Ottobock Planning & Equipping
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Uw partner voor de orthopedie en orthopedie schoentechniek werkplaats

An Ottobock Group company
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Ottobock | Jos America
– Werkplaatsinrichtingen
op basis van gezondheidsnormen
Bij Ottobock Planning & Equipping
worden hoogwaardige totaalconcepten
en machines voor orthopedische
werkplaatsen ontwikkeld en
geproduceerd.

Ons primaire doel is steeds het creëren
van een werkomgeving, waarin onze
partners zich goed voelen en hun
beroep optimaal kunnen uitoefenen.

Wij bieden u machines en
werkplaatsinrichtingen aan, die
volgens de laatste technieken,
arbeids- en gezondheidsvoorschriften,
alsook ergonomische inzichten zijn
gebouwd.

Meer informatie over onze producten
vindt u op
www.ottobock-josamerica.com.
Als u uw zoekterm invoert, komt u
direct bij het gewenste product.
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1 | Onze merken
Op grond van vele jaren ervaring en bewezen competentie op het gebied van
orthopedie, machinebouw en luchttechniek bieden wij onze klanten een
breed scala van producten.

Flexam
Flexam is de merknaam voor de in eigen
huis ontwikkelde en geproduceerde
schuur- en freesmachines, die in de
orthopedische schoentechniek worden
ingezet. Deze machines zijn volgens de
laatste arbeids- en gezondheidsvoorschriften, alsook ergonomische
inzichten gebouwd.

Pro-Fit
Met de Pro-Fit serie bedoelen we onze
trillingsvrije trechterfrezen, waarmee u
alle in de orthopedie techniek
gebruikelijke materialen kunt bewerken.
Per model zijn er verschillende
ergonomische instellingen beschikbaar.
Aangesloten op een externe
stofafzuiginstallatie, beantwoorden ze
aan de gezondheidsvoorschriften.
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Vacuum V80
De merknaam Vacuum V80 staat voor
onze vernieuwende externe
stofafzuiging. Op deze centrale
stofafzuiging kunnen meerdere
schuurmachines aangesloten worden.
De uiterst geluidsarme installatie kan
zowel in de machineruimte bij de
frees- en schuurmachines als in een
aparte technische ruimte worden
ondergebracht. De hoge afzuig- en
filtercapaciteit zorgt ervoor, dat u in de
werkplaats optimaal beschermd bent
tegen fijnstof.

JosAmericaLFT
Onder het merk JosAmericaLFT
verschuilt zich onze productiemethode
voor inlegzolen. Een speciaal software
systeem biedt u de mogelijkheid de
inlegzolen zelf te vervaardigen of de
gegevens door te sturen naar een
productie service.

Planning & Equipping Ottobock | Jos America | 5

6 | Ottobock | Jos America Planning & Equipping

2 | Orthopedie techniek
Productnieuws en highlights

		
Naast uw vakkennis en competentie tot advisering speelt het
juiste gereedschap een cruciale rol bij het optimaal bedienen van uw
klanten. Wij bieden u passende oplossingen, waarmee u nauwkeurig
en efficiënt kunt werken.
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2.1 Gieten en lamineren
Voor lamineren en het werken met giethars is een hoge mate van precisie
vereist. Met de juiste hulpmiddelen kunt u alle aandacht bij het arbeidsproces
houden.

755X128
Klemadapter voor
vacuümbuis
Het inklemmen en afzuigen van gipsmodellen met een kleine opnamediameter
kan een ware uitdaging worden, doordat
de drie stelschroeven de ronde buis van
het model vaak onvoldoende fixeren.
Wij vonden voor u de oplossing voor dit probleem:
de klemadapter, die werkt als een buisverkleiner.
Vóór het inklemmen van het model plaatst u de
klemadapter in de vacuümbuis, zodat hier een
haakse hoek ontstaat. Dankzij de vorm van de
buisverkleiner volstaat één enkele schroef om het
model perfect in de juiste positie te houden.
U kunt de klemadapter in combinatie met de
tweeweg vacuümbuis (Art. nr. 755X23) gebruiken.
De adapter is geschikt voor een opnamediameter
tot 20mm.
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2.2 Prepreg techniek
Bij de Prepreg techniek wordt gebruik gemaakt van in de fabriek met
epoxyhars voorgeïmpregneerde vezelmaterialen. Deze zijn eenvoudig te
verwerken en de hoeveelheid epoxyhars is nauwkeurig voorgedoseerd.

701E15
Prepreg-oven
De Prepreg oven is speciaal voor de
verwerking van Prepreg materialen in de
orthopedie techniek ontwikkeld.

Individueel te programmeren
besturingskast met ramp-functie

De royaal uitgevoerde oven, waarin zelfs grote
beenprothesen passen, is standaard voorzien van 4
vacuümaansluitingen. Het “hart” van het systeem
wordt gevormd door de centrale besturing van het
verwarmingsproces met een microprocessor,
waarmee u zowel van voorgeprogrammeerde als
individueel instelbare ramps kunt uitgaan.
De Prepreg-oven in het kort:

Waterafscheider

• temperatuursensor voor meting van de
temparatuur in de oven of de kerntemperatuur
van het model (naar keuze)
• energiebesparend door indeling in 3 zones
• verwerking van thermoplastische materialen is
eveneens mogelijk (PE of PP)
• aansluiting electra V/Hz/kW: 3x 400 / 50 / 10,2
• gewicht: 283 kg
• afmetingen binnenruimte
B x D x H: 1.000 x 620 x 1.200 mm
• buitenmaten B x D x H: 1.000 x 920 x 1.570 mm
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2.3 Stofafzuiging
In orthopedische werkplaatsen ontstaat stof door het slijpen en schuren
van verschillende materialen, zoals kunststoffen, hout, glas- en carbonvezels. Onze geluidsarme stofafzuiginstallaties zorgen ervoor dat uw werkplaats vrij van stof blijft. Onze experts adviseren u graag bij het kiezen van
de juiste afzuiging voor uw bedrijf.

Vacuum V80 High Capacity
De stofafzuiginstallatie Vacuum V80
High Capacity is de beste keuze voor het
gelijktijdig afzuigen van 1 tot 4 slijp- en
schuurmachines.
De unit heeft een extreem laag geluidsniveau en is
hierdoor geschikt voor plaatsing in zowel de
machinekamer als in de centrale technische
werkplaats. De unit is voorzien van een variabel
besturingssysteem, dat de afzuigcapaciteit regelt
in relatie tot de benodigde afzuiging in de
aangesloten afzuigkanalen. Zo krijgt u altijd een
optimale afzuiging op de gewenste plaats.
De Vacuum V80 High Capacity in het kort:
• afmetingen
B x D x H: 2.508 x 975 x 2.000/2.220 mm
• benodigde ruimte B x D x H:
2.550 x 1.690 x 2.000/2.500 mm
• geluidsniveau: 62 dB(A)
• electra aansluiting in V/Hz/kW: 3x 400 / 50 / 3,0
• materiaal: staal
• kleur: licht grijs (RAL 7035)
• gewicht: 425 kg
• nominaal volume 4.600 m³/h
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Voor grotere werkplaatsen is de Vacuum V80 High Capacity ook
leverbaar in een gecombineerde uitvoering met 2 of 3 units,
waardoor de afzuiger een groter vermogen biedt.
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3 | Planning & Equipping voorbeeld:
Heckert & van Lierop Orthopedie Techniek
Een spraakmakende werkplaats vol innovaties in een ruime open opzet.

In de nieuwe werkplaats van
Heckert & van Lierop Orthopedie
Techniek worden vooral grotere
orthopedie producten als prothesen,
korsetten en beugels voor de
verschillende filialen geproduceerd.
Het ruime pand is uiterst centraal
gelegen en biedt mogelijkheden voor
de verwezenlijking van een
vooruitstrevende open werkplaats.

12 Orthopädietechnik | 1.2 Werkstatt
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Tijdens een gesprek vertelt Huub
Lucassen, één van de beide
directeuren: "Bij Heckert & van Lierop
bestond de wens om een aantal
productieactiviteiten in één grote
ruimte met een open karakter te
plaatsen.

Bestaande werkplaatsoplossingen
boden hiervoor geen pasklaar
antwoord". In Ottobock | Jos America
vond men echter precies de juiste
partner om het project mee te
realiseren. Beide bedrijven zaten op
dezelfde golflengte en stonden open
voor nieuwe ontwikkelingen.

Ottobock | Jos America kon de
specifieke wensen van een open
werkplaats perfect vertalen naar het
ruimtelijke concept. "De samenwerking van Heckert & van Lierop met
Ottobock | Jos America verliep super",
aldus Huub Lucassen.
Het resultaat is een ruime werkplaats,
die letterlijk transparant is doordat de
ruimtes van elkaar gescheiden zijn
door glaswanden.

De instrumentmakerij met
geïntegreerde aannamehoek ligt
centraal. Alle opdrachten komen hier
samen.
De hal wordt omgeven door
achtereenvolgens de gipskamer,
dieptrekafdeling, machineruimte en
een lamineer- en gietharsruimte.

De open gedachte is eveneens
doorgevoerd in de ontvangstruimte;
Klanten krijgen zo terwijl ze wachten
aanschouwelijk onderwijs en kunnen
zelf zien hoe hun prothese of orthese
tot stand komt. "Zo lukt het ons om
grondig af te rekenen met het
oubollige imago wat de orthopedie
techniek soms nog wel eens heeft".
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Een toegankelijk en uiterst
efficiënt bedrijf
Doordat de beschikbare ruimte en de producten optimaal op
elkaar zijn afgestemd, ontstaat er een veel efficiëntere
workflow. Met behulp van door Ottobock | Jos America
ontwikkelde producten, zoals een dieptrekdeel met een
gecombineerde functie kokertrekken en modelleren, kan de
doorlooptijd vele malen worden verkort. Het geheim van
deze serie producten is een geïntegreerde tank bovenin het
dieptrekframe. Hierin wordt vacuüm opgeslagen, waarover u
onmiddelijk in de gewenste hoeveelheid kunt beschikken,
zodra u het nodig heeft.
De nieuwe energiebesparende infrarood oven en de op maat
gemaakte werktafels dragen eveneens bij aan de efficiënte
workflow. Dankzij de centrale stofafzuiging Vacuum V80HC
komt er zo weinig stof in de werkplaats terecht, dat zelfs de
glazen wanden schoon blijven.
Samen met de aanzienlijke geluidsreductie en een
dampafzuiging, die volgens Huub Lucassen werkelijk
uitstekend werkt, betekent dit een schone, efficiënte en
gezondheidsbevorderende werkomgeving, waarin zijn
werknemers graag vertoeven.
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4 | Orthopedie schoentechniek:
		Productnieuws en highlights
		
		
		
		
		

In de orthopedie schoentechniek worden zoals in de orthopedie,
talloze materialen gebruikt. Behalve klassiekers als leer en spijkers
worden ook kunststoffen, gips en verschillende hightech materialen
ingezet. Ottobock | Jos America adviseert u persoonlijk met betrekking
tot een passende werkplaatsinrichting.

Planning & Equipping Ottobock | Jos America | 17

Airflow afzuigkoven
Werkt u ook met materialen die dampen en gassen ontwikkelen?
Een optimale afzuiging is belangrijk voor de gezondheid van uw
medewerkers.

Airflow Classic
en Airflow Multi
Alle roosters in het Airflow Classic
systeem zijn zo ontworpen, dat de
benodigde afzuigcapaciteit voor het
optimaal afzuigen van dampen direct
boven het werkblad bereikt wordt.
Bij de Airflow Multi zorgt een dubbele
luchtstroom voor een uitermate hoog
afzuigvermogen. Dit inductieprincipe is
ontwikkeld volgens scandinavische
normen en met sensoren getest.
De Airflow systemen in het kort:

• de roosters zijn uitgebalanceerd ontworpen,
waardoor ook zonder hoge snelheid van de
luchtstroom een groot volume afzuiging
bereikt wordt.
• meerdere tafels kunnen worden aangesloten
op een externe ventilator box.
• de afzuiging is over de gehele breedte van de
roosters gelijk.
• zowel de Airflow Classic als de Airflow Multi
zijn verkrijgbaar in 1.000 mm,
1.500 mm en 2.000 mm breed.
• in combinatie met de Ottobock | Jos America
werktafels ontstaan er voor u talloze
combinatiemogelijkheden. De samengestelde
systemen zien er niet alleen goed uit, maar
bieden u ook een hoge mate van ergonomie
en efficiency.
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701L62=115B Flexam Master 115B
De Flexam Master 115B wordt gewaardeerd vanwege haar compacte bouw, hoge betrouwbaarheid en
gunstige prijsniveau.
Op een breedte van slechts 115cm breedte biedt de machine een
complete frees-, schuur-, bims- en poetsunit. Ondanks de
compacte maatvoering is er voldoende ruimte rond de beide
schuurbanden en het poetsgedeelte voor het bewerken van
leesten.
De machine is bovendien, voor een optimale ergonomische
werkhouding, in 2 ashoogtes op te stellen. Het is dan ook niet
verwonderlijk, dat de Flexam Master 115B Combi zowel bij
beperkt behuisde, als grotere filiaalbedrijven erg geliefd is.

De bimsmotor met bajo 90mm is uittrekbaar
en in alle posities draaibaar

De Master 115B in het kort:

• de machine heeft een krachtige ingebouwde, geluidsarme
stofafzuiging, die is aangesloten op een filterunit met
antistatisch filtermateriaal van de allerhoogste kwaliteit
• eenvoudig te reinigen via de voorzijde
• benodigde plaats B x D x H: 1.250 x 780 x 1.590 mm
• aansluiting electra V/Hz/KW: 3x 400/50/3,40
• kleur: licht grijs (Ral 7035)
• accentkleur naar keuze
• gewicht: 351 kg

Uitgerust met 5 eenvoudig te bedienen
tipschakelaars met indicatielampjes en een
centrale nood-stop veiligheidsschakelaar

Uitgevoerd met een
dubbele freesinrichting

Drievoudige poetsunit

Smalle en brede
schuurband

Ergonomisch in te stellen door
middel van een meegeleverd 10cm
hoog vloerplatform

Planning & Equipping Ottobock | Jos America | 21

5 | Inlegzolen volgens
JosAmericaLFT
		 JosAmericaLFT biedt een professionele oplossing voor het
		 vervaardigen van orthopedische inlegzolen.
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Één centraal programma –
verschillende modules
Met het modulaire software concept van JosAmericaLFT kunt u
eenvoudig en efficiënt werken. U hoeft slechts de hard- en
software aan te schaffen, die u op dat moment voor uw
activiteiten nodig heeft. Al naar gelang de groei van uw
dienstenpakket, kunt u vervolgens geleidelijk uitbreiden,
totdat u volledige orthopedische oplossingen aan kunt bieden.
Alle benodigde tools, diensten en producten die u nodig heeft,
kunt u aansturen met behulp van de OrthoPodoManager, de
centrale software applicatie die toegang geeft tot alle
beschikbare software modules. Wanneer u de inlegzolen niet in
uw bedrijf produceert, maar wel graag zelf de ontwerpen
maakt, dan kunt u de productie uitbesteden, bijvoorbeeld
een OrthoPodoLab.
Hier vindt u meer informatie over de inlegzolenproductie van
JosAmericaLFT: http://www.josamericalft.com/nl
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6 | Planning & Equipping voorbeeld:
Sanitätshaus Frohnhäuser
Orthopedie en orthopedische schoentechniek - een efficiënte combinatie

Sanitätshaus Frohnhäuser in MainzWeisenau (DE) is een veelzijdig bedrijf
met een compleet aanbod. Naast Reha
biedt het Sanitätshaus ook homecare
en ontslagmanagement aan.
Bij ontslagmanagement ontvangen
patiënten direct na hun ontslag uit het
ziekenhuis een zorgpakket
aangeboden. Verder is het één van de
vele bedrijven wereldwijd, die zich
zowel met orthopedie techniek als met
orthopedische schoentechniek bezig
houden.
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Met deze beide disciplines onder één
dak kan men heel efficiënt een grotere
doelgroep bedienen. Immers, in beide
branches wordt grotendeels gebruik
gemaakt van dezelfde machines.
In de 25 jaar dat Meister Orthopädie,
Ludger Schmitz werkzaam is bij
Sanitätshaus Frohnhäuser, heeft hij de
verhuizing van het bedrijf van de
binnenstad van Mainz naar het
huidige pand aan de rand van de stad
meegemaakt. Door groei van de
activiteiten heeft men onlangs een
uitbreiding met een grondige
verbouwing uitgevoerd.

Al in het stadium van de
ruwbouwtekeningen deed
Ottobock | Jos America voorstellen
voor een nieuwe indeling van de
ruimtes voor patiënten en de
orthopedische werkplaatsen. Volgens
dit advies werden beide werkplaatsen
samengevoegd in één gezamenlijke
ruimte aan de voorzijde van het pand.
De machinekamer is vanwege
mogelijke geluidshinder apart
gehouden in een transparante centrale
ruimte en wordt heel efficiënt door
beide disciplines benut. Het was even
wennen maar nu, een maand na de
verbouwing waarderen de
medewerkers de korte
communicatielijnen al.

Vanuit de receptie kunnen de klanten
door een ruim bemeten glazen deur
een blik in de werkplaats werpen. Bij
de indeling van de open werkplaats is
natuurlijk ook rekening gehouden met
de privacy van de patiënten.
Het werken aan de protheses is dan
ook, heel discreet, uit het directe
zichtveld gehouden.
Het verouderde machinepark werd tot
vreugde van de medewerkers
grotendeels vernieuwd en uitgebreid.

Ludger Schmitz bezocht samen met
eigenaar, Martin Quetscher en de
Meister Orthopädische Schuhtechnik,
de showrooms van
Ottobock | Jos America in Nieuwkuijk
(NL). Zij lieten zich daarnaast
inspireren door de werkplaats van
Heckert en van Lierop in Eindhoven
(NL), één van de spraakmakende
werkplaatsen die door
Ottobock | Jos America is ingericht.
Bij de aflevering stonden de
medewerkers van het Duitse
Sanitätshaus het Nederlandse
afleverteam van Ottobock | Jos America
terzijde.

Resultaat van dit gezamelijke werk
was een een vlekkeloze installatie.
Ludger Schmitz vertelt verheugd, dat
dankzij de optimalisering van de
werkplaats nu nog efficiënter gewerkt
kan worden. Bovendien is door de
afzuiging in de chemische ruimte en
bij de werktafels het werkklimaat
ingrijpend verbeterd.
Hij kan wel eens gelijk hebben, want
er is na een maand werken nog geen
spoortje lijmlucht in de nieuwe
werkplaats te bespeuren.
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7 | Planning & Equipping voorbeeld:
Orthopédie Toussaint
Aantoonbaar effect van goede werkomstandigheden

Orthopédie Toussaint in Fleurus, op 7
autominuten verwijderd van het
Belgische Charleroi, is een echt
familiebedrijf in de derde generatie en
wordt tegenwoordig door
Mathieu Toussaint geleid. Zijn opa, die
oorspronkelijk werkzaam was als
orthopedisch schoenmaker, startte het
bedrijf in 1959.
In het centrum van Charleroi begon hij
behalve orthopedisch schoeisel ook
prothesen en orthesen te produceren.

26 Orthopädieschuhtechnik
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Orthopedie Toussaint ontwikkelde zich
verder tot een bloeiend bedrijf, dat met
ruim 50 jaar ervaring en een veelzijdig
aanbod allang een begrip in de
orthopedie (schoen)techniek is.
In 2004 was het moment daar om op
zoek te gaan naar een grotere locatie
voor de werkplaats. De keuze viel op
het huidige pand in Fleurus aan de
rand van het industrie-gebied van
Charleroi.

De werkplaats bevat vele grote raampartijen, die zorgen voor veel lichtinval
en sfeer. De medewerkers kunnen aan
bijna alle zijden van de werkplaats
naar buiten kijken en van de natuur
genieten. De locatie is een gouden
greep gebleken; de groene entourage
heeft blijkbaar een gunstige uitwerking
en sinds de verhuizing is het
ziekteverzuim duidelijk verminderd.

Bij Mathieu Toussaint hebben goede
werkomstandigheden absolute
prioriteit. Toen hij vorig jaar ter
vervanging van zijn 25 jaar oude
machines op zoek ging naar een
leverancier, was de belangrijkste
beweegreden het verder verbeteren van
de arbeidsomstandigheden. Zijn
uitvoerige oriëntatie op machinegebied
heeft uitgewezen, dat stress op de
werkplek verder geminimaliseerd kan
worden door een reductie van geluid
en efficiënte afzuiging van
stof- en lijmdampen.

Hij kwam terecht bij
Ottobock|Jos America in Nieuwkuijk
(NL), waar hij een aantal keren de
ruimbemeten showrooms bezocht.
“Alle machines bij elkaar zien en
gewoon uitproberen, dat kan echt
alleen bij Ottobock|Jos America! ”,
vertelt hij enthousiast.
De kwalitatief hoogwaardige Flexam
machines dragen door hun
ergonomische eigenschappen en opties
substantieel aan de verbetering van
gezondheidsbevorderende
arbeidsomstandigheden.

Ottobock | Jos America heeft ook bij het
inrichten van de ruimte meegedacht en
de machines in Fleurus zo geplaatst
dat het daglicht de ruimte ongehinderd
binnenstroomt en de hele werkplaats
kan verlichten. "We maken hier deel uit
van de natuur, we kunnen de hazen
zien rennen en het getjilp van de
vogeltjes horen", lacht
Mathieu Toussaint en vertelt erbij
dat het gunstige effect van alle
maatregelen direct merkbaar en
aantoonbaar is.
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