project niet alleen

gebruikt voor het ontwerp van de onderdelen en de

matrijzen voor het product, maar ook voor het maken van

natuurgetrouwe renderingen ten behoeve van folders en

voor de instructie van het personeel.

DE NAYER INSTITUUT

De heer ing. P. Arras, de heer ing. Z. Balogh en de
heer ing. M. Zariovsky

Project: Schaalstudie op 1/10 van een 0-6-0
stoomlocomotief

De schaalstudie, vertrekkend van hobbyplans, heeft als

bedoeling een stoomlocomotief op schaal te realiseren voor

gebruik op een modelspoorbaan. Het ontwerp met Pro-

ENGINEER stelde ons in staat om alle maatfouten weg te

werken. Dankzij Mechanism Design konden we ook alle

geometrische fouten die een correct functioneren van het

aandrijfsysteem van de wielassen belemmerden, elimineren.

COBHRA INDUSTRIE B.V.B.A.

De heer M. Peeters
Project: Pneumatische schroefautomaat

De complexe onderdelen zijn ontworpen en geassembleerd

in Pro/ENGINEER en MDX, teneinde de interactie van de

onderdelen zijn grondig te bestuderen waardoor de

foutgraad bij de prototypes drastisch verlaagd werd en de

ontwikkelingstijd is ingekort.

D’ANDREA & EVERS DESIGN FOR INDUSTRIES
/ UNIVERSAL ELECTRONICS INC.

De heer L. d’Andrea
Project: Kameleon

De kameleon is een universele high-end afstandbediening

waarmee zes apparaten aangestuurd kunnen worden. De

variabele toetsen met hun functie aanduiding worden d.m.v.

elektrisch oplichtende folie weergegeven. Pro/ENGINEER is

een dusdanig parametrisch ontwerptool gebleken dat het

naadloos inpassen van technische innovaties,

maakbaarheid, functionaliteit, marketing, en vormgeving

mogelijk heeft gemaakt. Ondanks de verschillende eisen

heeft dit geleid tot een “first time right” product.

D’ANDREA & EVERS DESIGN FOR INDUSTRIES 
/ UNIVERSAL ELECTRONICS INC.

De heer T. van Leipsig
Project: AV-zendor

Deze familie van audio-video zenders maken het mogelijk

om draadloos diverse apparaten met elkaar te laten

communiceren. Pro/ENGINEER heeft het enerzijds mogelijk

gemaakt om de vormgeving en detaillering naar de

gewenste stijl te modelleren, anderzijds is het familiaire

karakter van de gehele range producten moeiteloos

ingepast.

INDES INDUSTRIAL DESIGN & ENGINEERING

DE heer 0. van Mourik
Project: Besafe Izi Comfort

De kunststof schaaldelen inclusief het EPP schuimdeel van

het veiligheidszitje zijn volledig ontworpen met CDRS en

Pro/ENGINEER. Hiermee was het mogelijk de complexe en

dubbelgekromde vlakken van het veiligheidszitje snel en

secuur op te zetten. Na het veelvuldig testen van proto’s

was het eenvoudig de wijzigingen door te voeren, waarmee

de doorlooptijd tot en met de matrijsfase met 25% is

gereduceerd.

DE KONINGH

De heer ing. R.C. Ott
Project: Hemelscanner

De hemelscanner wordt toegepast voor het opmeten van

het vrije uitzicht op de hemel. Pro/ENGINEER heeft een

grote rol gespeeld in het ontwerp van een gecombineerd

mechanisme die de kanteling van de meetspiegel koppelt

aan de roterende beweging van de scankop. De visualisatie

m.b.v. Pro/ENGINEER kon ten volle worden benut voor de

introductie van het instrument.

PARS PRO TOTO B.V.B.A.

De heer D. De Martelaere en de heer S. Vandoorne
Project: Counterdisplays Panasonic Battery 

Sales Europe

De nieuwe Panasonic batterijdisplays werden ontworpen

met behulp van ASX en ISDX, de surfacemodule van

Pro/ENGINEER. Door gebruik te maken van family tables

konden de verschillende ontwerpvoorstellen reeds vroeg in

het ontwerpproces efficiënt gevalideerd worden waardoor

flink wat tijd uitgespaard werd in de prototyping-fase.

De vroege koppeling vanuit CAD met de betrokken

producenten leverde een verkorting van de doorlooptijd op

van 10 weken.

VANBERLOSTUDIOS, DOREL JUVENILE GROUP

De heer E. Lutkemeijer, de heer G. Rijsdijk, de heer
H. van Andel en de heer F. van der BIom

Project:Safety 1st Titan kinderveiligheidszitje

Dit kunststof veiligheidszitje voor kinderen tot 4 jaar moet

aan strenge botsproefeisen voldoen. De complexe vormen,

de vele ribben, variërende wanddiktes, lossingsschuintes en

afrondingen zijn gemodelleerd middels vele honderden

geavanceerde surfaces. Zonder de kracht en stabiliteit van

Pro/ENGINEER’S Advanced Surface Extension hadden de

files van dit zitje niet zo’n hoge graad van perfectie kunnen

krijgen. De matrijsaanmaak werd zodoende met 20%

verkort.

PHILIPS CSI BREDA

Dhr. G. Boersen, Dhr. A. Hermans, Dhr, M. van Loon
Project: 19 inch Behuizing

De flexibele 19” behuizing is ontworpen met behulp van

Pro/ENGINEER. De opzet van de behuizing is zodanig

gekozen dat deze zowel in een 19” rack geplaatst kan

worden als een “stand alone” of gestapelde “table top”

uitvoering.

Door de opzet van de behuizing binnen Pro/E en het gebruik

van Pro/ECAD was het zeer eenvoudig om van de

bestaande behuizing diverse afgeleiden te maken voor

apparaten met een verschillende functionaliteit variërend

van Boosters, Network Controllers tot Transmitters.

De doorlooptijd tot aan de eerste series is hiermee

gereduceerd tot ca 25%

PEMSTAR B.V.

De heer R. Schmale
Project: Octopussy

Climtest 2 is een airco-tester voor auto’s. Het is een

productafgeleide van diverse apparaten. Met behulp van

Pro/ENGINEER en Pro/PDM kon een snelle marktintroductie

gerealiseerd worden. Met het gebruik van Family Tables kon

Climtest 2 snel gebrand worden voor andere klanten binnen

de automotive markt. Met name deze markt vraagt een

Time-to-Market benadering. Dit was mede mogelijk doordat

we met behulp van Pro/PDM configuration management

konden uitvoeren. Hierdoor is de doorlooptijd en

marktintroductie met 30% versneld.

PHILIPS CSI

De heer M. Kas
Project: Hybride most-connector JIS C 5974 en 

5976 compatible

Alle onderdelen zijn ontworpen met Pro/ENGINEER 2000i.

Dankzij de parametrische modellen konden de aanpassingen

vele malen sneller ingevoerd worden. De totale

doorlooptijdreductie bedroeg daardoor ca. 25%.

Door het zelf ontwikkelen van deze interconnectie konden

we kleiner en volgens eigen vormgeving ontwerpen. De

connectoren bevatten 2 plastic optical fibers en 2

koperdraden. De prentconnector bevat een optische

ontvanger en zender, gebaseerd op het mostprotocol.

Een soortgelijke interconnectie was nog niet op de markt en

geniet nu de belangstelling van verschillende andere firma’s.

PROFOUND ENGINEERING

De heer J. Rippen
Project: USP Spray cap voor Ten Cate Plasticum

‘Aerosol’ and ‘environmentally friendly’ no longer a

contradiction in terms.

Door het unieke concept van de USP Spray cap is het

mogelijk onder lagere druk te spuiten waardoor de

drijfgassen tot een minimum beperkt worden. Tevens is het

spuitbeeld revolutionair verbeterd t.o.v. conventionele

technieken. Met Pro/ENGINEER was het mogelijk de

sluitkracht van kunststof onderdelen te controleren,

alsmede de moldflow te optimaliseren. De complexe lossing

kon efficiënt met de klant worden geëvalueerd.

CE MASTERS iov SKF

De heren L. Verhulst & C. van Heteren
Project: Oscillating Drive Unit

De Oscillating Drive Unit wordt gebruikt om inktrollen in een

offset drukpers een oscillerende beweging te geven. Door

consequent gebruik te maken van skeletons in combinatie

met de external copy geometry techniek van Pro/ENGINEER

konden snel en gecontroleerd 12 concepten worden

gegenereerd en worden gebruikt voor overleg en

conceptkeuze. Hierdoor is de doorlooptijd van concept tot

proto aanzienlijk verkort en is uiteindelijk een kwalitatief

hoogwaardig eindproduct gerealiseerd.

PHILIPS MEDICAL SYSTEMS & SPEKAN INNOTIV

De heer M. Evers
Project: Bedrading pati ntentafel

In een vroeg stadium wordt de plaats van alle units en het

daarbij horende kabelaansluitschema vastgesteld. De

betrokken vakgebieden leggen in een diagram de

componentenkeus en verbindingen vast. Ook als er nog

geen volledige mechanische (achtergrond)informatie

beschikbaar is, kunnen de kabelbomen reeds gecreëerd

worden. Deze worden later in de (hoofd)samenstelling

geassembleerd. Door gelijktijdig aan bedrading en

constructie te werken wordt er een aanzienlijke besparing

bereikt in de benodigde effort van prototypebouw tot en met

aanloop van de productie.

PHILIPS CSI BREDA

De heer K. van Bruinessen
Project: Digitale infrarood vertaalontvanger

De totale ontvanger voor toepassing binnen internationale

congressen is gemaakt met behulp van Pro/ENGINEER en

Pro/ECAD waarbij het totale PCB als referentie binnen het

ontwerp was opgenomen. Hierdoor kon bij de gekromde

vormen van de huishelften en de vlakke, van componenten

voorziene, PCB een eventuele interferentie snel zichtbaar

gemaakt worden en afdoende maatregelen genomen

konden worden.

Hierna is mbv de data meteen begonnen het

spuitgietgereedschap te maken.

DE KONINGH BV

De heer H. Kah
Project: Alignment microscoop

De allignment microscoop is een zelfstandig instrument

waarmee wafers t.b.v. een E-beam (elektronenstraal

schrijver) kunnen worden uitgelijnd. Pro/ENGINEER heeft

een belangrijke rol gespeeld in zowel de generatie van de

productietekeningen alsmede voor de product

documentatie. Dit instrument wordt in een aantal

verschillende uitvoeringsvormen op de markt gebracht.

Pro/ENGINEER heeft een grote rol gespeeld voor het

parametrisch beschrijven van de onderlinge verschillen.

MECAL APPLIED MECHANICS BV

De heer D.A. Bos
Project: Optimalisatie pomphuis

In samenwerking met EnviroTech Pumpsystems is een

gewichtsoptimalisatie van een gegoten pomphuis

uitgevoerd. Het 3D model is gegenereerd met behulp van

Pro/ENGINEER, waarna de sterkte is geanalyseerd met

behulp van Pro/MECHANICA.

Door deze pakketten in te zetten bij de modelopbouw en de

optimalisatie is het gelukt om kostbare tijd te besparen.

Bovendien is het resultaat van de uitgevoerde optimalisatie

een lichter pomphuis (24% reductie) met een mechanische

sterkte vergelijkbaar met het origineel.

MMID

De heer K. Veltman
Project: Radius

De lift bestaat uit een groot aantal, veelal bewegende,

onderdelen en samenstellingen. Hij is in vele uitvoeringen

en maten leverbaar en er is een grote diversiteit aan

productietechnieken. Door een vroegtijdige opsplitsing in

hoofdassemblies en goede interfaceafspraken konden

meerdere ontwerpers op verschillende gebieden parallel

aan het product werken.

Al in een vroeg stadium was er een inzichtelijk

Pro/ENGINEER model op basis van meerdere bewegende

skeletten, goede simplified reps en handige family tabs. Er

kon daardoor continu gecontroleerd worden of alles in alle

verschillende standen en versies ging werken/passen.

INDES INDUSTRIAL DESIGN & ENGINEERING

Mevrouw I. Griffioen
Project: Ambulante meetsystemen

De verschillende Iosse kunststof delen van de behuizing van

dit ambulante meetsysteem zijn ontworpen met CDRS en

Pro/ENGINEER. Het gebruik van Pro/ENGINEER maakte het

mogelijk om gelijktijdig de behuizing en de electronica te

ontwikkelen. Dit heeft de doorlooptijd tot prototypefase met

15% gereduceerd.

INDUMO i.s.m. DEK

De heer G. Boddin
Project: DEK 248

De DEK 248 machine wordt gebruikt in de elektronica

wereld om soldeerpasta op printplaten te zeefdrukken.

Indumo was verantwoordelijk voor de styling en engineering

van plastic en metalen covers. D.m.v. reverse engineering

en Pro/SCANTOOLS is de mockup in foam omgezet naar

een virtueel model. Voor de verdere ontwikkeling tot

gedetailleerde parts is gebruikt gemaakt van Pro/ENGINEER,

wat de communicatie aanzienlijk vergemakkelijkte. Mede

hierdoor was de eerste prototypeset first-time-right.

INDUMO I.S.M. CNH ZEDELGEM

De heer G. Boddin en de heer J.P. Vandendriessche
Project: CS cabine

De cabine van deze CS maaidorser is een gezamenlijk

project van INDUMO en CNH. INDUMO heeft de styling,

engineering en prototyping van de kunststof onderdelen van

de cabine op zich genomen. Door voortdurende iteraties

tussen mock-up, Pro/ENGINEER ontwerp en CNC

afgewerkte prototypes werd een belangrijke tijdswinst

gerealiseerd. Door het gebruik van Pro/ENGINEER is het

mogelijk om gedurende de ontwerpfase constant controles

uit te voeren om risico’s op fouten in definitieve toolings te

beperken. De afbeelding toont een exploded view van het

dak van de cabine.

SPIN CE & D 

De Heer Dirk Van de Weyer
Project: Daysailer met traditionele look

Enkel dankzij de doorgedreven parametrische benadering

van de modelleertechniek in Pro/ENGINEER, kan men

belangrijke designwijzigingen tot in het laatste stadium

doorvoeren met een minimum aan werkuren. De combinatie

met Behavioural modeler is erg waardevol gebleken om de

kenmerken en eigenschappen van het model te voorspellen

en te optimaliseren.

TOKHEIM

De heer M. de Leeuw en de heer T. van Avendonk
Project: Q100T dispenser bekabeling

De mechanische ontwikkeling van dispensers gebeurt bij

Tokheim al enige tijd met Pro/ENGINEER. Voor de

ontwikkeling van de bekabeling moesten we altijd wachten

totdat het eerste prototype gereed was. Met Pro/ENGINEER

Routed Systems is deze wachttijd verleden tijd. Met hulp

van een consultant van Spekan Consulting Services is het

ons gelukt om in de helft van de geplande tijd te leren

omgaan met Routed Systems en bovendien nog eens de

volledige bekabeling van dit nieuwe type dispenser met

Routed Systems te ontwerpen.

THALES COMMUNICATION BELGIUM

De heer D. Maghue en de heer P. Vanhove
Project: RINTE

Thales Communication Belgium used for this project the

Pro/ENGINEER program and its interface to the PCB-CAD

system. Due to the complexity of the project and the high

integration of electronics parts in mechanical parts, the use

of a powerful 3D system was mandatory. By the use of

Pro/ENGINEER, Thales Communication Belgium was able to:

- Generate an AL lost-Wax model of the casing in very 

short delay (4 weeks!)

- Give correct information for the PCB layout

- Achieve the first operational model in very short time

- Perform a project: “good at the first time”

VARCO BJ
De Heer N.M.A. de Keijzer

Product: Hydraulic 14 - 500T on Casing Elevator

De elevator is eon tool die gebruikt wordt voor de On-en

Offshore oIie en gas winning. De tool is ontworpen om

casing pijp in en uit do boorput te hijsen. Door het gebruik

van ProEngineer was het prototype reeds na 10 maanden al

gereed. Mbv ProMechanica werden alle complexe

bewegingen gesimuleerd voordat met productie werd

begonnen, waardoor montage en testen nagenoeg

vlekkeloos verliep.

VANBERLOSTUDIOS

Dhr. Q. Devrie, Dhr. M. Oosterwelder

Project: Triker 

De Triker is een ‘funracer’ voor kinderen van 6 tot 12 jaar.

Het product is volledig gemodelleerd in Pro/ENGINEER,

inclusief het spuitgegoten dubbelgekromde kuipstoeltje.

Omdat de driewieler in Shanghai geproduceerd wordt,

worden veel beoogde inkoopdelen zelf geproduceerd.

Door de goede kwaliteit van de 2D tekeningen en 3D

bestanden uit Pro/ENGINEER is de tijd voor

productievoorbereiding met zeker 60% verkort.
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