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ACTUALITEIT

Siemens en Vermeire-Belting breiden hun samenwerking
uit naar Simotics laagspanningsmotoren uit om aan de
stijgende marktverwachtingen naar hoogkwalitatieve en
efficiënte laagspanningsmotoren met korte levertermijnen
tegemoet te komen.

Vermeire-Belting wordt Siemens Simotics
Distribution Partner
In navolging van de in 2014 ontstane samenwerking tussen de
Siemens-divisie Process Industries and Drives en Vermeire Motion (business unit van Vermeire-Belting,) bundelen Siemens
en Vermeire-Belting andermaal hun krachten. Vermeire-Belting
wordt Siemens Simotics Distribution Partner.
Vermeire Belting beschikt over een voor de sector nooit geziene
en aanzienlijke voorraad van Siemens Simotics laagspanningsmotoren (tot 250Kw in de IE3-versie). De reeks van Siemens laagspanningsmotoren is een van de meest uitgebreide gamma’s op
de markt. Dankzij de vele opties en de goede kwaliteit bieden ze
constructeurs en eindgebruikers een optimale configuratie en
motorisering. De hele reeks wordt in Europa geproduceerd, met
korte levertermijnen voor zowat elke mogelijke configuratie.
Door gebruik te maken van de Siemens Sinasave web-tool kunnen de energiebesparingen en de afschrijvingstermijnen voor dergelijke hoogkwalitatieve, efficiënte motoren eenvoudig worden
berekend.
Vanuit de opslagplaatsen in Verviers en Wondelgem kunnen
Vermeire-Belting en Siemens de klanten efficiënt beleveren. De
dienst na verkoop voor Simotics laagspanningsmotoren blijft
verzekerd door de reeds bestaande lokale Siemens erkende servicecentra AMR en Motoren Françoys. De interventie- en herstellingstermijnen van de betreffende apparatuur worden hierdoor
ingekort, met een hogere efficiëntie op alle niveaus als gevolg.

Experts in de volledige aandrijfketen

ge expertise in de volledige aandrijfketen. Naast hun kennis van
laagspanningsmotoren etaleren ze ook de nodige competentie
omtrent aandrijfriemen, overbrenging- en transportkettingen, verbindingssystemen en lineaire technieken. Voor de eerstelijnssupport bij opstart en indienstname van de Siemens-servomotoren,
-drives en -controllers, kunnen klanten een beroep doen op de
application engineers van Siemens en Vermeire Motion.

Integrated Drive Systems (IDS)
Vermeire Motion en Siemens Industrie Drive Technologies bundelden reeds vorig jaar hun krachten en lanceerden voor de Belgische markt een totaaloplossing voor de volledige aandrijftrein
van motion control toepassingen. Het Siemens Integrated Drive
Systems concept verenigt de verschillende aandrijfcomponenten
en de engineeringfases (mechanisch en elektrisch) en kan zo de
volledige aandrijftrein realiseren. Bovendien is de ontwerptijd
een stuk korter omdat alle componenten op elkaar afgestemd
zijn. Ook de levenscyclusintegratie is een belangrijk aspect van
IDS. Software en service zijn hierbij doorheen de volledige levenscyclus van het aandrijfsysteem beschikbaar.

Vermeire-Belting en Siemens
Vermeire-Belting is de Belgische leverancier van mechanische en
elektrische aandrijving componenten voor de industrie en de mechanische constructie. Ruim 80 medewerkers zijn actief in de vestigingen van Verviers, Gent, Luxemburg en Comines (Frankrijk).
Siemens AG is een technologische wereldspeler die reeds meer
dan 165 jaar actief is in meer dan 200 landen met een focus op
domeinen zoals elektrificatie, automatisering en digitalisering.

Deze versterkte samenwerking heeft eveneens tot doel om een
groter team van experts te creëren, dat rechtstreeks in contact zal
staan met de klanten. De verkoopteams beschikken over de nodi-

Het gamma Siemens laagspanningsmotoren is één van de
meest uitgebreide op de markt.

Roland en Benoît Vermeire, zaakvoerders Vermeire-Belting
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