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Door gestelde eisen aan radiale 

belasting en nauwkeurigheid op de 

Z-as heeft Apex Dynamics een speciale 

tandwielkast ontwikkeld met een hoge 

overbrengingsverhouding van 300:1
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CYBE CONSTRUCTION is een bijzonder bedrijf. Eind 2013 opgericht, exporteert het bedrijf haar visie op 

3D-printen in de bouwsector wereldwijd. Dat doet het met diverse 3D-printers, van industriële mobiele 

robots tot grote gantry systemen. Momenteel is het tweede gantry systeem in opbouw. Een enorm 

project alleen al door de afmetingen. Vanwege de grote lineaire bewegingen werd een beroep gedaan 

op de kennis en producten van APEX DYNAMICS en AXIS & STUIFMEEL. Want succes in de bouwsector 

op het gebied van 3D-printen bereik je alleen met een nauwkeurige en efficiënte krachtoverbrenging in 

combinatie met een intensieve samenwerking tussen de verschillende partijen. 

 G antry systemen zien we wel vaker binnen de aan-

drijftechniek. Meestal kleinere positiesystemen 

in machines. Maar een bedrijfshal inlopen en 

dan oog in oog staan met een gantry systeem 

met een lengte van 7 meter, een breedte van 10 

meter en een hoogte van 4 meter, maak je niet elke dag mee. 

De gantry van CyBe 

Construction maakt 

indruk door zijn enorme 

afmetingen 

>

Acht kolommen, elk voorzien van een servomotor, tandwiel-

kast, rondsel en tandheugels, zorgen voor de Z-beweging in de 

hoogte, twee aandrijvingen zorgen voor de X-beweging en één 

aandrijving voor de Y-beweging. Dit gantry systeem van CyBe 

Construction is zo groot omdat het kleine gebouwen of grote 

prefabelementen in één keer kan printen. 
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gesprek ging het over de servomotor voor de aandrijving, maar 

ook over hoe je de motor aan de actuator koppelt. De meest 

ideale oplossing was een haakse tandwielkast. Uiteindelijk viel 

de keuze op een Apex Dynamics tandwielkast. De robot op de 

RC is van ABB, net zoals alle robots van CyBe. Als aandrijfmotor 

is daarom ook voor een motor van ABB gekozen, zodat er één 

besturing is voor alle bewegingen in de machine. Dit com-

plete mechanische en technische concept is uitgedacht door 

de engineers van CyBe in samenwerking met AXIS & Stuifmeel, 

waarbij wij ook advies hebben gegeven inzake de te gebruiken 

koppelingen en andere componenten.”

Complexe berekeningen
De eerste contacten tussen AXIS Stuifmeel en Apex 

Dynamics dateren dus vanuit de samenwerking bij het level-

systeem van de Robot Crawlers. “Dat beviel zo goed dat wij 

uiteindelijk Apex Dynamics mee hebben laten denken over de 

lineaire bewegingen van de gantry systemen en de tandwiel-

Robot crawlers
We zijn bij CyBe Construction om te kijken en praten over de 

aandrijvingen die het bedrijf gebruikt. CyBe Construction scha-

kelde enkele jaren geleden AXIS & Stuifmeel in. Corné van Gils, 

accountmanager bij AXIS & Stuifmeel, over de eerste samen-

werking: “We zijn destijds benaderd door CyBe. Zij hadden op 

onze website een lineaire actuator gezien. Die actuator zit nu in 

het levelling systeem van de Robot Crawler, de CyBe RC. In het 

Bij het gantry systeem 

wordt gebruikt 

gemaakt van ABB-

servomotoren (foto: 

CyBe Construction)

De CyBe RC (Robot 

Crawler) is een 

verplaatsbare 

3D-betonprinter

|||LEVELLINGSYSTEEM CYBE ROBOT CRAWLER

Het levellingsysteem van de CyBe RC (Robot Crawler), 

waarin componenten van zowel Apex Dynamics als AXIS & 

Stuifmeel zitten, bestaat uit drie steunpilaren. Hiermee kan 

de robot horizontaal en stabiel komen te staan op slechte 

ondergrond. De Robot Crawler is er in twee versies: met 

hydraulische aandrijving of met een elektrische aandrijving. 

De hydraulische versie kan op een bouwplaats worden 

neergezet, waarna hij zichzelf waterpas stelt. De elektrische 

versie kan dat ook, maar kan nog een extra 0,7 m omhoog 

bewegen als de maximale reikwijdte van de robot bereikt is. 

De maximale reikwijdte van de robot in de hoogte is 3,5 m. 

Maar moet hij hoger gaan, dan gaat er een signaal naar de 

steunpoten zodat deze uit kunnen schuiven. Inmiddels bouwt 

CyBe Construction de vijfde generatie Robot Crawlers. 
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Voor de Y-as wordt een Apex Dynamics haakse tandwielkast ingezet

Samenwerking is 

essentieel bij grote 

projecten zoals het 

gantry systeem. V.l.n.r. 

Corné van Gils (AXIS & 

Stuifmeel), Eric Megens 

(Apex Dynamics) en 

Pascal van den Broek 

(CyBe Construction)

acht kolommen een flinke uitdaging. “Het gewicht van de 

spuitnozzle, de robot en de X- en Y-as wordt gedragen door 

de aandrijvingen in die acht kolommen. De calculatie daarvan 

met een speciale tandwielkast zorgde voor veel hoofdbrekens. 

Een andere grote uitdaging bij de gantry was de berekening 

vanuit de last naar de servomotor. Aangezien de ABB-motoren 

al vastlagen, moesten we nu vanuit de motor naar de last gaan 

rekenen. Dat gaat op zich wel, maar maakt het wel lastiger. 

Alles heeft te maken met versnellingen, krachten en koppels.”

De X- en Y-as worden uitgevoerd met een standaard brug, 

aangedreven door een haakse tandwielkast van Apex Dynamics. 

In de hele machine konden er slechts twee typen ABB motoren 

(MU100 en MU200) worden gebruikt. Om te kunnen voldoen aan 

de gestelde eisen aan radiale belasting en nauwkeurigheid op 

de Z-as, heeft AXIS & Stuifmeel samen met Apex Dynamics een 

speciale tandwielkast ontwikkeld met een hoge overbrengings-

verhouding van 300:1. Er werd gekozen voor een samengestelde 

tandwielkast die Apex Dynamics compleet levert met rondsels 

en tandheugels. “De tandwielkasten voor de Z-as kunnen per 

stuk maximaal 1.080 Nm leveren, dat is pakweg drie keer het 

koppel van een Formule 1 auto,” legt Megens uit. “De tandheu-

gels zijn aan elkaar gekoppeld en kunnen zo eindeloos naar 

boven worden gemonteerd. De kasten voldoen aan IP65, ze zijn 

stofdicht. De rondsels zijn gewoon blank en niet gesmeerd. Dit 

in verband met de stoffige omgeving.”   

Zelf ontwikkelde besturing
CyBe Construction gebruikt alleen de robots en aandrijf-

technologie van ABB. Volgens Jesse van Hoogstraten, productie-

manager bij CyBe Construction, heeft dat alles te maken met de 

wereldwijde dekking. “ABB zit echt overal. Bovendien zijn deze 

machines niet stuk te krijgen in de omstandigheden waarin ze 

23

kasten voor de aandrijving hiervan. Omdat zij ook bekend zijn 

met rondsels en heugels, heb ik Eric Megens gevraagd om een 

keer te komen kijken bij CyBe.”

Volgens Eric Megens, sales director bij Apex Dynamics is 

de aandrijving voor zo’n gantry van deze afmetingen en met >
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moeten opereren. We weten dat deze robots gemaakt zijn voor 

de automobielindustrie. In onze toepassing gebruiken ze maar 

zo’n 5 tot 10 procent van hun toerental ten opzichte van hun 

werk in de auto-industrie.” De robots bij CyBe printen met een 

snelheid van maximaal 0,5 m/sec. De concurrentie van CyBe 

haalt die snelheid niet. Van Hoogstraten legt dat uit: “Onze 

concurrenten kunnen dat niet bijbenen, maar dat heeft meer 

te maken met het materiaal en de uithardingstijd hiervan. Bij 

hogere snelheden wordt de Robot Crawler instabiel. Dan wordt 

zoveel gewicht zo snel verplaatst, dat het hele apparaat gaat 

bewegen. Dat zie je meteen terug in je printresultaat.”

Ook bij de gantry worden ABB-componenten ingezet. De 

aansturing van de acht servomotoren en de regeling van de 

gelijkloop zit in de software van de ABB-besturing. “De soft-

ware hebben we volledig zelf hier in huis ontwikkeld,” legt 

van Hoogstraten uit. “Omdat dit de tweede gantry is, hebben 

we bij de eerste de besturing al flink kunnen testen. Na de 

opbouw en het testen wordt altijd een Factory Acceptance Test 

uitgevoerd. Zodra deze succesvol is, gaat er een signaal naar 

de klant, worden transport en trainingen ingepland en gaat de 

gantry draaien bij de klant. Leuk om te vertellen is dat we bij 

de derde verkochte gantry het printbereik van de mortel zelfs 

hebben kunnen vergroten. Waar op deze gantry nog gewoon 

een nozzle op de X-Y-assen is bevestigd (waar de mortel uit 

komt), wordt de nieuwe gantry ook nog eens uitgerust met 

een kleine zes-assige robot aan de X-Y-assen.” 

Volgens mechanical engineer Pascal van den Broek van CyBe 

Construction kunnen ze best veel zelf ontwikkelen. Toch is de 

samenwerking met leveranciers van groot belang om tot een 

goed en stabiel werkend eindproduct te komen. “Het is prettig 

dat we niet alles hoeven uit te vinden en kennis kunnen halen 

bij mensen die verstand hebben van lineaire aandrijvingen, 

servomotoren, tandwielkasten, rondsels en tandheugels. Wij 

leggen een vraag neer bij de leverancier en die komt dan vaak 

met een oplossing. De samenwerking met Apex Dynamics en 

AXIS & Stuifmeel is daarvan een goed voorbeeld. Deze bedrijven 

hebben de technische ervaring en kennis om onze complexe 

vraagstukken op te lossen.”  <

www.cybe.eu

www.apexdyna.nl

www.axis-stuifmeel.nl

|||CYBE CONSTRUCTION

CyBe Construction is een techbedrijf 

dat in 2013 in Oss is opgericht door 

CEO Berry Hendriks. Het bedrijf treedt 

wereldwijd op als technologieleverancier 

en onderaannemer en in Nederland alleen 

als hoofdaannemer. De kernactiviteit 

van CyBe-Construction is de verkoop van 

3D-betonprinters voor de bouwsector. Bij 

deze vorm van additive manufacturing 

wordt gebruik gemaakt van een printkop 

om gebouwen of onderdelen te bouwen met 

alternatieve middelen dan de traditionele 

bouw. CyBe Construction heeft projecten 

en printers geleverd in landen over de hele 

wereld. Het is het enige bedrijf op de markt 

dat een alles-in-één oplossing levert. Deze 

bestaat uit intern ontwikkelde software, 

hardware en materiaal (CyBe Mortar), een 

10-daagse training om met de printer te 

werken en toegang tot een leerplatform. 

(foto: CyBe Construction)

|||APEX DYNAMICS

Apex Dynamics levert de essentiële onderdelen voor de 

mechanische aandrijving van machines en robots. Maar dat 

blijft niet bij tandwielkasten, tandheugels en rondsels. Apex 

Dynamics voorziet haar klanten en de markt waar nodig van 

de kennis en expertise waarmee men verder komt.

‘Als partners binnen meerdere 

projecten hebben Apex Dynamics 

en AXIS & Stuifmeel de technische 

ervaring en knowhow om een 

oplossing te vinden voor complexe 

vraagstukken’ 
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