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Controle en sturing

Automotion

Partnership tussen Automotion
en Schneider Electric voor de
machinetoepassingen met
“Motion Control”

Het bedrijf Automotion werd opgericht in 1993 en is
gespecialiseerd in toepassingen met Motion Control
voor de OEM-klanten. Het team telt 8 medewerkers
en legt de nadruk op verkoop met een hoge
technische meerwaarde, ontwikkeling van software
en diensten.
Na de integratie van Bergher Lahr binnen
Schneider Electric, hebben Automotion en
Schneider Electric België besloten om een
strategisch partnership aan te gaan om de markt
voor machinebouw te veroveren.

In het kort
Flexibele en specifieke
oplossingen voor elke
klant, voor Motion
Control toepassingen.
Een ruime ervaring
met de ontwikkeling
van software,
professioneel advies
en dienstverlening door
experts.
Een geslaagd
partnership met
Schneider Electric.
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Automotion biedt technische ondersteuning,
advies en ontwikkelingen op maat voor
alle Motion-producten uit het gamma van
Schneider Electric. Als de klant dat wenst, stelt
Automotion zijn vakkennis ook ter beschikking
om totaaloplossingen te bieden op basis van de
andere productgamma’s die Schneider Electric
op de markt brengt.
Dankzij de diepgaande kennis van de markt
van machinebouw en de praktische ervaring
die Schneider Electric door de jaren heen heeft
verworven, gekoppeld aan een erg uitgebreid
productgamma en de wereldwijde aanwezigheid,
is het bedrijf in staat om te beantwoorden aan
de verwachtingen van de OEM’s.

Klant is koning
De machinebouwer beslist zelf hoe de
samenwerking verloopt en in hoeverre het
team van Automotion betrokken wordt bij de
ontwikkeling van de oplossing.

Sommige OEM’s beschikken over een eigen
team met ontwikkelaars en verkiezen om de
teugels in eigen handen te houden. In dat geval
blijft de rol van Automotion beperkt tot duidelijk
advies geven over de keuze van de onderdelen
en technische ondersteuning bieden tijdens de
ontwikkeling en na de verkoop.
Andere constructeurs hebben daarvoor meestal
niet de nodige vakkennis in huis. Automotion
stelt voor om ondersteuning te bieden tijdens
alle fasen van het ontwikkelingsproces, om
tot een totaaloplossing te komen die perfect
geïntegreerd wordt in het mechanische concept
dat de constructeur in gedachten heeft.

Totaaloplossing voor Motion Control
Automotion maakt gebruik van het volledige
productgamma dat Schneider Electric aanbiedt
voor Motion Control toepassingen, met
name lineaire assen, meerassige systemen,
servomotoren en toerenregelaars, motion
controllers, plc’s en interfaceschermen.
Automotion is actief op een brede markt en heeft
drukkerijen, bedrijven voor metaalbewerking,
de textielsector, de voedingsindustrie en
de verpakkingssector als klanten. Kortom,
Automotion kan een bijdrage leveren in alle
sectoren waarbij Motion Control wordt gebruikt
in machines.
De jarenlange ervaring en de vakkennis van
Automotion vervolledigen het ruime gamma
van kwalitatieve producten en de wereldwijde
aanwezigheid van Schneider Electric. Al deze
aspecten zijn belangrijk voor OEM’s en deze
combinatie is moeilijk te vinden op de markt.
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