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LINEAIR TECHNIEK EN MOTION CONTROL
ONDER ÉÉN DAK
Vermeire Motion biedt een unieke combinatie van diepgaande technische
kennis binnen de domeinen mechanische lineair techniek, elektromechanische
aandrijftechniek tot en met het aansturen via motion control.
Centraal aanspreekpunt over de vakdomeinen heen
Al te vaak zien we nog steeds een barrière tussen mechanische engineering en
de automatisering. Waar de beide disciplines elkaar ontmoeten, spreekt men van
mechatronica, voor de ene een modewoord, voor Vermeire Motion een werkwoord.
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DE BUNDELING
VAN AL ONZE KRACHTEN
EN COMPETENTIES

Sinds september 2013 werken we in alle stilte aan een nieuwe business
unit binnen de Vermeire groep.
Vandaag stellen we niet zonder enige trots VERMEIRE MOTION voor, onze
afdeling gespecialiseerd in lineair techniek en lineaire aandrijving.
Gebruik makend van de reeds aanwezige
expertise en de vele jaren ervaring in dit domein,
en gesterkt door het vertrouwen van onze

gids zijn, rekening houdend met de gewenste
performantie, en technische beperkingen, dit
binnen het vooropgestelde budget.

trouwe partners NTN-SNR, THK, Servomech
en anderen, willen we met de lancering van
Vermeire Motion ons commitment tonen
ten aanzien van een marktsegment in volle
evolutie. Onze nieuwe business unit krijgt
daarom een eigen structuur en organisatie
gericht op de projectmatige ondersteuning van
uw projecten op het vlak van lineair techniek
en mechatronica.

De groep Vermeire Belting is steeds trouw
gebleven aan zijn DNA: adviserende technische
verkoop met een echte meerwaarde aan
aandrijfoplossingen in de breedste zin. Hierbij
gaan we een stuk verder dan de klassieke
distributie. Ruim 45 medewerkers staan
garant voor technisch advies, berekeningen,
assemblage,
maatwerk,
support
bij
indienstname en programmatie.

Wij zijn overtuigd van de behoefte om reeds
in een vroeg stadium, van bij de start van uw
project, samen te werken en U te begeleiden
tijdens de oriëntatie naar de meest efficiënte
oplossing.

Ons 15.000 m2 groot magazijn herbergt
een naar Europese normen ongeziene
voorraad, 1.500 m2 werkplaats bieden
dan weer onderdak aan ons gecertificeerd
assemblage center voor motorreductoren,
machines voor het versnijden van tandriemen,
aandrijfkettingen, lineaire geleidingen en de

Het aanbod binnen lineair techniek is de laatste
jaren explosief gegroeid. Vermeire Motion wil uw
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assemblage van lineaire modules.
De inzet van deze resources verzekeren
de klanten van Vermeire Motion van een
diepgaande
technische
en
logistieke
ondersteuning.
Met Vermeire Motion willen we koploper
worden in het “Integrated Drive System”
concept. Vertrekkend bij de lineaire geleidingen,
via de reductoren en servomotoren tot en met
de drive-en motion control systemen. We zijn
ervan overtuigd dat deze nieuwe Business unit
zal bijdragen tot de verdere uitbouw van onze
aanwezigheid in de Belgische markt, en de
Vlaamse machinebouw scène in het bijzonder.
De unieke combinatie van onze competenties,
heeft Siemens er toe aangezet ons tot de
eerste IDS partner in Europa te benoemen. Als
Parker Mechatronics Partner verdelen we de
ETH servo spindel actuatoren.

ONE STOP SHOP
LINEAR MOTION

Op het eerste zicht niets nieuws,
ware het niet dat één en ander
samen gebracht wordt in een
competence center
met kantoren nabij Gent.
Het is onze ambitie de klanten
te ontzorgen en te begeleiden bij
de keuze van de meest geschikte
componenten en systemen. De
project afdeling van Vermeire Motion
gaat daarbij nog een stap verder,
en assisteert U bij het ontwerp van
complete motion oplossingen.

Naast een zeer compleet gamma van lineair
en aandrijf componenten bieden we een
brede range van complete systemen aan. Van
enkelvoudige lineaire bewegingen over multias systemen voor onder meer pick & place
toepassingen. Kant en klaar geleverd, als het
ware in een meccano pakket. Desgewenst
inclusief reductoren, motoren en drives. U hoeft
enkel nog te assembleren, programmeren, en
klaar om proef te draaien. Daarnaast bieden
we eerstelijns support bij de instelling en
programmatie van de drives en controllers.

Onze missie :
•	Ondersteuning van uw engineering
departement.
•	Customer intimacy, meedenken
•	Flexibele oplossingen en maatwerk.
• «Integrated Drive System» concept.
•	Meerwaarde bieden via service
•	State of the art supply chain

WIJ GAAN ZO VER ALS U DAT WILT !
Integrated Drive System

Met Vermeire Motion willen we
voortborduren op ruim 30 jaar
ervaring op het vlak van lineair &
aandrijf techniek binnen
de Vermeire groep.

YVES MEULENIJZER
BUSINESS UNIT MANAGER
VERMEIRE MOTION

INTEGRATED
DRIVE SYSTEM
Elektromechanisch
Mechanische oplossingen
(van A naar B, Pick & Place, ...)
Componenten (Mechanisch-Elektronisch)

A la carte dienstverlening

www.vermeire-motion.com

EEN BREED GAMMA COMPONENTEN
EN COMPLETE OPLOSSINGEN.
KOGELOMLOOP GELEIDINGEN
ROLLEN GELEIDINGEN
KOGELOMLOOP SPINDELS
SPLINE ASSEN
KOGELBUSSEN EN GESLEPEN ASSEN

LINEAR MOTION

TELESCOPISCHE GELEIDINGEN
LINEAIRE MODULES
PICK & PLACE SYSTEMEN
PORTAAL ROBOTS

INTEGRATED DRIVE SYSTEM PARTNER

LINEAIRE ACTUATOREN
LINEAIRE MOTOREN
VIJZELS
REDUCTOREN (PLANETAIR, WORMWIEL, HELICAL,…)
MOTORREDUCTOREN

MECATRONIC PARTNER

HAAKSE KASTEN
FREQUENTIE DRIVES
SERVO MOTOREN EN DRIVES
MOTION CONTROLLERS
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