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Planning & Equipping
Uw partner voor werkplaatsen in de orthopedietechniek   
en orthopedische schoentechniek
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Meer overzicht,  
meer informatie

Onze nieuwe website is online!
Vanaf nu vindt u nieuws en highlights rondom 
planning & equipping op de nieuwe website  
pe.ottobock.com. Hier leest u meer over onze 
vakkundigheid op het gebied van de planning en 
inrichting van werkplaatsen. Ook geven wij u hier 
interessante informatie over nieuwe producten en 
ontwikkelingen en over actuele projecten op het 
gebied van orthopedietechniek en de orthopedische 
schoentechniek.

Hoe ziet een ergonomische werkomgeving eruit en 
hoe kunt u uw productieprocessen effectiever maken? 
Waarom zijn onze machines krachtig en functioneel? 
Welke machines zijn geschikt voor uw bedrijf?  
Op onze nieuwe website vindt u informatie over 
belangrijke vakgerelateerde onderwerpen en krijgt  
u een eerste indruk van onze grote showrooms.

Ook geven wij u een overzicht van actuele  
evenementen en beurzen. Lees meer over ons 
product- en dienstenaanbod in onze catalogi en 
brochures of neem direct contact met ons op.

Uitgebreide informatie over onze producten  
en diensten vindt u op: pe.ottobock.com/nl/

Als u in de zoekfunctie het artikelnummer 
invoert, komt u direct bij het gewenste  
product terecht.
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Fontys Hogescholen,  
Eindhoven, Nederland

Plannings- en inrichtingsvoorbeeld:
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De studie Orthopedische Technologie  
aan Fontys Hogescholen

Sinds het najaar van 2016 staan voor de studenten  
van de opleidingen Orthopedische Technologie en  
Podotherapie aan Fontys Hogescholen in Eindhoven 
vier compleet nieuwe praktijklokalen ter beschikking. 
Deze hypermoderne ruimtes zijn ingericht door 
Ottobock Planning & Equipping.

Fontys Hogescholen staat voor onderwijs en onderzoek 
en heeft diverse hogescholen in het zuiden van  
Nederland. De opleiding Mens en Techniek wordt 
aangeboden op vijf verschillende hogescholen. Een  
van de vele mogelijke differentiaties is de vierjarige 
opleiding Orthopedische Technologie in Eindhoven.

De studenten van de opleiding Orthopedische Techno- 
logie besluiten na zes maanden of ze zich in hun 
verdere studie willen specialiseren in de orthopedische 
technologie of de orthopedische schoentechnologie. 
Gemiddeld schrijven zich 75 studenten in, van wie  
een groot aantal momenteel kiest voor de specialisatie 
orthopedische schoentechnologie.  

Als je voldoet aan de juiste toelatingseisen kun je 
starten met deze vierjarige HBO opleiding. Na afronding 
van deze studie kun je aan de slag als orthopedisch 
technoloog bij orthopedische bedrijven of orthopedisch 
schoentechnische bedrijven. Ook is het mogelijk om 
door te studeren en te starten met een van de  
verschillende masteropleidingen aan de universiteit.

De opleiding werkt al een paar jaar samen met de 
Thomas More hogeschool in het Belgische Geel,  
waarbij het eerste studiejaar in Eindhoven gevolgd 
moest worden. De afgelopen jaren bestond het eerste 
studiejaar voornamelijk uit theorie, omdat er maar 
weinig praktijkruimtes beschikbaar waren en deze 
ruimtes, die bovendien maar klein waren, vooral  
waren afgestemd op de opleiding tot podotherapeut.  
De ruimte die tot dusver werd gebruikt, was voor een 
klein gedeelte ingericht voor gipswerkzaamheden en  
er stond een schuurmachine met één schuurband. Het 
tweede studiejaar vond daarom plaats in het op 50 km 
afstand gelegen Geel en omvatte naast het theoretische 
gedeelte ook een aantal praktijkoefeningen.
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"De lokalen zijn ingericht naar het voorbeeld van de 
praktijklokalen bij Thomas More in Geel, ..."

In verband met de gewijzigde voorschriften en eisen voor 
aanbieders van medische hulpmiddelen moest er snel  
een oplossing komen die de studenten in Eindhoven de 
mogelijkheid bood om vanaf het eerste studiejaar direct  
te starten met praktijklessen.

Nadat de hiervoor benodigde budgetten waren goedgekeurd, 
werden de praktijklokalen in de zomermaanden van 2016 
gebouwd en geprepareerd voor de inrichting door Ottobock. 
De werkzaamheden werden begeleid door Harry Coppelmans, 
projectleider bij Fontys.

Hij kan alles wat onze 'klassieker' kan. En meer:  
de nieuwe touchscreen-besturing maakt uw  
werk gemakkelijker, doordat hij beschikt over de  
mogelijkheid van onderhoud op afstand en het  
opslaan van individuele gebruikersprofielen.

Flexam-machines met  
touchscreen-besturing
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701F41

Trechterfreesmachine Pro-Fit 3000

Geschikt voor de bewerking van alle orthopedisch-
technische materialen, uitgerust met een groot aantal 
slimme functies en buitengewoon krachtig – de 
trechterfreesmachine Pro-Fit 3000 voor een perfecte 
afwerking. 

Alle voordelen in een oogopslag
• Elektrische hoogteverstelling
• Geïntegreerde schuifklep
• Traploos instelbaar toerental, max. 3.500 omw/min
• Freesas horizontaal en verticaal verstelbaar
• Artikelnummer: 701F41

Meer informatie op:
pe.ottobock.com/nl/701f41.html

Fontys-docente Cojanne Kars kan nog altijd niet geloven 
hoe probleemloos de werkzaamheden zijn verlopen, 
ondanks de enorme tijdsdruk. "De lokalen", aldus  
Cojanne Kars, "zijn ingericht naar het voorbeeld van de 
praktijklokalen bij Thomas More in Geel, waarbij er nu  
in Eindhoven in verhouding meer schuurmachines voor 
schoenmakers aanwezig zijn, aangezien ook de studenten 
podotherapie de ruimtes moeten kunnen gebruiken." 
In de herfstvakantie werden alle lokalen in samenwerking 
met de project- en planningsexperts Frans Hulsen en 
Richard Zwart van Ottobock ingericht. Het team van 
Ottobock Planning & Equipping zorgde er niet alleen 
voor dat de installatie en aansluiting van de nieuwe en 
bestaande machines soepel verliep, maar gaf ook 
uitgebreide trainingen.
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"Dankzij de nieuwe praktijklokalen kan de opleiding in  
Eindhoven nu nog efficiënter worden gemaakt.  
... Dat betekent dat zo'n 20 % van het eerste studiejaar  
voortaan bestaat uit praktijklessen."

De eerste studenten konden al starten in november 
2016. Het resultaat van het inrichtingsproject van 
Ottobock zijn vier nieuwe, goed geoutilleerde  
praktijklokalen. De hogeschool heeft nu niet alleen  
de beschikking over allround werkplekken, maar  
ook over een gipslokaal, een gecombineerd lokaal  
voor lamineer- en kunststofwerkzaamheden en een  
schuur- en slijplokaal. 

Dampen en stof worden afgezogen met centrale 
afzuiginstallaties in de nieuwe technische ruimte, die  
is aangebouwd aan de buitenkant van het schuur- en 
slijplokaal. De speciaal geleverde ventilatie-unit met 
warmteterugwinning zorgt ervoor dat vervuilde lucht 
uit de praktijklokalen wordt afgevoerd en schone lucht 
wordt toegevoerd.
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De dieptrek-werktafel is de ideale oplossing voor het 
vervaardigen van diepgetrokken kokers en orthesecom-
ponenten. De clou van dit product: een geïntegreerde 
tank in het bovenste gedeelte van het dieptrekframe. 
Hierin wordt een vacuüm gebufferd, dat u op het  
juiste moment direct met de gewenste capaciteit ter 
beschikking staat.  

Alle voordelen in een oogopslag
• Voetbesturing voor het regelen van het vacuüm
• Verwisselbare en in hoek verstelbare vacuümbuizen
• Geïntegreerde tank voor het bufferen van het vacuüm
• Geschikt voor draperen en dieptrekken

Dieptrek-werktafel

Multifunctioneel en perfect afgestemd op uw behoefte: 
deze lamineer-werktafel maakt simultaan werken 
mogelijk, beschermt bijzonder effectief tegen dampen 
en biedt u opmerkelijk flexibele instelmogelijkheden. 
Afhankelijk van de uitvoering bieden twee, drie of zelfs 
vier werkplekken u de mogelijkheid om tijdens het 
uitharden van een model door te werken aan een ander 
project. 

Alle voordelen in een oogopslag
• Bescherming tegen dampen: geïntegreerde afzuigope-

ningen zorgen voor een permanente dampafzuiging 
op de werkplek (externe afzuigunit noodzakelijk)

• Multifunctionaliteit: de 360° draaibare  
kleminrichtingen maken het mogelijk om in  
alle standen te lamineren

Lamineer-werktafel

758Z116=1250755T1=4
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Akoestisch en optisch signaal 
zodra het vooraf ingestelde niveau 

van doorhangen bereikt is

Digitaal display  
met insteltemperatuur en  

werkelijke temperatuurDe materiaalwagen kan in een 
handomdraai 180° worden gedraaid

Geïntegreerde sensor voor meting van 
de doorhang diepte van het materiaal 

(alleen bij de modellen met sensor)

Geïntegreerde houder voor dieptrek-
frame, in drie standen verstelbaar

Uitschuifbare materiaalwagen voor  
het eenvoudig transporteren van het  
plaatmateriaal

• Sensor voor het exact meten van de materiaaldoorhang  
met een akoestisch en optisch signaal (alleen bij de 
modellen 701E40=S, 701E41=S en 701E44=S)

• Verrijdbare materiaalwagen met draaifunctie waarmee  
je snel kunt wisselen tussen een gecoat werkblad en  
het onderstel voor plaatsing van een dieptrekframe  
(alleen bij de modellen 701E40=S en 701E40=WS)

• Hypermoderne infrarood-kwartsbuisjes met afzonderlijke 
reflectoren zorgen voor een gelijkmatige verwarming

De Ottobock infrarood-oven –  
alle voordelen in een oogopslag

• Optische thermometer maakt voortdurende controle van  
de oppervlaktetemperatuur van het materiaal mogelijk

• Eenvoudige bediening via een centraal element met invoer 
van de gewenste temperatuur en timerfunctie

• Opslagfunctie voor door de gebruiker gedefinieerde 
verwarmingsprocessen

• Grafische weergave van het verloop ter controle
• Thermisch geïsoleerde behuizing
• Ruimtebesparende schuifdeur
• Frontpaneel van edelstaal (niet bij het model 701E43)

Meer informatie op:
pe.ottobock.com/nl/701e40.html

12

701E40=S
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Dit systeem blijkt perfect geschikt voor dit soort 
projecten en bovendien leidt het hergebruik  
van warme afvoerlucht tot energiebesparing.  
Nog een pluspunt in het project: de verschillende  
schuurmachines worden op vooraf ingestelde  
tijden in de pauze en aan het einde van de lesdag  
automatisch gereinigd.

Met behulp van de touchscreen-besturing kunnen de 
gewenste reinigingstijden in een handomdraai worden 

geprogrammeerd. De stofafzuiging van de schuurma-
chines, die in de oude situatie niet toereikend was, is 
met de komst van de nieuwe machines sterk verbeterd.

"Op de middellange termijn is het de bedoeling om de 
reiniging en het onderhoud van de praktijklokalen te 
integreren in de praktijklessen van de studenten om 
hen zo nog beter voor te bereiden op de praktijk", aldus 
Cojanne Kars.
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"Dankzij de nieuwe praktijklokalen kan de 
opleiding in Eindhoven nu nog efficiënter  
worden gemaakt. De lichting die in de zomer 
van 2017 met de studie is begonnen, zal als 
eerste in deze richting de volledige studie 
kunnen volgen in Eindhoven. Dat betekent dat 
zo'n 20 % van het eerste studiejaar voortaan  
bestaat uit praktijklessen", verheugt de docente 
orthopedische technologie zich.

Een tijdige integratie van praktische onderdelen 
brengt veel voordelen met zich mee. Terwijl  
de studenten zich tot nu toe pas in het tweede 
jaar vertrouwd konden maken met de praktijk, 
kunnen ze van nu af aan al aan het begin van 
hun opleiding inschatten of het latere beroeps-
beeld hen in theoretisch en praktisch opzicht 
zal aanspreken.
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Schuh-Petters,  
Gera, Duitsland

Plannings- en inrichtingsvoorbeeld:
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Schuh-Petters –  
samen op weg naar succes

Hoe het begon en groeide
Al 30 jaar werken Uwe en Sorella Petters als orthope-
disch schoenmakers samen. Het begon in het najaar 
van 1989, toen het paar in Gera een handwerkbedrijf 
overnam om de stap naar de zelfstandigheid te wagen.

Uwe Petters kwam uit het toenmalige centrum van de 
schoenenindustrie Weißenfels en Sorella Petters van  
de orthopedische kliniek van de universiteit in Leipzig.  
Met veel energie en ondernemingslust als bagage 
begonnen de twee, die allebei een meestertitel hebben, 
innovatieve orthopedische producten te maken.  
De creatieve weg die ze volgden, heeft zijn vruchten 
afgeworpen: tegenwoordig heeft Schuh-Petters GmbH 
meer dan 70 medewerkers in dienst in 14 filialen.

 Plannings- en inrichtingsvoorbeeld Schuh-Petters | Planning & Equipping | Nieuws & Highlights
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Meer capaciteit, meer efficiëntie
Na 15 jaar gingen de succesvolle orthopedisch 
schoenmakers uiteindelijk op zoek naar machines 
met meer capaciteit en efficiëntie. Ze probeerden de 
Flexam-machines van Ottobock uit en bleven hierbij: 
"We kregen een beter motorvermogen, een geringere 
storingsgevoeligheid en een professionele service", 
bevestigt Sorella Petters. De voortdurende groei had 
tot gevolg dat de ruimtes in de binnenstad te klein 
werden. Daarom besloot de firma Firma Petters een 
nieuw pand te laten bouwen aan de Berliner Straße 
in Gera. Er ontstond een gebruiksvriendelijk gebouw 
met een grote productiehal.

"Ottobock kent onze hoge eisen en heeft zich bij de 
planning optimaal in ons ingeleefd."
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Nieuwbouw en verhuizing – in één jaar tijd
Met het leggen van de eerste steen voor de nieuwbouw 
in 2015 begon er voor de firma Petters een groot  
bouwproject. Een jaar later al konden de medewerkers 
verhuizen naar het nieuwe gebouw en daar de  
productie opstarten.

Dankzij de goede samenwerking tussen Ottobock en  
de firma Petters gedurende de gehele planning verliep 
de verhuizing inclusief de montage en installatie  
van bestaande en nieuwe machines vlekkeloos.  
"Ottobock kent onze hoge eisen en heeft zich bij de 
planning optimaal in ons ingeleefd", zegt bedrijfsleider 
Uwe Petters tevreden.

Deze machine is ruimtebesparend en biedt toch 
verrassend veel comfort.

Het is een ideale machine voor het verwerken van 
inlegzolen en het schuren van supplementen in serie. 
Bovendien profiteert u van de hoogwaardige uitvoering 
van de machine. Standaard wordt de machine geleverd 
met onder andere led-verlichting, vloerafzuiging, auto- 
matische hoogteverstelling, een ADDS-luchtgordijn 
tussen bediener en afzuiging, een sensorgestuurde 
afzuiging, individueel instelbare schuurbandspanning, 
een persluchtpistool, interne reiniging van de  
motorruimte en nog veel meer features die u het 
dagelijks werk gemakkelijker maken.

Flexam SB85 ExecutiveEen levenswerk

701L21=SB85
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Een groot aantal voordelen
De nieuwbouw biedt niet alleen de firma Petters zelf, 
maar ook de klanten en medewerkers een groot aantal 
voordelen. Voor de klanten bijvoorbeeld is de locatie 
goed bereikbaar en zijn er parkeermogelijkheden vlak 
voor de deur. De medewerkers hebben meer ruimte in 
hun werkomgeving, beter licht en moderne machines, 
die ergonomisch en geluidsarm zijn.

Met een nieuwe productielijn kan Schuh-Petters GmbH 
de efficiëntie over het geheel genomen vergroten.  
Er komen opdrachten binnen uit 14 filialen, waardoor 
de machines van 's morgens tot 's avonds in gebruik 
zijn. Om de toenemende productiviteit optimaal aan  
te kunnen, moeten de machines een grote capaciteit 
hebben.
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De afzuiginstallaties Vacuum V80 High Capacity zijn de 
beste keuze voor grote machineruimtes waar tot negen 
machines tegelijk in gebruik zijn. Deze afzuiginstallaties 
zijn extreem geluidsarm en daarom zowel geschikt voor 
installatie in een centrale technische ruimte als in een 
machineruimte.

V80 hogecapaciteits-afzuiginstallaties
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De Flexam LSB 115 Executive is speciaal ontwikkeld 
voor het bewerken van leesten. Daarom hebben  
de pneumatische leestschuurrollen een speciaal  
aangepaste afzuiging. Zowel fijnstof als grove spanen 
worden hierdoor perfect afgezogen.

De Flexam LSB 115 Executive is uitgerust met een 
smalle en een brede schuurband (400 mm en 100 mm) 
en met een krachtige bimsmotor. Dankzij de afstand 
van 450 mm tussen de banden is er voldoende ruimte 
om ook grote leestmodellen te kunnen bewerken.  
De bajonet aan de rechterkant van de machine heeft  
een eigen afzuigkanaal. Bovendien is er bij de rechter 
schuurband extra ruimte gemaakt voor het bewerken 
van de leesten.

Flexam LSB 115 Executive

701L24=LSB115
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Sterk gespecialiseerde werkplaats
Bijzonder in de nieuwe productiehal is dat 
nieuw aangeschafte en gebruikte machines uit 
de vorige werkplaats hier naast elkaar staan.  
Zo is het machinepark bijvoorbeeld uitgebreid 
met extra frees- en schuurmachines. Ottobock 
heeft hiervoor een nieuwe afzuiginstallatie 
gepland en geïnstalleerd die speciaal is  
afgestemd op het grotere aantal machines.

"Bij de planning van nieuwe schuur- en frees- 
machines nemen we indien gewenst met alle 
plezier goed onderhouden oude machines op – 
onafhankelijk van de fabrikant", licht product- 
manager Christoph Neugebauer toe. Ottobock 
heeft voor dit doel speciale aansluitoplossingen 
ontwikkeld om de nieuwe, energie-efficiënte 
afzuiginstallaties aan te kunnen sluiten op 
bestaande machines van de klanten.
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Wat is het geheim achter het succes van Schuh-Petters?
Wij zijn onszelf trouw gebleven. We hebben ons niet laten verleiden 
door andere branches. Wij kunnen maar één ding – maar dat 
kunnen we dan ook echt goed!

Met de uitbreiding in Gera verlegt u grenzen.  
Hoe reageert de regio daarop?
De inwoners van de stad Gera hebben enthousiast gereageerd op 
onze nieuwbouw. Ook minister Tiefensee is in onze nieuwe fabriek 
op bezoek geweest.

Schuh-Petters staat voor individualiteit en creativiteit.  
Hoe lukt u dat?
Hoe orthopedisch verantwoord ze ook zijn – de schoenen mogen 
niet lomp zijn, maar moeten er goed uitzien. Wij hechten waarde 
aan esthetische vormen en individueel design voor speciale 
klantenwensen. We kopen bijvoorbeeld extravagant leer om  
iets chics aan te kunnen bieden.

In gesprek met 
Sorella Petters
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Waarom worden service en onderhoud voor u belangrijker?
Een betrouwbare service en professioneel onderhoud zijn vanwege 
de steeds langere gebruiksduur heel belangrijk – bijvoorbeeld bij 
slijtagegevoelige onderdelen voor het bespannen van de banden.

Wat onderscheidt de machines van Ottobock?
De machines zijn krachtiger en de bedieningselementen zijn minder 
storingsgevoelig. Ze bieden een hoge mate aan functionaliteit,  
zoals het eenvoudig wisselen van gereedschap via de bajonet of  
het instelbare licht afhankelijk van de gezichtshoek.

Bent u tevreden over de uitbreiding?
Ja, natuurlijk. Hierdoor kunnen we onze kwaliteit verder opti- 
maliseren en de productiviteit vergroten. We kunnen nieuwe  
filialen openen en beantwoorden aan de toenemende vraag  
van derden naar door ons vervaardigde producten. Het nieuwe 
gebouw was al lang een grote wens van ons – een levenswerk.

Zelfs beroemde persoonlijkheden dragen uw schoenen?
Ja, dat klopt. Voor Manfred Krug hebben we twee paar schoenen 
gemaakt – mocassins. Die gaan nu naar het schoenenmuseum  
in Weißenfels.

Waarom hebt u er opnieuw voor gekozen om samen  
te werken met Ottobock?
De samenwerking bij de planning, de betrouwbare service en het 
prestatievermogen van de machines hebben ons na een jarenlange 
testfase overtuigd.

Wat is belangrijk voor een geslaagde planning?
Wij zijn in ieder opzicht zeer goed georganiseerd en plannen 
nauwkeurig. Onze partners moeten daarin kunnen meegaan.  
Dat is een belangrijke voorwaarde voor een goede samenwerking.  
De medewerkers van Ottobock passen zich aan onze ideeën en 
doelstellingen aan.
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Bezoekadres Showroom Ottobock Planning & Equipping
Mandenmaker 14 · 5253 RC Nieuwkuijk · Nederland
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