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In orthopedische bedrijven komen veel
verschillende werkzaamheden voor en
voorwaarden waaraan voldaan dient te
worden. Dankzij onze jarenlange
ervaring bieden wij u alleen producten,
die u in uw dagelijkse werk daadwerkelijk verder helpen en stimuleren
vanwege hun bijdrage aan ergonomie,
veiligheid en efficiency. Als grootste
aanbieder wereldwijd zet Ottobock |
Jos America uitsluitend oplossingen in,
die uw productiviteit aantoonbaar
verhogen.

Hiertoe rusten we onze hoogwaardige
machines en werkplaatsinrichtingen
uit met toebehoren, waarvan de
meerwaarde in de praktijk bewezen is.
Indien u dit wenst, helpen wij u ook
persoonlijk om uw workflow te
voorzien van de doorslaggevende
finishing touch. U kunt zich verheugen
op producten waarvan uw klanten,
medewerkers én uzelf kunnen profiteren. Wij zijn u graag van dienst!

Meer informatie vindt u op:
www.ottobock-josamerica.com.
Als u het artikelnummer invoert, komt
u direct bij het gewenste product.
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Orthopedie techniek:
productnieuws en highlights
Bij orthopedische werkzaamheden ontstaan vaak
schadelijke dampen. In de werkplaats komt het daarom
vooral aan op twee dingen: op maat gemaakte werkplekken en optimale veiligheid tijdens het werk met
behulp van efficiënte explosie-veilige afzuiging.
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1.1 Gieten en lamineren
Deze lamineerwerkplekken worden gebruikt door professionals:
de hoog ontwikkelde systemen van Ottobock | Jos America bieden
optimale bescherming tegen dampen – bovendien bieden ze vrijheid
om ongehinderd te modelleren.

758Z113=*
Lamineerwerkplek voor
gedecentraliseerde vacuümvoorziening
De compacte allrounder: deze multifunctionele
werkplek voor gieten en lamineren is optimaal
uitgerust voor de efficiënte productie van ortho-pedische hulpmiddelen als schachten uit giethars.
Aangesloten op een centraal afzuigsysteem of uitgerust met een
ex-beveiligde opzetventilator, zorgen de geïntegreerde
afzuigroosters en de permanente randafzuiging bij de
werkbladen op elk gewenst moment voor maximale veiligheid.

Mogelijkheid tot aansluiting op een
centrale ex-beveiligde afzuiginstallatie of
een ex-beveiligde opzetventilator

Met behulp van de optioneel verkrijgbare afzuigarmen worden
de dampen afgezogen, direct dáár waar ze ontstaan.
De uitvoeringen in het kort:
• 758Z113=1500: 1.500 mm breed,
voor montage van max. 2 afzuigarmen
• 758Z113=2000: 2000 mm breed,
voor montage van max. 3 afzuigarmen

Aansluiting voor een afzuigarm

2x rollenopslag
2x voorziening voor een optionele rollenhouder

Schap met geïntegreerde afzuigroosters

360 ° draaibare klemmen voor het
lamineren in elke gewenste positie

Plaats voor een vacuümvoorziening met geïntegreerde
vacuümregelaar
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Royaal verwisselbaar
werkblad uit HMPE met
permanente randafzuiging

758Z114=2000
Lamineerwerkplek voor
centrale vacuümvoorziening
Het bijzondere aan de lamineerwerkplek voor
centrale vacuümvoorziening is de in de werkplek
geïntegreerde vacuümvoorziening.

In het midden van de werkplek zijn twee aansluitingen voor
vacuüm geplaatst, waarbij de beide onderdrukken elk via een
manometer aangestuurd kunnen worden. Van daaruit worden
beide werkplekken die zijn uitgerust met een stopcontact,
twee vacuümaansluitingen en twee vacuümregelaars,voorzien
van vacuüm. Hierdoor kan de lamineerwerkplek worden
aangesloten op een centrale vacuümpomp.

Mogelijkheid tot aansluiting op een centrale ex-beveiligde
afzuiginstallatie of een ex-beveiligde opzetventilator

3x opslagvakken voor rollen
Praktische aflegplaats
voor gereedschap
2x voorziening voor een
optionele rollenhouder
Dubbel uitgevoerd eenvoudig te
reinigen snij- en lijmwerkvlak uit HPME

Vacuümafname met vacuümregelaars en een elektrische
aansluiting (stopcontact)

Vacuümreguleerbox met dubbele
manometers voor het instellen van
de boven- en onderdrukken
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758Z116=*
Lamineerwerkplek met
geïntegreerde tank
Multifunctioneel en perfect afgestemd
op uw behoefte.
Met deze werkplek kunt u gelijktijdig werken,
bent u zeer efficiënt tegen dampen beschermd
en beschikt u over opmerkelijk flexibele
instelmogelijkheden.
Afhankelijk van de uitvoering kunt u dankzij 2, 3
of zelfs 4 werkplekken tijdens het uitharden van
een model verder werken aan een ander
project.

Uitvoeringen:
Artikelnummer 758Z116=1250

758Z116=1750

758Z116=2500

Aantal
inspanklemmen

2 stuks met elk
2 vacuümaansluitingen- en
regelaars

3 stuks met elk
2 vacuümaansluitingen- en
regelaars

4 stuks met elk
2 vacuümaansluitingen- en
regelaars

Afmeting
BxDxH

1.250 mm x
650 mm x
750/1.750 mm

1.750 mm x
650 mm x
750/1.750 mm

2.500 mm x
650 mm x
750/1.750 mm

Materiaal

Staal

Staal

Staal

Vacuüm
aansluiting Ø

13 mm

13 mm

13 mm

Aansluiting
afzuiging Ø

180 mm

200 mm

300 mm

De voordelen in het kort:
• bescherming tegen dampen: geïntegreerde
afzuigroosters zorgen voor permanente
dampafzuiging op de werkplek (externe
ex beveiligde afzuiging is noodzakelijk)
• gebruikersgemak: aflegruimte met snij- en
lijmplaat uit HMPE
• alle materialen en gereedschappen bevindenzich onder handbereik
• multifunctioneel: met de 360° draaibar
klemmen kunt u in alle posities lamineren
• flexibiliteit: met behulp van de centrale
vacuümregelaar en de vacuümafnamepuntenkunt u de boven- en onderdruk individueel
instellen
• optioneel toebehoor: ex-beveiligde
opzetventilator, afzuigarmen en foliehouder
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1.2 Toebehoren en opties
Met de pasklare accessoires van Ottobock | Jos America
voert u uw lamineerwerk nog nauwkeuriger en veiliger uit.

760A40 Afzuigarm
De slimme oplossing voor veilig
werken: de arm wordt geplaatst daar
waar dampen ontstaan en zuigt ze op
betrouwbare wijze af.
Dankzij de transparante kap houdt u zicht op
uw werkstuk.
Technische gegevens in het kort:
• geschikt voor Opzetkast 758Z111=*,
evenals de Lamineerwerkplekken 758Z113 *,
758Z114=2000 en 758Z116=*
• uitvoering: transparante afzuigkap, flexibele
afzuigarm met 3 gewrichten
• bereik van de afzuigingarm: 1 m
• afzuigarm buis diameter: 75 mm
• afzuigkap diameter: 280 mm
• eveneens leverbaar als model voor
wandbevestiging incl. montagemateriaal

760E12
Opzetventilator
Uitgebreide beveiliging ook zonder
centraal afzuigsysteem: de speciaal
door Ottobock ontworpen ex.
beveiligde ventilator voert
lamineerdampen veilig af.
Technische gegevens in het kort:
• geschikt voor Opzetkast 758Z111,
Lamineerwerplekken 758Z113=*,
758Z114=2000 en 758Z116=*
• ex-beveiligde ventilator werkt fluisterstil
dankzijde ingebouwde trillingsdemper
• in geval van oververhitting schakelt het
apparaat automatisch uit
• uitgerust met fijnfilter
• afmetingen B x D x H: 765 x 280 x 315 mm
• aansluiting afzuiging: 150 mm
• debiet: 1200 m³/h
• geluidsniveau: 60 dB (A)
• elektrische aansluiting V/H/kW:
• 1 x 230/50/0.67
10
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758Z184 Foliehouder:
Met de optionele foliehouder wordt de trechter tijdens
het gieten in de juiste positie gehouden. Zodra u klaar
bent met het werk, kunt u het trekkoord aan de arm
bevestigen waardoor het binnen handbereik blijft.
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1.3 Materialen
Uw klanten stellen hoge eisen aan uw eindproducten.
Neemt u bij uw werk alleen genoegen met de allerbeste materialen.

623T3=*
Perlon-Tricot, wit
Zo is het: hoe gemakkelijker het tricot
zich laat verwerken, hoe beter.
Ons Perlon tricot is flexibel en elastisch.
Hierdoor is het gemakkelijk te vormen op het
gipsmodel. De structuur blijft ook in uitgerekte
toestand gelijkmatig, zodat het uiteindelijke
product een mooi glad oppervlak krijgt.
De voordelen in het kort:
• geschikt om mee te lamineren
• fijne, gelijkmatige structuur
• hoge elasticiteit
• eenvoudig te vormen
• glad oppervlak na het lamineren
• geschikt als oppervlaktelaag
• verkrijgbaar in verschillende lengtes,
vanaf 8,80 tot 45.40 m

10Y4
Afbindband
Het zijn vaak kleine dingen, die in de
dagelijkse werkzaamheden leiden tot
aanzienlijke verbeteringen:
om vacuümfolie bij de vacuümbuis af
te dichten, is er een eenvoudig en snel
te verwerken hulpmiddel.
Dankzij de voorgestansde gaten kan het
elastische band individueel worden aangepast en
veilig vastgezet met behulp van een knoopsluiting. Het mechanisch zeer veerkrachtige Vulkollan
heeft een grote scheurweerstand en is thermisch
vervormbaar. Het is uiterst duurzaam en kan
ontelbare malen gebruikt worden.
12
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Onze lamineerwerkplekken zijn perfect voorbereid
op de opslag van tricots van verschillende breedtes
(4 tot 40 cm). De rollen blijven schoon en kunnen
apart worden uitgenomen.
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Voorbeeld Planning & Equipping:
Sanitätshaus Vital in Hilden, Duitsland

”Het belangrijkste is dat onze
klanten zich goed voelen.
Bovendien is de workflow
perfect doordacht!“
Sanitätshaus Vital in het Duitse
Ruhrgebied verenigt veel verschillende
disciplines onder één dak. In het
goedlopende bedrijf krijgen klanten
behalve modieuze kleding, ook perfect
aangemeten orthopedische hulpmiddelen en inlegzolen.

14

Ottobock | Planning & Equipping

Peter Kiss, de spin in het web van het
bedrijf, is enthousiast over het succes
van de slimme combinatie van mode,
servicediensten en maatproducten uit
de orthopedie techniek en de ortho-pedische schoentechniek: ”We willen
voor onze klanten, die vaak minder
mobiel zijn, heel laagdrempelig zijn en
hebben in deze gedachte een uiterst
gebruikersvriendelijke website:
Voordat mensen naar onze winkel
komen, kunnen ze online al zien wat
we bieden – en alvast een voorkeuze
maken.“

Hulpmiddelen horen er nu eenmaal bij
”Wij communiceren anders dan veel
van onze collega-bedrijven. Het is zo:
voor onze klanten maken orthopedie
techniek en orthopedische schoentechniek deel uit van het dagelijkse leven.
We laten daarom bewust geen
patiënten zien, maar kiezen voor
aansprekende beelden van mensen die
van hun leven genieten. Hulpmiddelen
horen daar heel vanzelfsprekend bij.“
In de eigen werkplaats vervaardigen
zes medewerkers naast protheses en
ortheses vooral steunzolen. Met het
succes van de formule groeide het
bedrijf en onlangs ”moest“ de verhuizing plaatsvinden naar een groter pand
aan de overzijde van de straat in het
centrum van Hilden. De eerste ver-dieping is volledig ingericht als kantoorruimte en de kelder doet dienst als
magazijn. Het klantcontact speelt zich
af op de begane grond.

Een concept wat bevalt, werkt ook
De entree bestaat uit een aantrekkelijke
winkelruimte met ruime aanpasmogelijkheden. Daarbij doet niets denken
aan een orthopedisch warenhuis; in de
paskamers waan je je in een moderne
modezaak. Dit wordt door klanten van
alle leeftijden gewaardeerd.
Achter de winkel kom je via een
overkapte wachtruimte met daglicht bij
de werkplaats. Hier wordt de hele dag
gewerkt – om de aangrenzende
woonhuizen niet tot last te zijn, is
uitstekende geluidsarme afzuiging
absoluut een vereiste.

Vakkundig advies vanaf het begin
De experts van Ottobock | Jos America
bezochten het bedrijf ter plaatse om de
mogelijkheden van de locatie te
onderzoeken. Een paar weken later
volgde een tegenbezoek aan onze
showroom in Nieuwkuijk (NL), waar
tijdens het uitvoerige persoonlijke
advies-gesprek al een tekening op maat
gepresenteerd kon worden. De nieuw
ontwikkelde workflow combineert
bestaande met nieuwe technieken en
machines.

Er kwam een Vacuum-V80-Compact-afzuiginstallatie en de bestaande werktafels werden voorzien van de modernste
dampafzuigtechniek. ”Op de afzuiging
is werkelijk niets aan te merken, super
gewoon“, aldus Peter Kiss. Ook de
gipsmengmachine bleek een schot in de
roos: juist omdat er in het bedrijf relatief
kleine hoeveelheden gips worden
verwerkt, is er dankzij deze machine
nauwelijks materiaal-verlies.
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Zelfs complexe
uitdagingen
krijgen we
onder de knie
De keuze voor de schuurmachine was
van een andere orde. Daar het zwaartepunt van de werkplaats-activiteiten op
de productie van inlegzolen ligt, heeft
men bij Sanitätshaus Vital op advies
van Ottobock | Jos America in plaats
van een trechterfrees gekozen voor een
Flexam FSB120. Deze schuurmachine
produceert veel minder stof en biedt
aanzienlijk meer bewegingsvrijheid.
Martina, één van de medewerksters is
enthousiast: ”Dankzij de speciale
bajonet aan de rechterzijde kunnen ook
grote aantallen inlegzolen veel
eenvoudiger vlak geschuurd worden.“
Daar komt bij dat de machine economisch gezien veel gunstiger is omdat
de schuurband veel langer mee gaat.
Het voorbeeld laat zien hoe een
gedegen advies, dat is toegesneden op
de specifieke situatie in een werkplaats, tegelijkertijd kan bijdragen tot
een verbetering van de efficiëntie,
arbeidsplezier en de bedrijfsresultaten.
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Orthopedische schoentechniek:
productnieuws en highlights
Ultramodern – vanuit traditie: de innovaties van
Ottobock | Jos America zorgen er al tientallen jaren voor
dat u uw technisch en medisch veeleisende vak met meer
precisie, beter en effectiever kunt uitvoeren.
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3.1 Machines
Het is goed als een machine zich kan aanpassen aan de verschillende
manieren van werken. Met de laatste technieken van Ottobock |
Jos America werkt u niet alleen fijner, maar tegelijkertijd ook veel
efficiënter.

Flexam-machines met
Touchscreen-bediening
Hiermee kan alles wat u gewend bent
van onze Flexam machines. De Touchscreen bediening biedt u zelfs meer:
Hoe kun je een klassieker doorontwikkelen? Door
te behouden wat hem zo succesvol maakt. En hem
tegelijkertijd nóg gebruikersvriendelijker te maken.
Individuele bediening
Evenals het orthopedische handwerk is de
nieuwe Flexam internationaal: het bedieningspaneel is in meerdere talen instelbaar.
Persoonlijke gebruikersprofielen
Een perfecte werkplek voor elk van uw
medewerkers: met behulp van het Touchscreen
bedieningspaneel kunt u meerdere gebruikersprofielen aanmaken. Hiermee kan, met één druk
op de knop de machine bijvoorbeeld op de
juiste voorgeprogrammeerde werkhoogte
worden gebracht. Ideaal als meerdere
personen dezelfde machine gebruiken.
Preventieve monitoring
Geen werkonderbrekingen meer: onze
serviceafdeling kan de meest gangbare
onderdelen, die aan slijtage onderhevig zijn
aan, op afstand monitoren. Zodra preventief
onderhoud of een wissel van gebruiksmateriaal
noodzakelijk is, wordt u geïnformeerd. De
ontwikkeling van de Touchscreen technologie
gaat door: binnenkort zult u uw verbruiksmaterialen direct via uw Touchscreen
bedieningspaneel kunnen bestellen.

20
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100 % geschikt voor u
Wij vervullen individuele wensen: Flexam-machines
passen zich optimaal aan bij uw behoeften.
Op verzoek ontvangt u alle informatie over opties als
ADDS (Automatic Dust Dividing System) –, een luchtgordijn tussen gebruiker en schuurband –, AACS
(Auto Air Cleaning System), de perslucht – handdouche met voetbediening –, extra ruimte voor het
schuren van leesten (Freedom), LED-verlichtingspanelen of de sensorgestuurde afzuiging.

i

Getest en ”onmisbaar“ bevonden
Bij de zoektocht naar een bedrijf voor het in de
praktijk testen van onze Touchscreen bedieningspanelen, viel de keuze op de orthopedische
schoentechniek werkplaats van Reumkens
Voet&Zorg in Venlo (NL). De medewerkers waren
zo enthousiast over de technologie, dat er intussen
dagelijks al vijf nieuwe Touchscreen bediende
machines worden ingezet.

Ottobock | Planning & Equipping
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3.2 Machines- ”Specials“
Niemand is hetzelfde. Wij vinden dat dit ook geldt voor machines.
Zoals de ”Specials“ van Ottobock | Jos America.

Bij Ottobock
staat de mens centraal
Daarom bouwen wij onze machines zo,
dat ze kunnen worden aangepast aan
de gebruiker – en niet omgekeerd.
Alles naar wens: bij Ottobock | Jos America
worden machines uitgevoerd volgens de
behoeften van de klant. Dit is mogelijk, omdat
we beschikken over alle benodigde productiefaciliteiten: onze ontwikkelafdeling is in staat om
individuele aanpassingen te maken, die
vervolgens in onze eigen metaalwerkplaats,
spuiterij en assemblage-afdeling worden
gerealiseerd.
Op deze manier kunnen wij ook individuele
wensen van klanten produceren.
1. Wij hebben een Flexam machine zo
aangepast, dat de werkhoogte tot op 60 cm
omlaag kan worden gebracht. Hierdoor kunnen
er ook kleinere personen aan werken.

1

2. Rolstoelgebruikers kunnen zittend aan onze
machines werken. De ruimte hiervoor creëren
we eenvoudig in het onderste gedeelte.
3. Zelfs voor mensen, die niet (meer) langdurig
staand kunnen schuren, hebben we een
oplossing gevonden: we monteren een
comfortabele stoel op een door ons aangebrachte geleidingsrail.
Met veel vakkennis en bewezen competentie
produceren onze hoog gekwalificeerde
medewerkers dagelijks maatwerk. Het succes
spreekt voor zich – de vraag naar onze
”Specials“ stijgt elk jaar.

22
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Voorbeeld Planning & Equipping:
Van Dalen in Delft, Nederland

Een tweede bedrijf
om verder te groeien
Maria Veerbeek is een vrouw met
ideeën, visie en een moedig ondernemer. Toen ze zes jaar geleden bij het
bedrijf van haar man Johan kwam
werken, zag ze meteen de mogelijkheden van de destijds kleine afdeling
orthopedische schoenen van het
bedrijf. Spoedig daarna diende zich de
mogelijkheid aan: met de overname
van Van Dalen orthopedische schoenen
ontstond er naast Westland Orthopedie
een tweede B.V., Van Dalen
Voet&Schoencentrum, eveneens in
Delft (NL). In de laagdrempelige winkel
worden confectie comfortschoenen in
diverse breedtematen verkocht. Ze
kunnen individueel worden aangepast
met behulp van orthopedische inlegzolen uit de eigen werkplaats boven de
winkel.

24
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Profijt voor iedereen door
samenwerking
Uit de twee entiteiten ontstond naar
buiten toe al snel één bedrijf met een
gezamenlijke database en gemeenschappelijke spreekuren. Klanten
hebben te maken met één aanspreekpartner voor hun vragen over orthopedische schoentechniek en orthopedische disciplines. Het aanbod wordt
gecompleteerd door steunkousen,
fysiotherapie, medisch pedicure en
verrassende extra diensten als georganiseerde wandeltochten.
Vanuit haar kantoor heeft Maria zicht
op zowel de winkel als de werkplaats,
waar zes medewerkers (semi)-ortho-pedische maatschoenen produceren. Van
hieruit coördineert ze samen met haar
betrokken team de hulpvragen van
klanten en patiënten en koppelt ze aan
de juiste deskundige in haar multidisciplinaire behandelteam.

Je komt hier niet als patiënt,
je hoort gewoon bij de familie
Klanten genieten bij
Van Dalen Voet & Schoencentrum een
uitgebreide service. Pas als ze helemaal
tevreden zijn, ontvangen zij hun
nieuwe schoenen netjes in een speciale
schoenendoos. En daar blijft het niet
bij: bij de levering hoort ook een
persoonlijke productpas, praktische
reserveveters, een ”onderhoudspakket“
met een informatiepakket over het
verzorgen van de schoenen, het fysio+
programma en andere klantgerichte
activiteiten en -acties. Hiermee wordt
de klantenbinding verhoogd en volgt er
in ieder geval een regelmatig weerzien
voor het onderhoud.

”Ik gun mijn medewerkers
de allerbeste werkomgeving“
”Mooi en kwalitatief hoogstaand
materiaal motiveert“, weet Maria.
De huisstijlkleuren van Van Dalen
Voet&Schoencentrum zijn oranje,
bruin en wit. Toen ze drie jaar geleden
op de beurs in Leipzig op zoek was
naar nieuwe machines, was ze dan ook
onmiddellijk verkocht bij het zien van
de oranjegekleurde machines van
Ottobock | Jos America. Uiteraard
baseerde de zakenvrouw haar keuze
niet op grond van louter esthetische
criteria: samen met haar medewerkers
benutte ze de beursdagen voor het
uitvoerig vergelijken en grondig
uitproberen.

Maria vertelt gedreven over de samenwerking met Ottobock | Jos America:
”Als het gaat om een werkomgeving,
waar mijn werknemers moeten kunnen
presteren, neem ik geen halve maat-regelen. We zijn een relatief klein bedrijf
en om in deze tijden te overleven, moet
je doorpakken en alleen met het
allerbeste genoegen nemen.“

De deskundigheid van de adviseur
maakt het verschil
Onze experts namen alle tijd om Maria
uitvoerig te adviseren. Ze waardeert de
benadering en zag dat de technische
vragen van haar personeel goed
werden opgepakt. De planning en
installatie gingen veel verder dan het
plaatsen van machines; na vragen van
een naburige bewonerscommissie over
eventuele overlast voor de omgeving,
droegen we een oplossing aan voor de
vrijkomende dampen en zorgden we
voor een elektraplan op maat. Maria
kon zich ook tijdens de verbouwing op
haar kerntaken concentreren.
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Certificeringen en
procedures zorgen
voor transparantie
en de juiste focus
Maria kent het belang van cijfers
binnen het kwaliteitsmanagement.
Ze heeft de kernwaarden van haar
bedrijf omschreven en vastgelegd in
een lijvig handboek met procedures per
verantwoordelijkheid.
Er is een ordervoortgang systeem, een
ISO-certificering en een jaarlijkse
controle van de leveranciers. ”Dit is iets
waarmee we ons onderscheiden,
iedereen blijft scherp en we kunnen
meer bereiken“, onderbouwt Maria
haar visie. ”Als je succesvol wilt zijn,
zijn mooie vakkundig gemaakte
orthopedische schoenen niet
voldoende. Je moet je organisatie op
orde hebben en transparant zijn naar
de klanten en zorgverzekeringen toe.“
Maria zit vol plannen voor de toekomst
en we zijn benieuwd welke ze het eerst
ten uitvoer gaat brengen.
De experts van Ottobock | Jos America
verheugen zich al op het volgende
”Teamwork“.
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