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Abstract 
Doordat landbouwbedrijven steeds groter worden en het voederen van de koeien een tijdrovende 

bezigheid is wou het stagebedrijf een volautomatisch systeem ontwikkelen om dit werk over te 

nemen. Daarvoor is een uitkuilmachine en een agv nodig. In deze masterproef wordt het tot stand 

komen van de agv toegelicht. 

Eerst moest de navigatie van de agv bekeken worden. Uiteindelijk is er gekozen om een vast pad te 

volgen. Dit vast pad wordt gecreëerd met metalen strips en gevolgd met behulp van 2 inductieve 

sensoren. Ook werd de positiebepaling, de sturing en de communicatie van de agv bekeken. 

Het volgende dat bekeken werd,  is de aandrijving van de agv. Hiermee worden de motoren, de 

regeling en de energievoorziening bedoeld. Uiteindelijk werd er gekozen om gebruik te maken van 

batterijen en servomotoren om de agv te laten rijden. 

Aangezien de agv volledig autonoom rondrijdt is de veiligheid van de agv zeer belangrijk. Na het 

onderzoeken van verschillende mogelijkheden is ervoor gekozen om te werken met een mechanische 

aanrijdbeveiliging. 

Nadat dit alles bestudeerd werd, is er eerst een testopstelling gemaakt om zowel de navigatie als het 

aantal wielen dat nodig is te testen. Na deze testen is de volledige agv ontworpen. 

 

 

Because farms are getting bigger and feeding the cows is time consuming the placement company 

wanted to develop a fully automated system to take over this job. This requires a machine to cut the 

feed and a agv. In this thesis the development of the agv is explained. 

First, the navigation of the agv had to be studied. Ultimately, there was chosen to follow a fixed path. 

This fixed path is created with metal strips and is monitored by two inductive sensors. There was also 

looked for the positioning, the control and the communication of the agv. 

The next thing looked for is the driving of the agv. This means the motors, the control and the power 

supply. Finally there was chosen to make use of batteries and servo motors to let drive the agv. 

Because the agv drives fully autonomous the safety of the agv is very important. After researching 

various options, there was decided to work with a mechanical collision protection. 

After all of this has been looked into, there is first made a test setup to test the navigation and the 

number of wheels which are required. After this test the fully agv is designed.  
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1 Inleiding 
Doordat de winstmarges in de landbouwsector steeds maar dalen, worden de landbouwbedrijven 

steeds maar groter en daalt het aantal landbedrijven. Hierdoor krijgt de landbouwer steeds meer 

werk. Een zeer grote taak voor de landbouwer is het voederen van het rundvee. 

Het voederen gebeurt tegenwoordig  steeds meer met een voermengwagen. Dit is een aanhanger 

die achter een tractor kan gekoppeld worden. In deze aanhanger kan men dan het voer laden met 

behulp van een frontlader op een tweede tractor of met een verreiker. Figuur 1.1 geeft de 

momenteel gebruikte manier weer. Het is dus duidelijk dat het voeren van het rundvee een kostelijk 

zaak is aangezien dat er veel en kostelijk materiaal nodig is. Verder is het laden van het voer ook een 

zeer tijdrovende taak voor de landbouwer. Het zou dus handig zijn moest er een automatisch 

systeem bestaan dat volledig autonoom het voeren van het rundvee op zich neemt. 

 
Figuur 1.1 klassieke manier van voederen 

(http://veehouderijdejong.webs.com/voeding.htm) 

 

Momenteel zijn er al systemen op de markt die het voeren automatiseren. Deze systemen werken 

dan met voorraadbunkers en een voerkeuken. Bij deze systemen moet de landbouwer ongeveer alle 

twee à drie dagen voer uit zijn sleufsilo gaan halen en in de voorraadbunkers plaatsen. De 

voerkeuken haalt dan de benodigde hoeveelheid voer uit de voorraadbunkers en mengt dit. Als het 

mengen voltooid is, wordt het voer in een mobiel systeem geladen. Dit kan een systeem dat aan een 

rail hangt of een systeem dat op de grond rijdt, dit laatste is eigenlijk een agv. Dit systeem heeft dan 

dezelfde bovenbouw als een voermengwagen maar kleiner. Hierdoor kan het voer nog extra 

gemengd worden en uiteindelijk ook gelost worden. Nu is een nadeel dat de landbouwer nog steeds 

zelf het voeder uit zijn sleufsilo moet halen en in de voorraadbunkers moet laden.  Een volgend 
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nadeel is dat het voer in de voorraadbunkers kan beginnen warm worden en verlies van kwaliteit kan 

optreden. Op figuur1.2 is zo een opstelling te zien. 

Figuur 1.2 Bestaand automatisch voedersysteem 

(http://www.veeteeltvlees.nl/fotos/fotoreportage-bedrijf-kristof-mouton-en-isabel-de-latthauwer) 

 

Nu wil mijn stagebedrijf een systeem ontwikkelen dat zelf het voer uit de sleufsilo’s gaat halen en 

mengt en daarna aan het rundvee gaat gaan brengen. Het is dus de bedoeling dat er een agv 

ontworpen wordt die zowel binnen en buiten kan rijden. Deze agv moet dan ook uitgerust worden 

men eenzelfde bovenbouw als een voermengwagen maar dan kleiner. Aan de sleufsilo’s komt er dan 

een systeem te staan dat het voer uit de sleufsilo kan snijden en in de agv kan laden. Vervolgens kan 

de agv tijdens het terugrijden naar de rundveestal het voer mengen. Aangekomen in de stal zal de 

agv het voer dan lossen voor het voerhekken. 

De opdracht van mijn masterproef bestaat er in het volledige chassis te ontwerpen van de agv. Onder 

het ontwerpen van het chassis wordt verstaan:  

• Onderzoeken welke manier van sturen kan gebruikt worden. Rekening houdend met 

kostprijs en de omstandigheden waarin de agv moet functioneren.  

• Het mechanisch ontwerpen en vervaardigen van het chassis. 

• Bepalen van het soort motoren en de aandrijving ervan. 

• Manier en grootte van energietoevoer bepalen. 
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2 Voorstelling stagebedrijf 
Deze masterproef is gerealiseerd bij VPS BVBA. Dit bedrijf is gespecialiseerd in de algemene 

machinebouw. Er worden machines gebouwd voor zeer verscheidende  industrietakken waaronder: 

• De automobiel industrie 

• De betonverwerkende industrie 

• De houtverwerkende industrie 

• Dienstensector 

• … 

De machines die gebouwd worden zijn altijd prototype machines.  Dit wil concreet zeggen dat er 

bijna nooit twee maal dezelfde machine wordt gebouwd en dat het machines zijn voor problemen 

waarvoor er op de markt geen standaard oplossingen voor zijn. 

Een normaal verloop van projecten is als volgt. Een mogelijke klant heeft een probleem en vraagt VPS 

BVBA om een oplossing te bekijken. Binnen het bedrijf wordt er vervolgens overlegd en wordt er  een 

voorstel en prijsofferte uitgewerkt. Met dit voorstel wordt er dan terug gegaan naar de klant, het 

voorstel wordt besproken en eventueel aangepast. Als uiteindelijk beide partijen zich kunnen vinden 

in het voorstel kan het effectieve ontwerpen beginnen. 

Het ontwerpen van elke machine gebeurt via SolidWorks. Dit is een programma waarbij de volledige 

machine in 3D kan ontworpen worden. Ook na deze ontwerpfase kan er overleg zijn met de klant 

zodat er nog aanpassingen kunnen gebeuren vooraleer de benodigde stukken vervaardigd worden. 

Na het overleg en de nodige aanpassingen kan het effectief vervaardigen van de machine starten. 

Hiervoor worden van alle niet standaard onderdelen 2D tekeningen gemaakt. Via deze tekeningen 

kunnen externe bedrijven dan de nodige stukken draaien, frezen, vonken, lassen,…  Na het 

vervaardigen van de onderdelen worden deze onderdelen gepoederlakt, chemisch gezwart, gehard,… 

Terwijl de onderdelen vervaardigd worden zal in het bedrijf al een elektrisch schema opgesteld 

worden, de elektrische kast bekabeld worden en kan er indien nodig ook al gestart worden met 

voorbereiden van het PLC programma. 

Eenmaal de onderdelen volledig afgewerkt zijn worden deze allemaal naar VPS BVBA gebracht. In het 

atelier van het bedrijf zal dan de assemblage van de machine plaatsvinden. Ook de elektrische kast 

wordt geplaatst en aangesloten. Dan kan de volgende fase starten namelijk het volledig 

programmeren en testen van de machine. Als de machine volledig afgewerkt is wordt de machine 

gekeurd. Dit geeft de klant de zekerheid dat de machine aan alle veiligheidseisen voldoet. 

Als laatste fase zal de machine uiteindelijk geleverd worden. Bij kleinere machine is dit enkel de 

machine plaatsen op de afgesproken plaats en nogmaals testen. Bij grotere en ingewikkeldere 

machines zal de plaatsing van de machine langer in beslag nemen en zal ze bijvoorbeeld ingekoppeld 

worden in een hoger liggend systeem. 
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3 Wat is een agv? 
AGV staat voor automated guided vehicle of in het Nederlands voor  automatisch geleid voertuig. Dit 

wil dus zeggen dat dit een voertuig is dat zelfstandig kan rijden zonder dat er een bestuurder dient 

aanwezig te zijn. Deze soort voertuigen worden tegenwoordig veel ingezet in het vervoer van 

goederen binnen bedrijven. Het voordeel van deze voertuigen is dat ze kunnen functioneren zonder 

bestuurder, hierdoor wordt de kost van de werkuren van de bestuurder uitgespaard. 

Bij het ontwerpen van een agv moet er rekening gehouden worden met de volgende punten zeker in 

rekening gebracht worden: 

• De condities waarin de agv werkt (ondergrond, binnen of buiten,…). 

• De manier van navigeren van de agv. 

• De veiligheid van de agv. 

• De benodigde laadcapaciteit. 

• Het voorzien van energie voor de agv 

Navigatie van een agv 

Er zijn verschillende manieren waarop de navigatie van een agv kan gebeuren. Binnen het navigeren 

bestaan er twee mogelijkheden:  

• De agv volgt een vast pad. Dit pad wordt dan aangebracht op de vloer. 

• De agv volgt geen vast pad. De agv krijgt ofwel een aantal mogelijkheden ofwel volledige 

vrijheid om van het ene punt naar het andere punt te rijden. 

Bij het vaste pad systeem zijn er ook nog verschillende mogelijkheden om dit pad aan te brengen en 

te kunnen volgen: 

• Draad geleidende navigatie 

• Tape geleidende navigatie 

• Transponder geleidende navigatie 

Bij het vrije systeem zijn er volgende manieren van navigatie: 

• Lasernavigatie 

• GPS navigatie 

• Lokale positie radar 
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4 Soorten navigatie 
De navigatie van een agv kan op veel verschillende manieren gebeuren daarom worden eerst de 

verschillende manieren uitgelegd. Bij elke soort van navigatie worden de voor- en de nadelen kort 

opgesomd. Zo kan later een keuze gemaakt welke navigatie er het best gebruikt wordt. 

4.1 Draad geleidende navigatie 
Bij draad geleidende navigatie wordt er een draad in de vloer geplaatst. Dit betekent dus dat als men 

een agv wil doen rijden op een reeds bestaande vloer in heel deze vloer een gleuf geslepen dient te 

worden om de draad in te plaatsen. Door deze draad zal er dan een wisselstroom lopen, doordat 

deze stroom door de draad loopt ontstaat er een cirkelvormig magnetisch veld rond deze draad. Op 

de agv staan er dan twee antennes, dit zijn eigenlijk spoelen die het magnetisch veld rond de draad 

opvangen. Het sturen van de agv kan gebeuren door te kijken of beide spoelen het magnetisch veld 

rond de draad opvangen. Is dit niet het geval dan moet er bijgestuurd worden zodanig dat de spoel 

die het magnetisch veld niet meer ontvangt dichter bij de draad komt. Zie figuur 4.1. 

 
Figuur 4.1 Werking draad geleidende navigatie 

(http://www.jbtc-agv.fr/producten/ingebouwde-systemen-en-navigatie/draadgeleide-

navigatie/?lang=nl) 

 

Als het gewenst is dat de agv meerder paden moet kunnen volgen en tussen deze padden moet 

kunnen switchen, dan kan er een tweede pad aangelegd worden met een tweede draad. Door deze 

tweede draad laat men en wisselstroom lopen met een andere frequentie. Het is dan mogelijk om de 

agv zo te programmeren dat deze kan switchen welke frequentie hij zal volgen. 

Voordelen: 

• Gemakkelijke programmatie 

• Grote nauwkeurigheid 

Nadelen: 

• Als een oude vloer gebruikt wordt, dient deze ingeslepen te worden 

• Minder flexibel 

• Installatiekost vrij hoog 
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4.2 Tape geleidende navigatie 
Bij dit systeem van geleiding wordt er een tape op de vloer gelijmd. Deze tape kan een gekleurde 

tape of een magnetische tape zijn. Op de agv staat er dan een sensor die ofwel een gekleurde lijn of 

een magnetisch veld kan detecteren. De manier van sturen is dan eigenlijk dezelfde als bij een draad 

geleidende navigatie, als de tape zich niet meer in het midden van de sensor bevindt, wordt de agv 

bijgestuurd. 

 
Figuur 4.2 Tape geleidende navigatie 

(http://www.macome.co.jp/english/gs/gs.htm) 

 

Voordelen: 

• Er dient geen gleuf meer in de vloer gemaakt te worden. Hierdoor is de installatie op een 

bestaande vloer veel gemakkelijker. 

• Installatie kost minder hoog 

Nadelen: 

• Een gekleurde tape kan vuil worden, bij een magnetische tape mag er vuil aanwezig zijn. Als 

er echter te veel vuil aanwezig is, zal deze sensor ook niet meer werken. 

• De tape kan beschadigd worden. 

 

 

 

 

 

 



  

4.3 Transponder geleide navigatie
Bij dit systeem wordt het pad ingegeven in de sturing van de agv. De agv zal langs dit pad beginnen 

rijden door de ingebouwde gyroscoop en de ingebouwde encoders op de wielen. De gyrosc

ervoor dat de agv weet of hij rechtdoor gaat of een bocht neemt. Een gyroscoop bevat een draaiend 

wiel, als nu de gyroscoop verdraaid wordt dan zal het wiel binnenin de gyroscoop rechtdoor wil 

blijven gaan (wet van Newton). Hierdoor zal er een moment ontstaan 

gyroscoop zitten sensoren die dit moment kunnen detecteren

Figuur 4.3 basisprincipe gyroscoop

(http://science.howstuffworks.com/gyroscope1.htm

 

 Zo kan de agv aan de hand van de gyroscoop weten of hij rechtdoor rijd

wielen dan weer om de afgelegde van de agv te bepalen. Omdat er bij een wiel steeds kans is op slip 

en doordat het wiel ingedrukt wordt onder het gewicht kan het zijn dat 

aangeven verkeerd is. Om deze fout weg te werken worden er transponders op de vloer geplaatst, 

deze transponders volgen perfect het pad dat ingegeven is in de agv. 

boodschap uit als het een boodschap ont

een signaal uitzendt naar de transponder en het antwoord van deze transponder dan kan ontvangen, 

zie afbeelding. 

Figuur 4.4 Detectie transponders i

(http://www.goetting-agv.com/solutions

 

Transponder geleide navigatie 
ingegeven in de sturing van de agv. De agv zal langs dit pad beginnen 

rijden door de ingebouwde gyroscoop en de ingebouwde encoders op de wielen. De gyrosc

or dat de agv weet of hij rechtdoor gaat of een bocht neemt. Een gyroscoop bevat een draaiend 

wiel, als nu de gyroscoop verdraaid wordt dan zal het wiel binnenin de gyroscoop rechtdoor wil 

blijven gaan (wet van Newton). Hierdoor zal er een moment ontstaan op de as door het wiel. In de 

gyroscoop zitten sensoren die dit moment kunnen detecteren, zie afbeelding 

 
basisprincipe gyroscoop 

http://science.howstuffworks.com/gyroscope1.htm) 

aan de hand van de gyroscoop weten of hij rechtdoor rijdt of niet. De encoders op de 

wielen dan weer om de afgelegde van de agv te bepalen. Omdat er bij een wiel steeds kans is op slip 

en doordat het wiel ingedrukt wordt onder het gewicht kan het zijn dat de afstand die de encoders 

aangeven verkeerd is. Om deze fout weg te werken worden er transponders op de vloer geplaatst, 

deze transponders volgen perfect het pad dat ingegeven is in de agv. Een transponder zend

boodschap ontvangen heeft. Op de agv bevindt zich er dan een sensor die 

naar de transponder en het antwoord van deze transponder dan kan ontvangen, 

 
Detectie transponders in vloer 

agv.com/solutions) 
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ingegeven in de sturing van de agv. De agv zal langs dit pad beginnen 

rijden door de ingebouwde gyroscoop en de ingebouwde encoders op de wielen. De gyroscoop zorgt 

or dat de agv weet of hij rechtdoor gaat of een bocht neemt. Een gyroscoop bevat een draaiend 

wiel, als nu de gyroscoop verdraaid wordt dan zal het wiel binnenin de gyroscoop rechtdoor wil 

op de as door het wiel. In de 

of niet. De encoders op de 

wielen dan weer om de afgelegde van de agv te bepalen. Omdat er bij een wiel steeds kans is op slip 

de afstand die de encoders 

aangeven verkeerd is. Om deze fout weg te werken worden er transponders op de vloer geplaatst, 

Een transponder zendt een 

er dan een sensor die 

naar de transponder en het antwoord van deze transponder dan kan ontvangen, 
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 De afstand tussen deze transponders is constant waardoor de agv telkens correct weet waar hij zich 

bevindt als hij een transponder detecteert. Het is ook mogelijk om elke transponder een nummer 

mee te geven. Hierdoor kan de agv dan ook een ander pad gaan kiezen. De transponders kunnen in 

de vloer ingewerkt worden of ze kunnen bovenop de vloer geplaatst worden. 

Voordelen: 

• Kan makkelijk op een bestaande vloer geïnstalleerd worden. 

• De transponders kunnen gemakkelijk goed vastgemaakt worden waardoor beschadiging van 

het pad minder rap zal gebeuren. 

Nadelen: 

• Meer programmatie nodig dan bij de vorige twee systemen. 

4.4 Lasernavigatie 
Bij deze soort van navigatie staat er een laserscanner bovenop de agv. Op de muren waar de agv 

voorbij rijdt worden reflectoren geplaatst op een regelmatige afstand. De laser in de scanner draait 

rond, als het lichtsignaal van de laser op een reflector valt dan wordt dit lichtsignaal terug gestuurd 

naar de laserscanner. Als deze scanner van meerdere reflectoren een signaal terugkrijgt is het 

mogelijk om de positie en de hoek van de agv te berekenen. 

 
Figuur 4.5 Werking lasernavigatie 

(http://www.system-agv.com/eng/sistemi-di-guida.php) 

 

Voordelen: 

• Eenmaal alles geplaatst kunnen padden zeer gemakkelijk aangepast worden. 

• Er moet niets op de vloer geplaatst worden. 

Nadelen: 

• De reflectoren mogen niet vuil zijn.  

• Niet te gebruiken buiten. 
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4.5 Gekozen navigatie 

4.5.1 Gestelde eisen 
De eisen die aan de navigatie van de agv gesteld worden zijn: 

• Eenvoudig te begrijpen 

• Robuust 

Met eenvoudig wordt er bedoeld dat de navigatie moet te begrijpen zijn door de landbouwer zelf. Zo 

is het mogelijk dat als er een kleine fout optreedt met de navigatie de landbouwer dit zelf kan 

oplossen. Dit is zowel voor de landbouwer als voor de producent van de agv een voordeel. Voor de 

landbouwer is het voordeel dat het probleem snel en goedkoop is opgelost. Voor de producent is het 

voordeel dat er geen technieker ter plaatse moet voor een kleine fout.  

De robuustheid is nodig omdat de agv in zeer varieerde omstandigheden zal gebruikt worden. Zo zal 

de agv binnen en buiten gebruikt worden. Het is dus duidelijk dat de temperatuur sterk kan variëren. 

Er stelt zich ook nog het probleem dat het terrein waar de agv zal rijden ook nog door de landbouwer 

zal gebruikt worden. Hierdoor is het mogelijk dat er zich aarde, steentjes, gras, … op de route van de 

agv bevindt. 

4.5.2 Mogelijke oplossingen 
Om de eenvoud van de navigatie te garanderen kan er best gekozen worden voor een navigatie die 

een vast pad op de grond volgt. Zo is het voor de landbouwer duidelijk te zien dat de agv van zijn 

route is afgeweken. Als dit gebeurd is, kan de landbouwer in handmatige modus de agv terug op het 

pad zetten en kan de agv zijn werk verder zetten. 

Voorgaand zijn er al twee soorten van navigatie besproken die met een vast pad werken namelijk 

draad geleidende navigatie en tape geleidende navigatie. Zoals al besproken is het grote nadeel van 

draad geleidende navigatie dat er een sleuf in de bestaande vloer moet geslepen worden. Het grote 

nadeel van de tape geleidende navigatie is dat de tape kan beschadigd worden. Beide oplossingen 

hebben dus zeer belangrijke nadelen. 

4.5.3 Geoptimaliseerde oplossing 
 Omdat beide systemen hun nadelen hebben is er gezocht naar een andere oplossing. De oplossing 

die bedacht is, is het werken met een metalen strip die op de grond geplaatst wordt. Deze strip kan 

bovenop de bestaande vloer gebruikt worden en zal minder rap beschadigd worden dan een tape. De 

moeilijkheid bij deze navigatie is een geschikte sensor te vinden die kan detecteren waar de stip zich 

bevindt. De moeilijkheid hierbij is vooral dat er een sensor moet gezocht worden met een grote 

detectieafstand. 

Een eerste idee was om meerdere standaard inductieve sensoren naast elkaar te plaatsen. Dan is het 

mogelijk om te bepalen waar de strip zich bevindt door te kijken welke sensoren bekrachtigd zijn en 

welke niet. Na een test is het duidelijk geworden dat het niet mogelijk was om dit idee te gebruiken. 

Het probleem was dat de sensoren op elkaar inwerkten en zo niet meer juist werkten. Het is namelijk 

zo dat elke inductieve sensor een veld genereert om zo te detecteren of er zich metaal in de buurt 
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bevindt. Maar doordat de sensoren nu dicht bij elkaar stonden detecteerden ze elkaars opgewerkt 

veld en was er geen juiste werking meer van de sensoren. 

Een tweede idee was om een zware analoge inductieve sensor, zie bijlage 1, een heen- en 

weergaande beweging te laten maken. Dan zou er gewerkt worden met volgend principe:  

• De sensor wordt vastgemaakt aan een lineaire geleiding welke vastgemaakt is aan het chassis 

van de agv. 

• Via een kruk- drijfstangmechanisme die bevestigd is op een motor met reductor wordt de 

heen- en weergaande beweging verkregen. 

• Op de motor wordt een encoder geplaatst. 

• Nu is het mogelijk om te bekijken op welke plaatst de sensor detecteert en kan er dus 

bepaald worden naar waar er moet bijgestuurd worden. 

Dit idee is uitgewerkt te zien op figuur 4.6. 

 
Figuur 4.6 Bewegende navigatiesensor 
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Het grote nadeel van dit systeem is dat er veel bewegende onderdelen zijn. Deze onderdelen 

bevinden zich dan ook nog dicht bij de vloer wat de kans op breuk sterkt doet stijgen. 

Tijdens de zoektocht naar een geschikte sensor voor het vorige idee is er een sensor opgedoken die 

de navigatie eventueel zou kunnen doen zonder bewegende onderdelen. Het gaat hier dan over een 

sterke analoge inductieve sensor. Deze sensor heeft een detectieafstand van 50 mm wat voor een 

inductieve sensor al behoorlijk veel is. Deze sensor is ontworpen om te kunnen detecteren hoe ver 

een metaal zich van deze sensor bevindt en naar gelang van deze waarde een analoog signaal uit te 

sturen. Nu is er na een aantal test gebleken dat de analoge uitgangswaarde van de sensor ook 

veranderd naar gelang hoe ver een metalen strip zich onder de sensor bevindt. Hiermee wordt 

bedoeld dat als een er zich een geen metaal onder de sensor de waarde van de sensor minimaal is. 

Bevindt de metalen strip zich zo onder de sensor dat er zich onder het volledige oppervlak van de 

sensor metaal bevindt dan krijgt men een maximale waarde. En wordt de metalen strip nu onder de 

sensor doorgetrokken dan zal de analoge waarde dalen van de maximale naar uiteindelijk de 

minimale waarde. 

Als nu de sensoren een zekere afstand uit elkaar staan dan kan er gedetecteerd worden of een 

metalen strip zich in het midden tussen de sensoren bevindt of niet. Dit kan men doen door de 

waarden van beide sensoren met elkaar te vergelijken. Er kan niet met een vast getal vergeleken 

worden omdat ook de verticale afstand tussen sensor en metalen strip een invloed heeft op de 

analoge waarde van de sensor. Op figuur 4.7 en figuur 4.8 is een dergelijke opstelling te zien.  

 
Figuur 4.7 twee stilstaande sensoren gemonteerd op parallel 



   P a g i n a  | 20 

 
Figuur 4.8 Achterzijde 2 stilstaande sensoren 

 

Op beide figuren is er ook te zien dat de 2 sensoren aan een soort parallel systeem zijn vastgemaakt. 

Dit systeem zorgt er voor dat als de sensoren toch een obstakel raken deze naar achter en 

tegelijkertijd naar boven bewegen. Deze constructie is dus een extra veiligheid om de sensoren niet 

te beschadigen. 

Hoe breed de metalen strip nu moet zijn hangt af van de afstand die zich moet bevinden tussen de 

twee sensoren. Deze afstand staat vermeld in de specificaties van de sensoren. Om deze afstand te 

controleren en te testen wat er gebeurt als de sensoren toch dichter bij elkaar komen is er voor 

gezorgd dat de sensoren met sleufgaten zijn gemonteerd. Zo is het mogelijk om bij het testen van dit 

systeem de afstand tussen de sensoren vrij te kiezen.  
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5 Positiebepaling 
Doordat er met servomotoren gewerkt wordt is het theoretisch mogelijk om te weten welke afstand 

de agv afgelegd heeft. Nu kan deze theoretische afstand afwijken van de werkelijke afstand. De 

mogelijke oorzaken hiervan kunnen zijn: 

• Slip 

• Diameterverandering van het wiel 

• Nemen van een bocht 

5.1 Methode 
Om nu toch correct te kunnen bepalen waar de agv zich op een gegeven ogenblik bevindt zal er 

gebruikt gemaakt van transponders langs de route van de agv. Net zoals bij de transponder geleide 

navigatie stuurt de transponder een bepaalde boodschap naar de agv. Via deze boodschap zal de agv 

dan weten waar hij zich bevindt.  

5.2 Gebruik 
Door deze informatie is het mogelijk om: 

• Te bekijken of de werking van de agv nog correct is. 

• De agv te doen vertragen bij bochten. 

• Bepalen welke acties er op een bepaalde plaats moet gebeuren. 

5.2.1 Controle werking agv 
De snelheid van de agv is gekend alsook de afstand tussen de transponders. Aan de hand van deze 

twee factoren kan er gecontroleerd worden of de agv nog correct functioneert.  

Doordat de snelheid en afstand bekend zijn is het mogelijk de tijd te berekenen dat de agv er zal over 

doen om van de ene transponder naar de andere te rijden. Nu is het mogelijk om deze tijd te 

controleren in de PLC. Als er wordt vastgesteld dat de nodige tijd wordt overschreden is het duidelijk 

dat de agv niet meer correct werkt. Het beste dat er in dit geval kan gedaan worden is de agv laten 

stoppen en een fout waarschuwing weergeven. 

5.2.2 Vertragen bij bochten en kruisingen 
Als de agv zich van de kuil naar de stal moet begeven wil dit zeggen dat deze grote afstanden zal 

moeten afleggen. Deze afstanden zullen meestal gewoon rechtdoor zijn. Het is dus mogelijk om de 

agv op deze lange rechte stukken snel te laten rijden. Maar in de bochten moet de snelheid best een 

stuk lager liggen. Dit kan verwezenlijkt worden door juist voor en na de bocht een transponder te 

plaatsen. Zo weet de agv wanneer de snelheid naar omlaag moet en wanneer dus terug mag stijgen. 
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5.2.3 Bepalen van acties 
Een mogelijke actie die moet bepaald worden is bijvoorbeeld: het starten met voederen, wat moet er 

gebeuren bij kruisingen,… 

Op de plaats waar het voederen moet beginnen wordt er een transponder geplaatst zo kan de agv op 

de juiste plaats starten met voederen. Ook net voor kruisingen kan er best een transponder geplaatst 

worden. Bij een kruising mag er namelijk maar een pad gevolgd worden. Dit kan het best gedaan 

worden door op de plaats van de kruising slechts één van de twee sensoren af te vragen. Hierdoor zal 

er slechts enkel naar het pad gekeken worden naar waar er gereden moet worden. Na de kruising 

moet er zo snel mogelijk terug naar beide sensoren worden gekeken om de navigatie optimaal te 

laten gebeuren. Hiervoor plaatst men dus best ook een transponder kort na de kruising. 

5.3 Gekozen transponderscanner 
Er is uiteindelijk gekozen om een transponderscanner te gebruiken van het merk Sick, deze is te zien 

op figuur 5.1. Meer data van dit toestel is te vinden in bijlage 2. 

 
Figuur 5.1 Transponder scanner van Sick 

(http://www.barr-thorp.com/index.php/manufacturers/sick-intelligence-sensors/) 
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6 Sturing en communicatie 

6.1 De sturing 
Om de agv te kunnen sturen en bepaalde acties te laten uitvoeren is er nood aan een sturende 

component. Binnen de industrie wordt hiervoor meestal gebruik gemaakt van PLC’s . Deze PLC zal via 

zijn diverse ingangen weten in welke toestand de sensoren zijn die op deze ingangen aangesloten 

zijn. Door het programma dat in de PLC gebracht is, zal deze dan weten wat er moet gebeuren met 

de uitgangen. Verder is het ook nog mogelijk dat de PLC informatie binnenhaalt of uitstuurt via een 

bussysteem. Meestal zullen frequentieregelaars via zo een bussysteem worden aangesproken. 

Aangezien er binnen mijn stagebedrijf het meest met Siemens PLC’s wordt gewerkt zal ook deze agv 

werken met een Siemens PLC.  

De toepassing waarbij de agv zal gebruikt worden, heeft ook nog een tweede machine, namelijk de 

uitsnijmachine aan de sleufsilo. Daarom zal er gewerkt geworden met 1 hoofd PLC en zal er in beide 

machines een et200-module geplaatst worden. Deze module wordt meestal gebruikt om bij een 

machine niet elke sensorkabel naar de kast te moeten trekken. Met een gewonen et200-module is 

het mogelijk om een groot deel van de in- en uitgangen om te zetten op een bus en dan enkel met 

deze ene buskabel naar de kast te gaan. 

Nu bestaan er ook et200-modules die een lichte cpu bevatten. Hierdoor kan deze et200-module ook 

kleinere sturingen, die normaal met een PLC worden uitgevoerd, uitvoeren. Deze modules kunnen 

handig zijn bij deze toepassing. Als er een beide machines een dergelijke et200-module wordt 

geplaatst kan de hoofd PLC beslissen wat er wanneer moet gebeuren en zullen de et200-modules de 

sturing van de machines op zich nemen. 

6.2 Communicatie 
Doordat er gewerkt wordt met een hoofd PLC en twee et200-modules die kunnen bewegen wordt de 

communicatie tussen deze componenten iets moeilijker. Bij standaardtoepassingen waarbij de 

bewegingen relatief klein zijn wordt er gewoon een buskabel tussen de verschillende componenten 

geplaatst. Dit is in deze toepassing dus niet mogelijk. Het wordt dus noodzakelijk om over te 

schakelen op een draadloze verbinding tussen de componenten.  

De oplossing die gekozen is om de draadloze verbinding tot stand te brengen is het gebruik maken 

van wifi. Dit wordt gedaan omdat het profinet bussysteem gemakkelijk om te zetten is in een wifi-

signaal. Verder is het mogelijk om bij wifi gebruik te maken van meerdere access points. Dit wil 

zeggen dat het niet nodig is om 1 zeer sterk wifi-signaal te maken maar er kan gewerkt worden met 

meerdere lichtere signalen. Dit principe is te zien op figuur 6.1. 

Op figuur 6.2 is een voorbeeld van een mogelijke stuurconfiguratie te zien voor een agv. De hoofd 

PLC is bovenaan te zien. Deze stuurt zijn signalen draadloos uit naar de agv. Binnen de agv is een 

et200-module te zien welke een  im151-8 CPU heeft zodanig dat deze kleinere sturingen kan doen 

zoals hiervoor besproken. 
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Figuur 6.1 Voorbeeld meerdere Access points 

(http://www.industry.siemens.com/topics/global/en/magazines/advance/advance-

archive/Documents/advance-2012-3-en.pdf) 

 

 
Figuur 6.2 Voorbeeld mogelijke stuurconfiguratie agv 

(http://www.foriauto.com/fori_website_1/LinkClick.aspx?fileticket=hwz2vWhBVG4%3D&tabid=230) 
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7 Aandrijving 
In de aandrijving van de agv is de energie voorziening, de motoren en de regelaars van deze motoren 

belangrijk. Het is mogelijk om zowel asynchrone motoren als servomotoren te gebruiken. Daarom 

wordt eerst het verschil tussen beiden verduidelijkt. 

7.1 Verschil tussen asynchrone motor en servomotor 
Als een asynchrone motor rechtstreeks aan het net gekoppeld wordt dan zal het toerental van deze 

motor gelijk zijn aan: 

n� = s ∗ 60 ∗ fp  

 

Met: nr het toerental van de rotor 

 s slip van de motor 

 f frequentie van het net 

p het aantal poolparen van de motor 

Het toerental van de motor kan dus geregeld worden door het aantal poolparen, de frequentie of de 

slip te veranderen. Het laatste wordt minder en minder in de industrie gebruikt. 

Het aantal poolparen aanpassen eenmaal de motor in gebruik is kan enkel als de motor hier speciaal 

voor gebouwd is. Dit zijn dus duurder motoren. 

De frequentie aanpassen van het aangelegde net kan worden bekomen door tussen het aangelegde 

net en de motor een frequentieregelaar te plaatsen. Een frequentieregelaar zal de wisselspanning 

van het net eerst omzetten in een gelijkspanning. Daarna zal van deze gelijkspanning dan terug een 

wisselspanning gemaakt worden. Van deze bekomen wisselspanning kan de frequentie vrij gekozen 

worden en is dus ook het toerental van de motor te kiezen. Bij gebruik van een frequentieregelaar 

wordt het verkregen toerental van de motor niet gecontroleerd. Dit is dus eigenlijk een sturing. 

Een servomotor is een motor welke voorzien is van een encoder.  Via deze encoder is het mogelijk 

om de positie terug te koppelen naar de regelaar zo als te zien op afbeelding. Een servosysteem is 

dus eigenlijk een regeling. Via de terugkoppeling van de positie van de motor kan de rotor ook het 

toerental van de motor bepalen. 

 
Figuur 7.1 Principeschema servomotor 

(http://www.induteq.nl/induteq/overall.php?url=lesbrief_detailinfo.php&content=info_3&artikelnu

mmer=28) 

 

Als de aandrijving van de agv gebeurt met een servomotor is het mogelijk om de toerentallen van de 

twee motoren beter te controleren. Dit kan handig zijn om de agv ter plaatse te laten draaien, 

doordat het aantal toeren van de aangedreven wielen gekend is, is het mogelijk om te weten of de 

agv volledig gedraaid is of niet. 
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7.2 Berekening aandrijfmotoren voor het rijden 
De inbouwmaten van de servomotor en de reductor zijn zeer belangrijk tijdens het ontwerpen van 

het basischassis. Daarom wordt de benodigde motor en reductor bepaald. Omdat de agv nog niet 

volledig ontworpen is moeten er enkele parameters worden ingeschat zoals bijvoorbeeld: 

• het gewicht van de agv   1500kg 

• het gewicht van de lading  1500kg 

• diameter wiel    0,25m 

Verder is het nodig na te denken over onder welke omstandigheden de agv zal werken. Deze 

waarden kunnen later in het ontwerp nog veranderen naar gelang de cyclustijd van het voederen 

moet veranderen. Deze parameters zijn: 

• de versnelling    0,33m/s² 

• de vertraging    0,33m/s² 

• maximale hoek bergop rijden  3% 

• rijsnelheid    40m/min 

• voedersnelheid    20m/min 

• lengte gewoon horizontaal rijden 200m 

• lengte omhoog rijden   50m 

• lengte voederen   60m 

Eerst bepalen we het maximale toerental dat nodig is aan de uitgang van de reductor. 

n�
��� = v�
���D�
� × π
= 40	m/min0,25	m × π

= 50,93	tr/min 

n !��� = v !���D�
� × π
= 20	m/min0,25	m × π

= 25, 46	tr/min 

Eenmaal dit toerental berekend is kan de overbrengingsverhouding van de reductor berekend 

worden. 

i"�#�� = n$!%!�n�
��� = 3000	tr/min50,39	tr/min = 58,9 

Deze overbrengingsverhouding is niet te vinden in de mogelijke reductoren, daarom is er gekozen 

voor een reductor met een overbrengingsverhouding van 63,33. Voor de verdere berekeningen zijn 

de koppels nodig die aan uitgaande as van de reductor zullen inwerken. Daarvoor zijn volgende 

gegevens noodzakelijk: 

• Gewicht agv: G() = m() × g = 1500	kg × 9,81$-. = 14715	N 

• Gewicht lading: G�(�
�) = m�(�
�) × g = 1500	kg × 9,81$-. = 14715	N 

• Totaal gewicht: G%!%((� = G() + G�(�
�) = 14715	N = +14715	N = 29430	N 
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Het eerste berekende koppel is het koppel om te versnellen naar de rijsnelheid: 

M �-����	3M45 = F �-���� × D�
�2 = m%!%((� × a × D�
�2 = 3000	kg × 0,33 ms8 × 0,25	m2= 123,75Nm = M �%�()�	3M95 
Het volgende berekende koppel is het koppel om horizontaal te rijden: 

M:!�
;!�%((�	3M85 = F:!�
;!�%((� × D�
�2 = G%!%((� × rolweerstand × D�
�2= 29430	N × 0,015 × 0,25m2 = 55,18	Nm = M !���	3MA5 
Het laatste berekende koppel is het koppel om een berg van 3% op te rijden: 

α = tanB4 0,03 = 1,718° 

M!$:!!)	3MC5 = F!$:!!) × D�
�2 = G%!%((� × sinα × D�
�2 = 29430	N × sin 1,718° × 0,25	m2= 110,29	Nm 

Het gemiddeld toerental kan bepaald worden met volgende formule: 

n($ = n4 × t4 + n8 × t8 + nC × tC + nA × tA + n9 × t9t4 + t8 + tC + tA + t9
= 50,39 2D × 1 + 50,39 × 480 + 50,39 × 120 + 25,46 × 240 + 50,39 2D × 11 + 480 + 120 + 240 + 1= 43,61	tr/min 

M(	EF
 = Gn4 × t4 ×M4C + n8 × t8 ×M8C + nC × tC ×MCC + nA × tA ×MAC + n9 × t9 ×M9Cn4 × t4 + n8 × t8 + nC × tC + nA × tA + n9 × t9H = 

I50,39 2D × 1 × 123,75C + 50,39 × 480 × 55,18C + 50,39 × 120 × 110,29C + 25,46 × 240 × 55,18C + 50,39 2D × 1 × 123,75C50,39 2D × 1 + 50,39 × 480 + 50,39 × 120 + 25,46 × 240 + 50,39 2D × 1H
 

= 71,513NM 

Door het maximaal optredend koppel en de gevraagde toerentallen is er gekozen voor een 

WH37/TCMP50s motorreductor, zie bijlage 3. 

 

 

 

 



   P a g i n a  | 28 

7.3 Berekening motor aandrijving schroef 
Ook de motor en reductor voor de aandrijving van de schroef dienen op voorhand bepaald te 

worden. Doordat een toerental voor de schroef laag mag zijn werd er gedacht aan een reductor met 

planetaire tandwielen. Verder zou het ook handig zijn dat de ingaande as en de uitgaande as van 

deze reductor een hoek maken van 90°. Door deze redenen en doordat mijn stagebedrijf reeds 

ervaring had met motoren en reductoren van Bonfiglioli werd er voor dit merk gekozen.  

De vooraf ingeschatte parameters zijn: 

• Volume mengbak   1,5m³ 

• Spoed van de schroef   0,3m 

• Toerental van de schroef  15tr/min 

De soortelijke massa van maïs is ongeveer 800kg/m³. Daaruit kan het gewicht bepaald worden dat in 

de mengbak ligt:  

G = V × ρ × g = 1,5 × 800 × 9,81 = 11772N. 

De formule om het moment te bepalen dat nodig is om de schroef te laten draaien is: 

M = G × P2 × π
= 11772N × 0,3m2 × π

= 562Nm 

Omdat nu ook een deel van het voer zal meedraaien met de schroef en het moeilijk te bepalen is 

hoeveel extra moment dit zal teweeg brengen is er een reductor gekozen die een moment aankan 

van 1000Nm bij een toerental van 15tr/min, zie bijlage 4 voor meer informatie. 

7.4 Energievoorziening 
Omdat een agv constant in beweging is, is het moeilijker om deze van energie te voorzien. Mogelijke 

oplossingen zijn: 

• Gebruik van een stroomgroep 

• Gebruik van een inductie energieoverdracht 

• Gebruik van een batterij 

7.4.1 Stroomgroep 
Een stroomgroep is machine die hoofdzakelijk bestaat uit twee onderdelen namelijk een diesel of 

benzine motor en een generator. Deze zijn meestal rechtstreeks met elkaar gekoppeld. Verder is er 

soms ook nog een sturing voorzien om de motor te laten starten en een uitgangsspanning te krijgen 

die constant is.  
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Figuur 7.2 Mogelijke stroomgroep 

(http://www.lbv.be/nl/verkoop/energievoorzieningen/stroomgroepen/stroomgroep_2290.htm) 

 

Via een stroomgroep is het mogelijk om de energie die zich bevindt in diesel of benzine om te zetten 

naar elektrische energie welke later kan gebruikt om de agv aan te drijven.  

Het voordeel van een stroomgroep te gebruiken is dat het mogelijk is om veel energie op te slaan in 

zeer compacte ruimte. De nadelen zijn dat de motor voor lawaai zorgt en dat deze ook uitlaatgassen 

produceert. 

7.4.2 Inductieve energie overdracht 
Als er door een geleider een elektrische stroom wordt gestuurd ontstaat er rond deze geleider een 

magnetisch veld. Als er zich nu een andere geleider in dit magnetische veld bevindt dan zal er in deze 

tweede geleider een elektrische stroom geïnduceerd worden. Dit principe wordt gebruikt bij een 

transformator. Nu is het mogelijk door dit principe energie over te dragen tussen een stilstaande 

geleider en een bewegende ontvanger.  

Via deze methode is het mogelijk om de agv van energie te voorzien. Hiervoor wordt langs het 

volledige traject van de agv een statische spoel te voorzien. Op de agv wordt dan ook een spoel 

voorzien.  
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Figuur 7.3 Principe inductieve energie overdracht 

(http://www.ttsgroup.com/Articles/Inductive-Energy-Transfer/) 

 

Voordelen van dit systeem zijn dat er geen lawaai- en geurhinder meer is. Het grote nadeel van dit 

systeem is dat men een spoel in de vloer moet  voorzien. Hiervoor met een bestaande vloer 

ingeslepen worden, dit geeft het nadeel dat het traject later minder eenvoudig te veranderen is. 

7.4.3 Batterijen 
Een laatste optie is de agv te voorzien van batterijen. Doordat de laatste jaren de batterijen die op de 

markt zijn sterk verbeterd zijn qua capaciteit, is het mogelijk in relatief klein volume toch veel energie 

op te slaan. Bij het gebruik van batterijen is het belangrijk op voorhand het benodigde vermogen te 

weten. Als dit vermogen wordt vermenigvuldigd met de gewenste werktijd dan is er bepaald hoeveel 

energie te batterij moet kunnen opslaan in kWh. De capaciteit van een batterij wordt uitgedrukt in 

Ah daarom is het dus nodig om de hoeveelheid energie te delen door de batterijspanning. 

Voordelen van dit systeem zijn dat er geen aanpassingen aan de bestaande vloer moeten gebeuren 

en dat er geen lawaai- en geurhinder is. Het nadeel is dat na een bepaalde tijd de batterij volledig 

ontladen is en deze opgeladen moet worden. Hiervoor moet de agv naar een laadstation rijden en 

wachten tot de batterij terug opgeladen is. Dit heeft dus als gevolg dat de agv niet continu 

operationeel is.  

7.4.4 Gekozen oplossing 
Er is gekozen om te werken met een batterij omdat deze oplossing het best aansluit met de 

vooropgestelde eisen.  
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7.5 Motoren regelen 
Doordat de energievoorziening gebeurd met een batterij is er enkel gelijkspanning voorradig. Nu zijn 

er meerder mogelijkheden van te gebruiken motoren en hun regeling: 

• Werken met een DC-motor en DC-regelaar 

• Werken met een inverter. Deze inverter set de gelijkspanning om in een wisselspanning. 

Daarna is het mogelijk om standaard motoren en regelaars te gebruiken. 

• Werken met een regelaar die gelijkspanning als ingangsspanning heeft en wisselspanning als 

uitgangsspanning.  

7.5.1 Werken met een DC-motor en DC-regelaar 
Bij deze manier van werken is er geen omzetting van gelijkspanning naar wisselspanning nodig. Het 

nadeel is echter dat DC-motoren steeds minder en minder gebruikt worden in de industrie. Verder 

wordt er meestal een lagere spanning gebruikt bij gelijkspanning dan bij wisselspanning dit heeft als 

gevolg dat de stroom hoger wordt bij eenzelfde vermogen. Hierdoor zullen de draden naar de 

motoren dikker moeten worden wat het installeren van deze kabels bemoeilijkt. 

7.5.2 Werken met een inverter 
Hier wordt de gelijkspanning afkomstig van de batterijen omgezet in een standaard wisselspanning. 

Daarna kan er een standaard regelaar gebruikt worden. De belangrijkste nadelen van dit systeem is 

dat er een extra omzetting gebeurt en dat een inverter een duurdere oplossing is. Het voordeel van 

deze manier van werken is dat er kan gewerkt worden met standaard componenten. Hierdoor zijn 

deze componenten goed gekend wat de prijs en levertijd kan doen dalen. 

7.5.3 Werken met een regelaar die gelijkspanning als 

ingangsspanning heeft 
Er bestaan ook regelaars waar het mogelijk is om een wisselspanning aan te leggen, de 

uitgangsspanning van de regelaar is dan wel een klassieke wisselspanning. Meestal kan deze regelaar 

ook op de klassieke wisselspanning gebruikt worden. Dan wordt de gelijkspanning ingang gebruikt als 

beveiliging tegen het uitvallen van de wisselspanning. Dit systeem wordt gebruikt bij machines waar 

het uitvallen van de regelaar niet veilig is, bijvoorbeeld bij een lift. De regelaar die hiervoor kan 

gebruikt kan worden is bijvoorbeeld de unidrive SP van Emerson. 

Standaard elektrische motoren hebben een vrij groot toerental, het zal dus noodzakelijk zijn om met 

een reductor te werken. Bij sommige leveranciers van elektrische motoren is het mogelijk om een 

motor te bestellen waar onmiddellijk een reductor aan gemonteerd is. 

7.5.4 Gekozen oplossing 
Binnen mijn stagebedrijf vond men het zeer belangrijk gebruik te maken van reeds gekende 

oplossingen. Daarom is er uiteindelijk gekozen om gebruik te maken van een inverter. Na deze 

inverter zal een regelaar van SEW gebruikt worden.   
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8 Veiligheid van de agv 
Aangezien een agv volledig zelfstandig kan rijden zijn er hierbij zeker risico’s verbonden. Daarom is 

het nodig de veiligheid voor personen die in de buurt van de agv komen te verzekeren. Om de 

veiligheid te garanderen zijn er enkele mogelijkheden: 

• Het volledige traject van de agv afschermen voor mensen 

• Een veiligheidsscanner op de agv plaatsen 

• Een aanrijdbeveiliging op de agv plaatsen 

8.1 Traject afschermen 
Door het volledige traject van de agv af te schermen is het mogelijk om er voor te zorgen dat er geen 

personen of voorwerpen in de buurt van de agv komen. Dit afschermen kan gebeuren door groten 

hekkens te plaatsen. De kleuren van deze afscherming zijn meestal zwart met geel gecombineerd. Dit 

is zo gekozen omdat dit extra opvalt.  

Figuur 8.1 Voorbeeld afscherming 

(http://www.axelent.nl/images/brochure-x-guard-lite.pdf) 

 

Om toch nog bij de agv te kunnen voor onderhoud of bij storingen kunnen er veiligheidsdeuren 

voorzien worden. Dit zijn deuren welke niet kunnen geopend worden als de agv nog rondrijdt. Ook is 

het niet mogelijk om de agv te laten rijden als de deur nog geopend is. 

Het grote nadeel van dit systeem is dat er een grote zone volledig afgebakend wordt en dus niet 

meer bruikbaar is voor andere doeleinden. Aangezien het de bedoeling is om de agv op een bestaand 

landbouwbedrijf te laten rondrijden zal er teveel plaats verloren worden. Bij voorkeur wordt er dus 

gekozen voor een andere oplossing. 
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8.2 Veiligheidsscanner op de agv plaatsen 
Een veiligheidsscanner is een toestel dat controleert of er zich een voorwerp bevindt binnen een 

bepaalde zone. Deze scanner stuurt infrarode laserstralen uit en zal aan de hand van het 

terugkaatsen van deze stralen bepalen of er een voorwerp aanwezig is in de zone die moet beveiligd 

worden. Bij de meeste kunnen er verschillende zones worden ingesteld. Zo kan er bijvoorbeeld 

ingesteld worden dat de agv vertraagt als de veiligheidsscanner in de verte een voorwerp ziet. Komt 

dit voorwerp in een dichtere zone wordt de agv gestopt. Verder stuurt een veiligheidsscanner een 

dun vlak van stralen uit, hierdoor is het dus best om de scanner zo laag mogelijk te monteren. Dit om 

te voorkomen dat kleine voorwerpen die onder de stralen van de scanner zouden blijven niet 

gedetecteerd zouden worden.  

 
Figuur 8.2 Principe veiligheidsscanner 

(http://www.barr-thorp.com/wp-content/uploads/2012/03/S300-Mini-Safety-Laser-Scanner-

Safegiarding-ACVs-Image1.bmp) 

 

Een veiligheidsscanner wordt bij agv’s veelvuldig gebruikt. Nu is het echter zo dat deze agv’s veelal in 

een gebouw werken. Bij de toepassing dat te ontwerpen agv moet werken is dit echter niet het 

geval. Daarom werd Sick een producent van veiligheidsscanners gecontacteerd of het mogelijk is een 

veiligheidsscanner buiten te gebruiken. De specialisten van dit bedrijf wisten te vertellen dat 

standaard veiligheidsscanners buiten niet te gebruiken zijn. Dit omdat bij mist of zelf zeer licht 

neerslag de scanner niet meer correct werkt. Het vocht dat bij deze omstandigheden zich in de lucht 

bevindt wordt ook gedetecteerd. Hierdoor zou de agv dus tot stilstand gebracht worden. 

Er is echter ondertussen ook al een veiligheidsscanner voor buitengebruik ontwikkeld. Maar volgens 

de specialisten van Sick staat deze scanner nog niet op punt en werkt dus nog niet naar behoren. 

Daarom is er gekozen om geen gebruik te maken van veiligheidsscanners en opzoek te gaan naar een 

andere oplossing. 
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8.3 Aanrijdbeveiliging plaatsen op de agv 
Een mechanische aanrijdbeveiliging is een simpel maar zeer goed werkende oplossing om botsingen 

met een voorwerp te verkomen. Bij deze oplossing wordt er een soort bumper rond de agv gemaakt. 

Deze bumper is gemakkelijk in te drukken, dit kan bijvoorbeeld door gebruik te maken van veren of 

een bumper te maken uit zeer makkelijk plooibaar materiaal. Verder wordt een veiligheidsschakelaar 

geplaatst die kan detecteren of de bumper ingeduwd is of niet. Als er nu een voorwerp op het traject 

van de agv staat zal de agv de bumper tegen het voorwerp duwen en zal deze ingeduwd worden. 

Hierdoor zal de veiligheidsschakelaar het noodstopcircuit van de agv onderbreken en zal de agv tot 

stilstand komen.  

Er bestaan ook standaard veiligheidsbumper. Deze zijn gemaakt uit een soort schuim die kan worden 

ingedrukt. In dit schuim zit er een dan een soort buisje die gevuld is met lucht. Als nu de bumper 

wordt ingedrukt zal de lucht in dit buisje naar de zijkanten worden gestuwd. Op de uiteinden van het 

buisje wordt dit gedetecteerd en doorgegeven naar het veiligheidsrelais. 

 
 

(http://www.sks.fi/www/_automaatio-turvakomponentit&id=turvareunat-puskurit) 

 

Het nadeel van deze oplossing is dat de snelheid van de agv niet te groot mag zijn omdat anders de 

agv niet tijdig tot stilstand komt en er ook tegen het voorwerp wordt geduwd met de overige 

constructie van de agv. Het is dus zo dat hoe groter de snelheid van de agv is hoe verder de bumper 

voor de complete constructie van de agv moet hangen en hoe meer deze moet kunnen ingedrukt 

worden. 

8.4 Gekozen oplossing 
Daar het volledige traject van de agv afschermen niet mogelijk is omdat er dan te veel plaats wordt 

verloren op de boerderij en doordat het gebruik van veiligheidsscanners buiten niet mogelijk is, is er 

voor gekozen om met een aanrijdbeveiliging te werken. 

Om de kostprijs zo laag mogelijk te houden is er voor gekozen om deze zelf te bouwen. 
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9 Mechanische opbouw 

9.1 Basiseisen voor de agv 
Op mechanisch vlak zal de agv er als volgt uit zien: 

• Eerst is er een chassis nodig. Aan dit chassis zal aan de onderkant de wielen en de sensoren 

voorzien worden. Boven op het chassis zullen weegcellen voorzien moeten worden. 

• Rond dit chassis moet er een soort rok voorzien worden en zal gebruikt worden om het 

voeder te verduwen.  Deze rok moet kunnen ronddraaien en op één plaats op en neer 

kunnen bewegen. Door deze opstelling zal de rok draaien als deze naar beneden is en de agv 

vooruit rijdt.  

• Boven op het chassis komt er een mengkuip. In deze mengkuip wordt het voeder gemengd 

met een verticale vijzel. Het voeder zal gelost kunnen worden door een schuif op de zijkant 

van de mengbak te openen. 

• Als laatste moet er nog plaats voorzien worden om de batterijen en de elektrische kast te 

kunnen plaatsten. 

9.2 Keuze van de wielen 
Omdat een agv zelfstandig kan rijden is het zeer belangrijk dat de wielen robuust zijn en weinig 

onderhoud vragen. Om deze redenen is het gebruik van standaard luchtwielen geen goede oplossing. 

Bij deze wielen is het  mogelijk dat het wiel door een scherp voorwerp stuk wordt gemaakt. Verder is 

het noodzakelijk om de bandenspanning  regelmatig te controleren. Als de bandenspanning in de 

wielen verschillend is, is ook de diameter van het wiel verschillend waardoor de sturing van de agv 

moeilijker kan worden.  

De wielen zullen dus best volledig met materiaal gevuld zijn. Daarom werd er gedacht aan vulkollan 

wielen. Dit zijn wielen die opgebouwd zijn uit een metalen kern waarrond een laag vulkollan gegoten 

wordt. Het is ook mogelijk om rubber wielen te maken met een ijzeren kern. Er is echter gekozen 

voor vulkollan de slijtage zeer laag is en dat wanneer er een scheur ontstaat in de vulkollan deze niet 

verder zal scheuren bij rubber zo dit wel het geval zijn. 

 
Figuur 9.1 Voorbeeld vulkollan wiel 

(http://www.vulkoprin.be/nl/nl.html) 
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Doordat de wielen bestaan uit een ijzeren kern en maar een kleine laag vulkollan kunnen ze grote 

belastingen aan. Hierdoor zou voor de opgestelde gewichten van de agv geen al te grote wielen 

nodig zijn. Maar omdat de agv op een oneffen ondergrond moet kunnen rijden is er voor gekozen om 

de diameter van de wielen groter dan nodig is om het gewicht op te kunnen vangen.  

Doordat mijn stagebedrijf al reeds vaker samengewerkt heeft met het bedrijf vulkoprin zullen de 

wielen daar aangekocht worden. In samenspraak met vulkoprin is er gekozen om als aangedreven te 

kiezen voor een heftruk wiel met diameter 250mm. Ook het volledige zwenkwiel kan aangekocht 

worden, in dit zwenkwiel wordt er een wiel gebruikt met diameter 200mm.  

9.3 Opstelling wielen 
Een eerste belangrijk punt bij de opbouw is het aantal wielen en welke wielen aangedreven zijn van 

de agv. De mogelijkheden zijn: 

• 4 wielen: 2 aangedreven (differentieel) en 2 wielen gestuurd 

• 4 wielen: 2 aangedreven en 2 zwenkwielen 

• 3 wielen: 2 aangedreven (differentieel) en 1 wiel gestuurd 

• 3 wielen: 2 aangedreven en 1 zwenkwiel 

Als er niet met zwenkwielen wordt gewerkt moet er opgelet worden met de aangedreven wielen. Als 

er een bocht genomen wordt  is het toerental van de beide wielen verschillend . Dit kan opgelost 

worden door elk wiel te laten aandrijven door een motor of door  1 motor met een differentieel te 

voorzien. Als er nu gewerkt wordt met een zwenkwiel dan is dit gemakkelijker op te lossen. Bij dit 

systeem wordt elk aangedreven wiel  aangedreven door een motor. Als er nu een bocht genomen 

moet worden kan dit door het ene wiel sneller te laten draaien dan het andere. De mechanische 

opbouw en het sturen worden dus simpeler bij het laatste systeem. Daarom zal er dus al dus zeker 

gebruikt gemaakt worden van 2 aangedreven wielen en 1 of 2 zwenkwielen. Nu moet er enkel nog 

gekozen worden of de agv uitgerust wordt met 3 of 4 wielen. 
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9.4 eerste concept: 3-wieler 
Een eerste uitgewerkte concept was om de agv uit te rusten met 3 wielen. De twee aangedreven 

wielen zouden zich dan vooraan in de agv  bevinden het zwenkwiel achteraan. De sensoren die nodig 

zijn om het traject te kunnen worden vooraan geplaatst. Dit systeem heeft belangrijke nadelen: 

• het zwenkwiel rijdt steeds op de metalen strip 

• bij niveau verschillen in de vloer is er meer kans dat de sensoren tegen de vloer komen 

Als het zwenkwiel steeds op de metalen strip rijdt kan dit wiel steeds vuil nalaten op de metalen 

strip. Verder zal telkens als de agv een bocht maakt het zwenkwiel naast de metalen strip gaan rijden 

en na de bocht terug op de metalen strip gaan rijden. Hierdoor is er kans op slijtage van het 

zwenkwiel veel groter. Doordat er gewerkt wordt met een niet perfect vlakke vloer moet er extra 

aandacht besteed worden aan de plaatsing van de sensoren.  

 
Figuur 9.2 3-wieler met bewegende sensor 

 

 

 

 

 

 



   P a g i n a  | 38 

9.5 testopstelling 
Door de nadelen die hier boven opgenoemd zijn is er dan bekeken om een testopstelling te maken. 

Bij deze testopstelling is het mogelijk om zowel met 2 zwenkwielen te werken als met 1 zwenkwiel te 

werken.  Om dit mogelijk te maken werden er ook 5 wielen ingetekend, zo was het mogelijk om te 

kijken of er geen problemen waren bij gelijk welke opstelling. Verder is het ook mogelijk gemaakt om 

de sensoren over de hele lengte van het chassis te kunnen plaatsen zo is het mogelijk om alle 

denkbare situaties te testen.  In het midden van de testopstelling is er nog een rechtstaande buis 

voorzien. Aan deze buis zal er dan een plaat gemaakt worden om alle nodige componenten aan op te 

hangen. Verder kan deze ook nog gebruikt worden om een elektrische kabel aan te bevestigen. De 

testopstelling zal namelijk gewoon uit het net gevoed worden, er zal dus nog geen batterijen gebruikt 

worden. 

 
Figuur 9.3 Tekening testopstelling met stilstaande sensoren 

 

Op figuur 9.4 is de testopstelling te zien als ze volledig in de praktijk samen gestoken is. Op deze 

figuur is ook de plaat te zien die gebruikt wordt om de componenten aan te bevestigen.  
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Figuur 9.4 Testopstelling in de praktijk 
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9.6 Definitief ontwerp chassis 
Uit de testen is dan gebleken dat er best kan gewerkt worden met 4 wielen. Dit komt de stabiliteit 

van de agv ten goede en ook zijn de nadelen van een 3-wieler weggewerkt.  Er is echter wel een 

ander probleem opgedoken. Doordat er gewerkt wordt met 4 wielen is het mogelijk dat een van de 

wielen van de grond komt als er over een klein obstakel, zoals een steen, gereden wordt.  Het 

probleem dat hier bij optreedt is dat als het wiel die van de grond komt een aangedreven wiel is, de 

agv een bocht zal maken zonder dat deze gewenst is. Een klein obstakel kan er dus voor zorgen dat 

de agv een ongewenste beweging maakt. Om dit probleem op te lossen zijn er volgende oplossingen: 

• werken met geveerde wielen 

• werken met een tuimelas 

Als er gewerkt wordt met geveerde wielen dan zal de kracht van de veer er voor zorgen dat de 

wielen steeds op de grond gedrukt worden. Bij het gebruik van geveerde wielen moet er wel steeds 

opgelet worden dat de stabiliteit van de agv steeds gewaarborgd blijft. Daarom is het beter enkel de 

zwenkwielen te voorzien van veren. Zo blijven de aangedreven goed op de grond. 

Bij de oplossing met de tuimelas worden de 2 zwenkwielen op een constructie geplaatst die kan 

bewegen ten opzichte van het chassis. Hierdoor wordt er opnieuw verkregen dat het chassis op 3 

punten steunt, zoals bij het gebruik van 3 wielen, maar heeft men de voordelen van 4 wielen. 

Na het afwegen van kostprijs en inbouwmaten is er voor gekozen om een tuimelas te gebruiken. 

Voor de lagering van de tuimelas is er gekozen om te werken met glijbussen. Deze zullen er voor 

zorgen dat de tuimelas goed draait op de as en kunnen toch grote belastingen aan. Om de tuimelas 

genoeg ruimte te geven om te kunnen op en neer te gaan is het de basisplaat van het chassis 

uitgewerkt. 

 
Figuur 9.5 Chassis met tuimelas 
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9.7 Beweegbare rok 
Zoals eerder werd uitgelegd moet er rond het chassis een soort rok gemaakt worden. De bedoeling 

van deze rok is het dichter bij de koeien brengen van voeder die er nog ligt en ook het nieuwe voeder 

dicht bij de koeien leggen. Om dit te kunnen verwezenlijken is er aan gedacht om een grote conische 

buis te maken. Onderaan deze buis wordt er een rubber strook bevestigd. Deze rubberen strook zal 

op de vloer komen en het voeder verduwen. Om deze rok nu te laten ronddraaien is er voor 

geopteerd om de rok op een plaats op en neer te kunnen bewegen. Hierdoor zal de rok niet werken 

als de agv naar de sleufsilo aan het rijden is en wel als de agv de koeien aan het voederen is.  

Bij standaard machines zou voor deze rechtlijnige beweging gebruik gemaakt worden van een 

persluchtcilinder. Maar op de agv zal er geen perslucht voorradig zijn, daarom werd er gebruik 

gemaakt van een lineaire actuator. 

9.7.1 Lineaire actuator 
Een lineaire actuator bestaat uit een elektrische motor, een spindel en een moer met daaraan het 

uitschuifbare gedeelte van de lineaire actuator. De motor kan rechtstreeks of met overbrenging 

verbonden zijn met de spindel. Op deze spindel is dan de moer geplaatst. De moer zal door de 

behuizing van de lineaire actuator belet worden om te kunnen draaien. Hierdoor zal de moer dus een 

lineaire beweging uitvoeren als de motor draait. De opbouw van een lineaire actuator is te zien op 

figuur 9.6. Deze lineaire actuatoren worden meestal ook voorzien van inwendige eindelopen. Deze 

laten de motor stoppen met draaien als de moer op het einde van de spindel komt.  

 

Figuur 9.6 Werking lineaire actuator 

(http://www.ultramotion.com/products/bug.php) 

 

Omdat er op de agv gelijkspanning van 24V nodig is, is er gebruik gemaakt van een lineaire actuator 

van het bedrijf Linak. Dit bedrijf maakt namelijk actuatoren die op deze spanning kunnen werken. Er 

werd gekozen voor een LA23 met een slaglengte van 50mm, zie bijlage 5. 
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9.7.2  Ontwerp van de rok 
Zoals eerder vermeld is de rok een grote conische buis. Deze buis zal gemaakt worden door een plaat 

te rollen naar de gewenste diameter en hoek. Om de rok gemakkelijk te kunnen monteren is deze in 

2 stukken gemaakt. De 2 aparte stukken zullen later aan elkaar gemonteerd worden door bouten. 

Daarom is er aan het ene uiteinde van de gerolde plaat een overlap plaat voorzien. Onderaan de rok 

zijn de gaten al voorzien om de rubberen stroken te kunnen aan monteren.  

Nu moet er nog voor gezorgd worden dat de rok kan gedragen worden en dat deze kan ronddraaien. 

Om dit te bekomen is er in de rok een gerolde metalen lat voorzien. Deze zal ook zorgen dat de rok 

steviger wordt. Op figuur 9.7 is 1 deel van de rok te zien. Op figuur 9.8 is de volledige rok te zien. 

 
Figuur 9.7 Eén helft van de rok 

 

 
Figuur 9.8 samengestelde rok 
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9.7.3 Lagering van de rok 
Voor de lagering van de rok is er gebruik gemaakt van zo genaamde looprollen. Dit zijn eigenlijk 

zware lagers waarvan de buiten behuizing kan gebruikt worden om op een oppervlak te laten rollen.  

Er is voor gekozen om de rok op drie plaatsen te lageren. Dit omdat als er dit op meer dan drie 

plaatsen gebeurt de afstelling van deze lagering veel moeilijker wordt. Op elk van deze plaatsen zijn 

er drie looprollen nodig, twee horizontale en één verticaal. Zo kan de rok niet op of neer bewegen en 

is het ook niet mogelijk om de rok naar binnen te duwen. Deze drie looprollen worden op een blok 

bevestigd zodanig dat ze steeds bij elkaar blijven. De twee horizontale looprollen worden zo 

geplaatst dat er zich tussen deze looprollen een ruimte bevindt die net iets groter is dan de hoogte 

van de metalen lat die zich in de rok bevind. Het verticale looprol wordt op een excentriek geplaatst. 

Zo is het mogelijk om de rok mooi te centreren ten opzichte van het chassis bij de montage. 

 
Figuur 9.9 Vast lagerblok 

 

Deze lagering kan gebruikt worden op twee van de drie plaatsen waar er gelagerd moet worden. 

Voor de laatste plaats moet de lagering op en neer kunnen bewegen met behulp van een lineaire 

actuator. Om deze lineaire beweging te kunnen verwezenlijken is het nodig een lagering te voorzien 

waarop de lagerblok kan bewegen. Dit is gedaan door het lagerblok te verbreden en te voorzien van 

glijlagers. Vervolgens is er een constructie gemaakt met 2 vaste assen waaraan de lineaire actuator is 

bevestigd. Deze opstelling is te zien op figuur 9.10 en figuur 9.11. 
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Figuur 9.10 Beweegbaar lagerblok 

 

 
Figuur 9.11 Beweegbaar lagerblok in doorsnede 
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9.7.4 Plaatsing van de lagering 
Nu de lagerblokken ontworpen zijn kan er bekeken worden waar deze op het chassis zullen geplaatst 

worden. De lagerblok die verticaal kan bewegen wordt aan de rechter voorzijde geplaatst. Hierdoor 

zal de rok draaien als de agv vooruit rijdt en komt de rok op de juiste plaats op de vloer om het 

voeder op te schuiven. De twee vaste lagerblokken worden verspreid geplaatst zodanig dat de rok 

overal goed gelagerd is. 

Bij de twee lagerblokken die vooraan het chassis komen is er geen plaat om ze aan te bevestigen. 

Daarom wordt de basisplaat van de agv aangepast met twee vergrotingen. Voor het beweegbaar 

lagerblok moet er ook voorzien worden dat de lineaire actuator kan geplaatst worden. Daartoe is er 

een opening gemaakt in de basisplaat van het chassis. Voor het beweegbaar lagerblok was het ook 

nodig om platen te boven en onder de basisplaat van het chassis. Voor de vaste lagerblokken moest 

er enkel nog een steun voorzien worden. Deze steun is zo gemaakt dat deze in alle richtingen een 

goede ondersteuning geeft aan de vaste lagerblokken. Ook is er overal met sleufgaten gewerkt zo is 

het altijd mogelijk de rok bij te regelen.  

Nu is het dus mogelijk om de rok te plaatsen op de agv. 

 
Figuur 9.12 Chasis met gemonteerde lagerblokken 
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Figuur 9.13 Chassis met rok 

 

 
Figuur 9.14 Rok in transport stand 

 

 
Figuur 9.15 Rok in voeder stand 
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9.8 Weegcellen 
Om te kunnen weten wanneer de mengbak van de agv volledig gevuld is of om verschillende soorten 

voederen in een juiste verhouding te kunnen mengen is het nodig om de mengbak die op de agv 

geplaatst zal worden te kunnen wegen. Dit zal gebeuren met standaard weegcellen. Deze weegcellen 

kunnen in een standaard voet gemonteerd worden. Deze voet zal dan alle horizontale krachten 

kunnen opvangen die ontstaan door bijvoorbeeld het rond draaien van de vijzel in de mengbak. De 

verticale krachten zullen inwerken op de weegcel en zo zal dus het gewicht van de mengbak 

gewogen kunnen worden. 

 
Figuur 9.16 Weegcel met standaard voet 

(http://www.logicontrol.be/mount-accessoires/) 

 

Om de mengbak volledig te kunnen ondersteunen is natuurlijk nood aan meer dan één weegcel, het 

minimaal aantal is drie. Aangezien er drie punten zijn waar het chassis van de agv volledig gedragen 

wordt is er dus ook gekozen om drie weegcellen te gebruiken. De drie dragende punten zijn: boven 

de twee aangedreven wielen en boven de het middelpunt van de tuimelas.  

De twee weegcellen boven de aangedreven wielen zijn makkelijk te plaatsen op de basisplaat van het 

chassis. De weegcel die boven het center van de tuimelas moet komen zou ook kunnen geplaatst 

worden op de basisplaat van het chassis alleen zou dan de gewichtsverdeling per weegcel niet gelijk 

zijn. Daarom is er voor gekozen om de basisplaat te verlengen en de weegcel daarop te plaatsen. De 

bevestiging van de weegcellen aan het chassis zal gebeuren door middel van boutverbindingen. Aan 

de mengbak zullen de weegcellen vast gelast worden. Doordat de mengbak op de weegcellen zal 

rusten kwamen de motoren voor de aandrijving van de wielen te hoog. Daarom zijn deze onder een 

hoek van 60° geplaatst. Hierdoor passen ze onder de mengbak en wordt er de grootste 

bodemvrijheid verkregen. 
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Figuur 9.17 Weegcellen gemonteerd op chassis 

 

 
Figuur 9.18 Doorsnede chassis met weegcellen en rok 
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9.9 De mengbak 
De mengbak van de agv zal dezelfde vorm krijgen als die van een standaard voermengwagen. De 

mengbak van een voermengwagen heeft onderaan de vorm van een cirkel en bovenaan de vorm van 

een ellips. In het midden van deze mengbak zit een verticale vijzel die van diameter verkleint naar 

boven toe. Door deze vijzel zal het voeder gemengd worden en kan het eventueel ook gesneden 

worden. Bovenaan de mengbak is er ook nog een morsrand gemaakt. Dit is een ronde buis die zo 

geplaatst is dat ze een beetje binnen de mengbak zit. Als nu de vijzel het voeder dat in de mengbak 

zit naar boven duwt wordt dit tegen gehouden door de morsrand. Moest deze morsrand er nu niet 

zijn is er kans dat er voeder uit de mengbak geduwd wordt. Op onderstaande figuur is een standaard 

voermengwagen te zien, het volume van deze is echter te groot daarom is er gebruik gemaakt van 2 

verticale vijzels. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 9.19 Standaard voermengwagen 

(http://www.zonna.nl/hst/z12n09a/zonna.nsf/0/0ECDB32E3A6E9EA4C1257583003B05EF?opendocu

ment) 
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9.9.1 Ontwerp van de kuip 
Het ontwerpen van de mengbak startte met het ontwerpen van de kuip. De wand heeft een dikte 

van 5mm gekregen, de onderplaat van deze kuip heeft een dikte van 10mm gekregen. De diameter 

van de cirkel onderaan de kuip is 1,5m, de hoogte bedraagt 1,15m. Het basisontwerp van de kuip is 

te zien op figuur 9.20. 

 

Figuur 9.20 Basisontwerp kuip 

 

In het midden van deze kuip moet de vijzel geplaatst kunnen worden. Daarom wordt er in het 

midden van de kuip een cilindrische buis geplaatst. De diameter van deze buis wordt mee bepaald 

door de benodigde motor en reductor. De reductor zal namelijk in deze buis gemonteerd worden. 

Daarom werd er gekozen voor een buis met een diameter van 273mm. Als eerste werd er in de buis 

een flens voorzien om de reductor aan te kunnen monteren. In deze flens zijn op de juiste plaatsen 

aangebracht zodat de reductor gemakkelijk gemonteerd kan worden. Om deze flens zo goed 

mogelijk recht in de buis te kunnen lassen zal er eerst een kleine pas aan de binnenkant van de buis 
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worden weg gedraaid. Zo wordt er in de buis een soort aanslag gemaakt waar tegen de flens kan 

gedrukt worden bij het lassen. 

Om de vijzel te kunnen aandrijven zal er nog een as moeten geplaatst worden tussen de reductor en 

de vijzel. Deze as zal bovenaan de buis ook nog een gelagerd moeten kunnen worden. Daarom werd 

er nog een tweede flens in de buis gelast. Het probleem hierbij was echter dat door deze tweede 

flens de bouten van de onderste flens niet meer te bereiken waren. Daarom is er in de bovenste flens 

gaten voorzien waardoor het mogelijk is om met een dopsleutel, de bouten om de reductor te 

bevestigen, te monteren. De buis wordt bovenaan afgesloten met een afdekplaat. Deze afdekplaat 

moet dus ook met bouten bevestigd worden om de andere bouten te kunne monteren. 

 

Figuur 9.21 Kuip met centrale buis 
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9.9.2 De vijzel 
 Zoals eerder vermeld bestaat de vijzel uit een versmallende schroef. Deze schroef moet onderaan 

dezelfde diameter hebben als de binnendiameter van de kuip onderaan. Moest dit niet het geval zijn 

zo het later niet mogelijk zijn om de mengbak volledig leeg te maken. De schroef wordt bevestigd aan 

een cilindrische buis die over de buis in de mengbak past. Bovenaan deze buis wordt er een 

afdekplaat gelast die de vorm heeft van een kegel. Hierdoor kan er geen voeder blijven staan op de 

vijzel.  

 
Figuur 9.22 Basis van vijzel 

 

9.9.3 Lagering van de vijzel 
De buis van de vijzel zal dus ronddraaien rond de buis die in de kuip gelast is. Door deze beweging is 

het nodig tussen de twee buizen een lagering te voorzien. Aangezien de buizen een grote diameter 

hebben is het niet mogelijk om een lager te plaatsen. Ook zou een lager kunnen aangetast worden 

door het zuur dat in het voeder zit. Daarom is er voor gekozen om de lagering te voorzien door een 

polyamide buis in de buis van de vijzel te plaatsen. Om deze buis op haar plaats te houden zijn er in 

de buis van de vijzel randen gelast. Hierdoor kan de polyamide buis niet meer gemonteerd worden in 

de buis van de vijzel. Om dit probleem op te lossen zal in de polyamide buis een schuine snede 

worden gemaakt. Nu is het mogelijk om de polyamide buis samen te duwen om deze te monteren. 
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Figuur 9.23 Radiale lagering vijzel 

 

De vijzel moet nu ook gedragen kunnen worden. Om dit te bereiken wordt er een polyamide plaat op 

de afdekplaat van de buis in de kuip geplaatst. Nu is het ook nodig een extra flens in de buis van de 

vijzel te plaatsen waar deze polyamide plaat dan de vijzel kan ondersteunen.  

 
Figuur 9.24 Axiale lagering vijzel 
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Figuur 9.25 Doorsnede vijzel 

 

9.9.4 As om vijzel aan te drijven 
Het is nu nog nodig om een verbinding te voorzien tussen de reductor en de vijzel. In de reductor is 

een getande naaf voorzien volgens DIN5482 A58x53. Het is dus nodig de as die in deze reductor 

geplaatst wordt met dezelfde tanden uit te voeren. Om de as tijdens het monteren niet te diep te 

plaatsen is er een verdikking aan de as voorzien. Deze verdikking kan bij het monteren dan rusten op 

de naaf van de reductor. Bovenaan de buis van de kuip wordt de as gelagerd met het lager dat reeds 

voorzien is. Hierdoor zal de as mooi recht blijven staan en is het mogelijk om de vijzel er over te 

plaatsen. 

Om de vijzel eenvoudig te kunnen monteren is het uiteinde van de as vierkant gefreesd. In de buis 

van de vijzel is ter hoogte van de flens die nodig was om de vijzel te ondersteunen een vierkante buis 

gelast. Om de vijzel nu te monteren is het nu enkel nodig om de vijzel over de buis in de kuip te laten 

zakken en eenmaal de vierkante buis de as bereikt de vijzel een beetje te draaien tot de vijzel over de 

as zakt. 
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Figuur 9.26 Verbindingsas vijzel reductor 

 

 
Figuur 9.27 Doorsnede mengbak 
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9.9.5 Deur in kuip 
Nadat de agv voeder is gaan halen aan de sleufsilo en dit al mengend naar de stal gebracht heeft 

moet dit voeder gelost worden op de vloer voor de koeien. Hiervoor is er dus een opening nodig in 

de kuip. Om het voeder met behulp van de rok dicht bij de koeien te kunnen schuiven werd er aan 

gedacht om de deur vooraan op de zijkant te maken. Dan zal het voeder uit de kuip vallen op de 

plaatst waar de rok naar beneden geduwd word door de lineaire actuator en kan het dus met de rok 

verschoven worden. 

Eerst werd er een recht gat voorzien in de kuip maar hierdoor zou er een deur moeten gemaakt 

worden die getorst is. Om later het voeder te lossen zal de deur omhoog geschoven worden, dit is 

echter niet mogelijk als de deur getorst zou zijn. Door nu het gat een zelfde helling te geven als de 

heling van de kuip is het mogelijk om een niet getorste deur te bekomen. Een maal het gat in de kuip 

gemaakt is moet er gekeken worden om een deur te maken die in dit gat past. 

 
Figuur 9.28 Kuip met opening voor deur 
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Nu moet er bekeken worden hoe de deur kan geleid worden. Hiervoor werd er aan de kuip vier 

latten gelast, twee aan elke kant van het gat. Deze twee latten worden op elkaar gelast, de onderste 

lat is smaller dan de bovenste lat. Hierdoor wordt er een soort gleuf verkregen tussen de bovenste 

lat en de wand van de kuip. Er dient ook op gelet te worden dat deze gleuf onderaan open is. Zo is 

het mogelijk om voeder dat in de gleuf zou terecht komen tijdens het lossen uit de gleuf te duwen als 

de deur naar beneden beweegt. Aan de deur werd er ook een lat gelast die dan in de gleuf aan de 

kuip past. 

 
Figuur 9.29 Deur in mengbak geplaatst 

 

Om de deur te kunnen openen zal er gebruik gemaakt worden van een tandlat. Deze tandlat wordt 

aan de deur bevestigd door middel van bouten. Deze bouten zullen verzonken worden in de deur 

zodanig dat het voeder er niet kan aan blijven vast zitten. Bovenaan de kuip zal er nu een motor, 

waar een tandwiel op gemonteerd is, geplaatst moeten worden. Deze motor zal ook uitgerust 

moeten zijn met een reductor om de deur op een gepaste snelheid te laten openen. Na berekening is 

er gevonden dat er 4 toeren nodig zijn om de deur te openen. Uiteindelijk is er gebruik gemaakt van 

een motor met reductor met een uitgaand toerental van 40tr/min, zie bijlage 6. Om deze motor te 
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kunnen monteren is er eerste een buizenframe uitgewerkt dat onder dezelfde hoek als de deur zal 

geplaatst worden. Aan dit buizenframe is er dan plaats voor zien voor twee lagers en de motor. Het 

buizenframe zelf zal aan de kuip gemonteerd worden door middel van bouten. 

 
Figuur 9.30 Aandrijving van de deur 
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9.9.6 Uittrekwals  
Doordat de deur altijd volledig geopend wordt is het mogelijk dat er bij het begin van het lossen 

meer voeder in één keer uit de agv zou vallen dan bij het einde van het lossen. Om dit probleem op 

te lossen wordt er juist buiten de deur een uittrekwals geplaatst. Door deze wals zal het voeder beter 

verdeeld worden tijdens het lossen.  

De uittrekwals zelf bestaat uit een cilindrische buis waarop de buitenmantel driehoekjes worden 

gelast. Deze driehoekjes worden in de vorm van een spiraal op de buis gelast zo zal het voeder naar 

beneden geduwd worden. Onderaan en bovenaan wordt er in deze buis een flens gelast, aan deze 

flens wordt dan een as gelast. Zo is het mogelijk om de wals aan te drijven en te lageren. 

 
Figuur 9.31 Uittrekwals 

 

Deze wals zal onder dezelfde hoek geplaatst moeten worden als de deur. Omdat het buizenframe 

voor de deur te openen al onder deze hoek staat is er gekozen om ook deze uittrekwals aan dit 

buizenframe vast te maken. Hierbij moest goed opgelet worden dat alles nog gemonteerd kon 

worden doordat de assen van het openen van de deur en de as van de uittrekwals dicht bij elkaar 

lopen. Eerst is er bovenaan en onderaan een lager voorzien. De plaat, waar het lager bovenaan aan 

bevestigd is, is uitgerust met een open gleuf om de wals te kunnen monteren. Onderaan is er een 

plaat gemaakt die vast gelast is aan de kuip. Onderaan de wals bestaat er ook het gevaar dat er 

voeder tussen de wals draait. Daarom is op de plaat die aan de kuip gelast is een ronde blok gelast 

waarvan diameter iets kleiner is dan de binnendiameter van de buis van de wals. Het lager is om 

deze zelfde reden beschermt door een geplooid plaatje.  
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De wals zal bovenaan gedreven worden. Er is er voor gekozen om de wals niet te snel te laten 

draaien. Hierdoor is het mogelijk om een kleine motor en reductor te gebruiken, zie bijlage 7.  Er is 

voor gekozen om de motor boven het buizenframe te monteren anders zou het buizenframe hoger 

geplaatst moeten worden en zou het boven de bovenkant van de kuip uitsteken. 

 
Figuur 9.32 Aandrijving en lagering uittrekwals 
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9.9.7 Afscherming uittrekwals 
Eenmaal het lossysteem van de mengbak in orde is moet er gekeken worden naar de veiligheid van 

dit systeem. Zoals te zien is op figuur 9.32 is de veiligheid rond de uittrekwals een probleem. De 

gemakkelijkste manier om dit probleem op te lossen is rond deze uittrekwals een afscherming te 

plaatsen. Deze afscherming zal ook rond de aandrijving van de deur en de uittrekwals geplaatst zijn. 

Zo zijn ook deze componenten extra beschermt tegen de weersomstandigheden.  

Om de afscherming te kunnen vastmaken aan de kuip was het nodig twee metalen latten te voorzien 

op de plaats waar de afscherming zal stoppen. De afscherming zal later aan deze metalen latten vast 

gemaakt worden met bouten, zo is mogelijk om op eenvoudige wijze toch nog aan de lagers en 

motoren te kunnen in geval dat er problemen zouden zijn. Om de afscherming nog eens extra te 

ondersteunen is er vanaf het buizenframe waaraan de motoren zijn bevestigd twee extra buizen 

voorzien waar de afscherming nog eens kan aan bevestigd worden. 

 
Figuur 9.33 Bevestiging afscherming uittrekwals aan kuip 
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De afscherming zelf bestaat uit een geplooide plaat. Bovenaan deze plaat wordt een horizontale 

plaat gelast zodanig dat er tijdens het laden van de agv geen voeder op de motoren kan vallen. 

Moest dit wel kunnen is het mogelijk dat de motoren beginnen te roesten door het zuur van het 

voeder. 

 
Figuur 9.34 Gemonteerde afscherming rond uittrekwals 
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9.10 Plaatsing elektrische componenten 
Nu het mechanische gedeelte van de agv voltooid is moet er eerst gekeken worden om de 

elektrische kast en de batterijen mechanisch te kunnen plaatsen. Dit moet gebeuren voordat er aan 

de aanrijdbeveiliging begonnen wordt omdat deze aanrijdbeveiliging ook deze componenten moet 

beveiligen. Ook moet er vervolgens bekeken worden hoe de kabels kunnen gelegd worden en of er 

voor deze kabels nog extra onderdelen moeten gemaakt worden. 

9.10.1 Plaatsing van de elektrische kast 
Omdat aan de voorkant van de agv de beschikbare ruimte om een elektrische kast te monteren al 

sterk verkleind is door de afscherming rond de uittrekwals is er voor gekozen om de elektrische kast 

achteraan de agv te monteren. Nu was het gewenst dat de elektrische kast niet uitstak aan de 

zijkanten van de agv. Hierdoor is er al bepaald dat de kast maximaal een breedte mag hebben van 

1400mm. De hoogte van de kast is ook beperkt omdat er bovenaan best niet boven de bovenkant 

van de kuip wordt gegaan. En dat de onderkant van de kast best boven de bovenkant van de rok blijft 

om later de kabels gemakkelijk te kunnen plaatsen. Uiteindelijk is er gekozen voor een kast met 

hoogte van 760mm en een breedte van 1000mm. 

Omdat de kuip rond is en achteraan ook onder een zekere hoek staat was het nodig om eerst een 

buizenframe te maken waar aan de kast kan opgehangen worden. Vervolgens is er boven de 

elektrische kast een soort dakje gemaakt. Dit dakje zorgt er voor dat er geen regen of voeder op de 

elektrische kast komt.  

 
Figuur 9.35 Buizenframe en platen voor elektrische kast 
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Onder de elektrische kast wordt er eerst een beetje plaats gelaten en komt er vervolgens een 

metalen plaat. In deze vrije ruimte kunnen de kabels dan geplaatst worden, zo zullen er later geen 

kabels te zien zijn. 

Aan de zijkanten van het buizenframe wordt er als laatst een plaat vast gemaakt met bouten. Dit 

wordt gedaan omdat het dan mogelijk is de elektrische kast te monteren en alle kabels te leggen en 

als laatste deze platen te bevestigen. Door deze platen is alles dus gemakkelijk te bekabelen en is het 

eindresultaat toch mooi afgewerkt. 

 
Figuur 9.36 Elektrische kast gemonteerd 

 

 

 

 

 



   P a g i n a  | 65 

9.10.2 Mogelijkheden om kabels te plaatsen 
Nu de elektrische kast geplaatst is moet er voor gezorgd worden dat alle kabels vanuit de kast naar 

de componenten op de agv kunnen geplaatst worden. Alle kabels die naar het chassis van de agv 

moeten kunnen gaan moeten aan de rok kunnen passeren. Hierbij bestaat het risico dat door het 

ronddraaien van deze rok de kabels beschadigd geraken. Om dit te vermijden is er een plaat voorzien 

achter aan de agv die de kabels weg houdt van de rok. Dit is te zien op figuur 9.37 en figuur 9.38. 

 
Figuur 9.37 Plaat om kabels te beschermen 

 

 
Figuur 9.38 Plaat om kabels te beschermen in samenstelling met rok 
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Nu is het dus al mogelijk om de kabels die vanaf het chassis van de agv komen te plaatsen. Er moeten 

echter ook nog kabels geplaatst worden om de deur te openen en de uittrekwals te laten draaien. De 

motoren die hiervoor zorgen bevinden zich bovenaan de kuip. Daarom is ervoor gekozen om de 

kabels ook bovenaan te plaatsen om naar de elektrische kast te gaan. Als de kabels eerst naar 

beneden zouden lopen zouden deze het voeder dat gelost wordt passeren. Dit zou nadelig kunnen 

zijn voor het vallen van het voeder. 

Om de kabels toch te kunnen beschermen is er een buis bovenaan de kuip gemaakt. In deze buis 

kunnen dan de kabels getrokken worden. Dit is te zien op figuur 9.39. 

 
Figuur 9.39 Buis om kabels boven te kunnen plaatsen 
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9.10.3 Plaatsing batterij 
Als laatste elektrische component moet ook de batterij nog een plaats krijgen. Om het zwaartepunt 

van de agv in de goede richting te beïnvloeden en het gemakkelijk te maken om de kabels vanaf de 

batterij naar de elektrische kast te plaatsen, is er voor gekozen om de batterij ook achteraan de agv 

te plaatsen. Na het bekijken van de vrije ruimte achteraan de agv is er besloten om de batterij onder 

de elektrische kast te plaatsen. Op die plaats was er namelijk nog de meeste plaats vrij en is het 

mogelijk om een constructie te maken aan het buizenframe die gebruikt is om de elektrische kast aan 

bevestigd is. Daar de batterij al in kunststoffen koffer gekocht wordt is het niet meer nodig een extra 

afscherming te voorzien. 

 
Figuur 9.40 Batterij gemonteerd op agv 
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9.11 Aanrijdbeveiliging 
Zoals reeds eerder besproken moet de agv zal de agv uitgerust worden met een aanrijdbeveiliging. 

Deze zal er dan voor zorgen dat de agv stopt als er tegen een voorwerp wordt gereden.  

De aanrijdbeveiliging bestaat uit een geplooide plaat die zich volledig rond de agv bevind. Om er 

zeker van te zijn dat bij gelijke welke situatie het veiligheidscontact wordt ingedrukt, is er voor 

gekozen om de aanrijdbeveiliging in 2 delen te maken. Deze geplooide plaat wordt dan op veren 

geplaatst. Door deze veren kan de plaat alle richtingen op bewogen wordt. Om de veren te kunne 

monteren wordt er gebruik gemaakt van een zo genaamde schroefdraadfitting voor veren, zoals te 

zien op figuur 9.41. Deze schroefdraadfitting kan in de veer gedraaid worden en heeft in het midden 

zelf metrische schroefdraad. Om nu de aanrijdbeveiliging te kunnen monteren op de agv is er voor 

gekozen om een extra buizenframe aan de kuip te lassen. Op dit buizenframe is het dan mogelijk om 

de veren te laten op steunen. Dit buizenframe is te zien op figuur 9.42 in het rood. 

. 

Figuur 9.41 Schroefdraadfitting voor veren 

(http://www.technischeveren.be/index.php/2013/06/) 
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Figuur 9.42 buizenframe voor aanrijdbeveiliging op te monteren 

 

 
Figuur 9.43 Aanrijdbeveiliging gemonteerd op agv 
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Als laatste moeten dan de veiligheidscontacten geplaatst worden. Om deze te kunnen indrukken is er 

aan de geplooide plaat een plaat gelast waarin er een conisch gat is in gemaakt. Als de 

aanrijdbeveiliging nu niet ingedrukt is dan zit de kop van het veiligheidscontact in het gat. Als nu de 

aanrijdbeveiliging wordt ingedrukt zal het veiligheidscontact worden ingedrukt omdat de kop van het 

veiligheidscontact uit het gat verplaatst is. 

 
Figuur 9.44 Veiligheidscontact gemonteerd 
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10 Afgewerkte agv 
De agv is nu volledig mechanisch ontworpen en kan dus in de praktijk vervaardigd worden. Hieronder 

zijn nog enkele afbeeldingen te zien van de agv met volgstrips en ook met de uitkuilmachine die 

ontworpen is door mijn stagebedrijf. 

 
Figuur 10.1 agv op vloer met volgstrips 

 

 
Figuur 10.2 agv in transportstand 
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Figuur 10.3 agv in voederstand 
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                                         Figuur 10.4 agv met uitkuilmachine 
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                     Figuur 10.5 agv met uitkuilmachine 
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11 Besluit 
Om een agv te kunnen ontwerpen die aan de specificaties voldoet die in de inleiding zijn beschreven 

is er eerst op zoek gegaan naar een manier om de agv te navigeren. Hiervoor zijn eerst de standaard 

oplossingen die al op de markt zijn bekeken. Het was al snel duidelijk dat er voor de toepassing van 

deze agv het best kon gewerkt worden met een navigatie die een vast traject volgt. Het probleem 

met de reeds bestaande oplossingen was echter dat ze niet voldeden aan de vooropgestelde eisen. 

Daarom is er daarna bekeken om een robuuste navigatie te bedenken. Uiteindelijk is er bedacht om 

met te werken met een metalen strip die op de vloer geplaatst wordt. 

Nu was het volgende probleem dat deze metalen strip ook gedetecteerd moest kunnen worden met 

behulp van sensoren. Eerst w er aan gedacht om meerdere standaard inductieve sensoren naast 

elkaar te plaatsen. Dit gaf echter het probleem dat deze sensoren elkaar dan beginnen beïnvloeden 

en ze dus niet meer juist detecteren. Een volgend bedachte oplossing was het werken met een 

beweegbare sensor. Bij deze oplossing de sensor een lineaire beweging door een krukdrijfstang 

mechanisme. Door te bekijken wanneer de sensor dan metaal ziet zou het mogelijk zijn om te 

bepalen waar de metalen strip zich bevindt. Doordat deze oplossing veel mechanica vereist is er 

uiteindelijk gekozen voor een derde oplossing. Deze oplossing in twee analoge inductieve sensoren 

plaatsen en bekijken hoeveel het verschil is tussen de twee waardes van deze sensoren. Uiteindelijk 

is de laatste oplossing gebruikt op de agv. 

Vervolgens heb ik bekeken hoe het mogelijk was om te controleren waar de agv zich bevindt en uit 

deze positie te bepalen welke acties er ondernomen moeten worden. Omdat het mogelijk is dat de 

wielen slippen is het nodig af en toe te controleren wat de positie is van de agv. Hiervoor is er 

gebruikt gemaakt van transponders langs het traject van de agv. Op de agv wordt er dan een 

transponderscanner geplaatst. 

Een volgend belangrijk punt dat moest bekeken worden was de aandrijving van de agv. Met de 

aandrijving wordt er bedoeld de motoren, de energievoorziening en de regeling van de motoren. 

Bij de motoren werd er al op voorhand al vastgelegd dat er liefst niet met DC-motoren gewerkt werd. 

De keuze werd dus beperkt tot het werken met asynchrone motoren of met servomotoren. Er is 

uiteindelijk gekozen voor servomotoren. Door servomotoren te gebruiken is het mogelijk om de 

positie van de wielen te weten en kan de agv ter plaatse draaien zonder dat daarvoor een metalen 

strip nodig is.  

De nodige energie voor een agv kan voorzien worden door een stroomgroep of door inductieve 

energieoverdracht of door een batterij. Er is gekozen voor het werken met een batterij omdat een 

stroomgroep het nadeel heeft dat er veel lawaai wordt gemaakt en dat er bij inductieve 

energieoverdracht een spoel onder het volledige traject van de agv moet geplaatst worden. 

De energie die uit de batterij komt dient dan nog omgezet en geregeld te worden zodat de agv kan 

aangestuurd worden. Daar was de keuze tussen het werken met een regelaar die gevoed kan worden 

met een gelijkspanning of het werken met een inverter die de gelijkspanning omzet naar een wissel-

spanning. Er is voor de laatste oplossing gekozen omdat er dan kon gewerkt worden met de 

standaard regelaars die al binnen het stagebedrijf gekend zijn. 
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Nu het ontwerpen van de agv bijna kon starten was het ook belangrijk om de veiligheid van de agv te 

bekijken. Doordat een agv volledig zelfstandig kan bewegen is dit zeer belangrijk. Om er voor te 

zorgen dat de agv kan werken in veilige omstandigheden werden volgende mogelijkheden bekeken, 

het volledige traject afrasteren, plaatsen van een veiligheidsscanner of het werken met een 

mechanische aanrijdbeveiliging. Het volledig afrasteren van het traject was in de praktijk niet 

mogelijk omdat er teveel plaats zou verloren gaan op de boerderij. Het gebruik van een veiligheids-

scanner werd onmogelijk gemaakt door het feit dat de agv ook buiten moet kunnen werken. Dus 

werd er uiteindelijk gekozen voor een aanrijdbeveiliging. Deze aanrijdbeveiliging is volledig zelf 

ontworpen. 

Om te kunnen testen of de inductieve sensoren doen wat verwacht werd en om te testen hoeveel 

wielen er onder de agv moeten komen is er eerst een testopstelling ontworpen. Bij deze test-

opstelling was het mogelijk om de sensoren over de volledige lengte van het chassis te verplaatsen. 

Ook werd het mogelijk gemaakt om testen uit te voeren met 3 en 4 wielen. Uit deze tests is 

uiteindelijk gebleken dat er beter gewerkt kon worden met 4 wielen zodanig dat er niet constant een 

wiel op de metalen strip aan het rijden is. Het nadeel van 4 wielen is dat er mogelijkheid is dat één 

van de wielen niet de grond raakt als dit net een aangedreven wiel is dan wordt het sturen van de 

agv bemoeilijkt. Daarom is er gekozen om in het definitief ontwerp een tuimelas te gebruiken. 

Na de testen is er begonnen met het ontwerpen van de definitieve agv. Zoals hierboven vermeld is er 

dus gewerkt met een tuimelas. Verder hebben ook de sensoren een vaste plaatst gekregen. Daarna is 

er gestart met het ontwerpen van de rok. Deze rok moet het voeder dichter bij de koeien schuiven. 

Om dit te kunnen doen is er voor gezorgd dat de rok kan ronddraaien en dat deze op één plaats op 

en neer kan bewegen. Bij het voederen zal de rok dan naar beneden geplaatst worden en door het 

vooruit rijden van de agv zal deze dan beginnen ronddraaien. 

Om te weten hoeveel voeder de agv vervoert is er voor gekozen om met weegcellen te werken. Deze 

weegcellen werden rechtstreeks op het chassis geplaatst. Op deze weegcellen komt dan uiteindelijk 

de mengbak te staan. De mengbak bestaat uit een kuip, een verticale vijzel en een deur. Door de 

vijzel zal het voeder gemengd worden. Als de deur dan geopend wordt kan het voeder uit de 

mengbak vallen en kunnen de koeien zo gevoederd worden. Het openen van de deur gebeurd met 

een tandlat en tandwiel die aangedreven wordt met behulp van een motor. 

Om een constant hoeveelheid van voeder dat gelost wordt te bekomen is er juist buiten de deur een 

uittrekwals voorzien. Deze zal dus enkel draaien als de deur geopend is en wordt dus met een aparte 

motor aangedreven. 

Verder  werd rond alle bewegende delen een afscherming geplaatst en kreeg de elektrische kast en 

de batterij een plaats op de agv. Hierbij werd er ook bekeken dat alle benodigde kabels kunnen 

geplaatst worden. Als laatste werd dan de aanrijdbeveiliging rond de volledige agv voorzien. Deze 

aanrijdbeveiliging werd als laatste ontworpen om er zo zeker van te zijn dat er geen delen buiten 

deze beveiliging komen. 
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Type NI50-Q80-LIU-H1141
Ident no. 1535545

Meetbereik [A…B] 10…50mm
Inbouwvoorwaarde niet-bondig
Correctiefactoren St37 = 1; Al = 0,3; roestvast staal = 0,7; Ms = 0,4
Herhalingsnauwkeurigheid ð  1 % van het meetbereik |A – B|

ð 0,5 %, na 0,5 h opwarmtijd
Herhalingsnauwkeurigheid ð 400 µm

ð 200 µm, na 0,5 u opwarmtijd
Lineariteitsafwijking ð 5 %
Temperatuurdrift ð ± 0.06 % / K
Omgevingstemperatuur -25…+70 °C

BedrijfsspanningUB 15…30 VDC
Restrimpelspanning ð 10 % Uss

Eigen stroomopname I0 ð 8 mA
Nominale isolatiespanning ð 0.5 kV
Kortsluitbeveiliging ja
Draadbreukbeveiliging / Ompoolbeveiliging ja/ volledig
Uitgangsfunctie 4-draads, analoge uitgang
Spanningsuitgang 0…10V
Stroomuitgang 0…20mA
Lastweerstand spanningsuitgang ï 4.7  kò
Lastweerstand stroomuitgang ð 0.4  kò
Metingvolgfrequentie 30 Hz

Bouwvorm rechthoekig, Q80
Afmetingen 92x 80x 40 mm
Materiaal behuizing kunststof, PBT-GF30-V0
Aansluiting male, M12 x 1
Vibratiebestendigheid 55 Hz (1 mm)
Schokbestendigheid 30 g (11 ms)
Beschermingsgraad IP67
MTTF 751Jaren volgens SN 29500 (Ed. 99) 40°C

■ rechthoekig, hoogte 40 mm

■ actief vlak bovenaan

■ kunststof, PBT-GF30-V0

■ analoog +

■ verhoogd detectiebereik

■ 4-draads, 15...30 VDC

■ analoge uitgang

■ 0...10 V en 0...20 mA

■ connector, M12 x 1

Aansluitschema

Functieprincipe
Eenvoudige regelingstaken kunnen met in-
ductieve sensoren van Turck met analoge
uitgang opgelost worden. Zij leveren een af-
standsproportioneel stroom-, spannings- of
frequentiesignaal. Dit uitgangssignaal is bij de
analoge sensoren van TURCK over het totale
detectiebereik lineair in verhouding tot de af-
stand van het bedempingsobject.

Meetbereik

Bijlage 1
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Afstand D 3 x B
Afstand W 3 x Sn
Afstand S 1,5 x B
Afstand G 6 x Sn
Afstand A 1 x B
Afstand C 1 x B

Breedte van het actief vlak B 80 mm
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Toebehoren

Type Ident no. Afmetingen

IM43-13-SR 7540041 Grenswaardensignaalgever; eenkanalig; ingang 0/4...20mA
of 0/2...10V; voeding van een tweedraads- of driedraad-
stransmitter/sensor; grenswaardeninstelling via Teach-druk-
knop; drie relaisuitgangen met telkens een N.O.; afneemba-
re klemmenblokken; 27 mm breedte; universele bedrijfsspan-
ning 20...250VUC; zie catalogus Interfacetechniek voor meer
grenswaardensignaalgevers
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4 Product description
This chapter describes the design, the features and the functions of the interrogator 
RFH620.

For installation, electrical installation and start-up assistance as well as for the applica-
tion-specific configuration of the interrogator using the SOPAS-ET configuration soft-
ware, please read this chapter prior to carrying out any of the tasks.

4.1 Device versions

Among others, the interrogator RFH620 is available in the following versions:

Tab. 4-1: Variants of the interrogator RFH620

Important The following are available depending on the connection (design):

• Standard version (cable with plug)
– RS-232, RS-422/485, CAN, two digital switching inputs, two digital switching out-

puts, power supply

• Ethernet version (revolving connector unit)
– Connector 1: Ethernet
– Connector 2: RS-232, RS-422/485, CAN, one digital switching input, power supply

4.2 Mounting and mode of operation of the interrogator

The interrogator RFH620 is an ISO/IEC-15693 compatible transponder writing/reading de-
vice with integrated antenna for the close-up range. All the components are located in a 
housing suitable for the industry. Depending on the version, the electric connection of the 
interrogator takes place via a cable with a connector or a revolving connector unit with two 
connections.

The interrogator RFH620 is an intelligent sensor for automatic and non-contact detection 
of RFID transponders. In principle, the transponder can be detected on any location of still 
or moving objects in a conveyor system. The reading range expands through the combinati-
on of many devices.

Order no. Type Version Connection (design)

1044838 RFH620-1000001 Standard version Cable with plug

1044839 RFH620-1001201 Ethernet version Connector unit on the 
device

Bijlage 2
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Product description

4.2.1 Device view RFH620 (standard version)

Fig. 4-1: Device view of the interrogator RFH620 (standard version)

1 Blind hole thread M6 for fastening

2 Cover for Micro-SD card slot

3 Type plate

4 LEDs for status indicator

5 Antenna

6 Cable with plug

7 Button for function selection/activation

8 Micro SD memory card (optional)
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4.2.2 Device view RFH620 Ethernet version

Fig. 4-2: Device view RFH620 (Ethernet version)

1 Blind hole thread M6 for fastening

2 Cover for Micro-SD card slot

3 Type plate

4 LEDs for status indicator

5 Antenna

6 Revolving connector unit

7 Button for function selection/activation

8 Micro SD memory card (optional)

9 4-pole M12 jack (Ethernet connection)

bl 12-pole M12 plug
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Product description

4.3 Scope of delivery

Delivery of the interrogator RFH620 includes the following components:

Tab. 4-2: RFH620 interrogator´s scope of delivery

Important The Micro-SD memory card is not included in the scope of delivery.

Important For save operation of the Micro-SD memory card, use only SICK approved memory card.

Contents of the CD-ROM

• "SOPAS-ET": Configuration software for WindowsTM PCs with integrated online help sys-
tem (HTML files)

• Operating instructions RFH620: PDF version in German and English as well as further 
publications of other SICK devices

• Product information RFH620: PDF version in German and English including ordering in-
formation for the interrogator and accessories

• "Acrobat Reader": Freely available PC software for reading PDF files

Important The current versions of publications and programs on the CD-ROM can also be downloaded 
at www.sick.com.

4.4 System requirements

General system requirements are derived from the interrogator's technical data (see 
chapter 10 Technical data, page 61).

The requirements and conditions for Installation, Electrical installation as well as 
Commissioning and configuration are summarised in the respective chapters.

4.5 Product features and functions (overview)

Piece Components Comment

1 Interrogator RFH620 depending on version

1 Notes on device with electrical connec-
tion diagrams as primary information

Included in the device packaging of the 
interrogator RFH620

1 CD-ROM "Manuals & Software Auto 
Ident"

Operating Instructions RFH620 in Ger-
man and/or English, in printed form

Optional, depending on the number of 
issues explicitly ordered upon purchase

Important

An overview of in-stock installation accessories, connection modules, cables and connec-
tors, transponder as well as memory media (see chapter 11.4 Supplementary documenta-
tion, page 67) is available in the product information "Interrogator RFH620".

Interrogator RFH620 • 13.56 MHz ISO/IEC-15693 compatible RFID writing/reading device
• Compact, industry-type design with integrated antenna
• Connection technology for all current field bus and network concepts
• Application-specific operation mode: Command, trigger and freewheel mode
• EDP operating system with SOPAS operating software and additional script functionality
• Far-ranging internal and external diagnosis functions (RDT400, not available for market launch 

in May 09. More information on request.)
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Tab. 4-3: Overview of the product features and functions of the interrogator

Customer value • Reliable identification
• Effective safe investment
• Easy integration
• High functionality
• Maintenance-free
• Compatible SICK connection technology 

User safety and convenience • Robust, compact metal housing, CE mark, FCC authorisation
• Automatic self-test on system start-up
• Diagnosis tools for system setup and system (remote) monitoring
• Configurable reading data display in two reading result formats
• Operational data retrieval, error code display on request in case of errors
• Test string function (heartbeat), capable of being activated, for signalling readiness for operation
• Password-protected configuration mode
• In addition, secured configured parameter values (cloning) on a Micro SD memory card (can be 

removed in the case of interrogator replacement)
• Future proof due to firmware update (flash PROM) via data interface
• Future-proof SOPAS-ET configuration software
• Low current consumption
• Extended power supply range

Convenient operation/configura-
tion

• Configuration (online/offline) using the SOPAS-ET configuration software (incl. help system)
• 2 buttons on the device for calling up preset functions without connecting a PC
• Status indicators via LEDs
• Beeper, which can be switched off, to confirm device functioning

Reading pulse • Pulse sources for start: switching inputs; data interface (command); automatic cycle; CAN
• Pulse sources for stop: reading pulse source, switching inputs, command, timer, condition
• Freewheel mode

RFID evaluation • All current ISO/IEC-15693 compatible transponder

Data processing • Manipulation of the output of the reading data via event-dependent evaluation conditions

Data communication • Host interface: two configurable data output formats, switchable to different physical interfaces, 
parallel operation possible

• Aux interface: fixed data output format, switchable to different physical interfaces, parallel ope-
ration possible

Electrical interfaces • Host interface: RS-232, RS-422/485 (data format and protocol can be configured) and Ethernet 
or CAN

• Aux interface: RS-232 (fixed data format, data transfer rate and protocol) and Ethernet
• CAN interface for integration into the SICK-specific CAN-SENSOR network
• Digital switching inputs

– Standard version: two digital switching inputs for external reading pulse sensor(s), using opto-
coupler

– Ethernet version: one digital switching input on the device
• Digital switching outputs

– Standard version: two digital switching outputs for signalling definable results in the reading 
process (reading result status)

– Ethernet version: no digital switching output on the device

Connection technology (design) • Standard version: Cable with 15-pole D-Sub-HD connector
• Ethernet version: revolving connector unit on the device with two M12 circular connectors
• Optional connection module CDB620/CDM420 for connection to the host computer (stand-alo-

ne) and for integrating into the SICK-specific CAN-SENSOR network
• Optional bus connection module CDF600 for PROFIBUS-DP
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4.6 Functions of the interrogator

In order to control the read operation, external sensors deliver information via the reading 
pulse. The reading results are output to the interrogator´s data interfaces and are forwar-
ded to a host/PC.

Fig. 4-3: Standard version: Electric connections to the interrogator with connection cable

Fig. 4-4: Standard version: Electric connections to the interrogator with connection cable by using a CDF600 bus connection 
module
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Fig. 4-5: Ethernet version: Electrical connections to the interrogator with plug connector unit

The detailed wiring of the interrogator and the connections to the host/PC and to the exter-
nal sensors is described in chapter 6 Electrical installation, page 35.
Note

Among other things, the following functions can be configured using the SOPAS-ET configu-
ration software:

Function Description Configuration with SOPAS-ET

Object trigger control In order to start an object-related reading pro-
cess, the interrogator requires an appropriate 
external signal (trigger source) for reporting an 
object in the reading area. As standard, the start 
signal is emitted via an external reading pulse 
sensor (e. g. photoelectric reflex switch). As soon 
as an object has passed the reading pulse sen-
sor, a time window opens in the interrogator 
("reading gate") for the reading process.
Alternatively, a command activates the reading 
process via a data interface or the CAN-SENSOR 
network. In Automatic Cycle mode, the actual 
interrogator generates the reading gate inter-
nally with an adjustable mark-space ratio.
The reading pulse can be ended in a number of 
ways: With external triggering by the reading 
pulse source or a command, internally by a timer 
or an evaluation condition to be met.

PROJECT TREE, RFH620, PARAMETER, OBJECT 
TRIGGER CONTROL
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Tab. 4-4: Configurable functions of the interrogator

Data processing The output time in the reading process, with 
regard to the reading pulse start, can be confi-
gured using the SOPAS-ET configuration soft-
ware.

• PROJECT TREE, RFH620, PARAMETER, DATA 
PROCESSING, OUTPUT CONTROL

• PROJECT TREE, RFH620, PARAMETER, DATA 
PROCESSING, EVALUATION CONDITIONS

Output format The reading result is displayed via selectable 
physical interfaces. Two different output formats 
(telegrams) can be defined for this task, one for-
mat for "No Read" and one for the heartbeat 
(signalisation of readiness).

PROJECT TREE, RFH620, PARAMETER, DATA PRO-
CESSING, OUTPUT FORMAT

Network / interfaces / IOs All important interfaces for displaying the rea-
ding results are available on the interrogator. 
Several devices can be connected to each other 
via the CAN bus in the SICK-specific CAN-SEN-
SOR network.

PROJECT TREE, RFH620, PARAMETER, NETWORK / 
INTERFACES / IOS register tab NETWORK OPTIONS

Data interfaces Depending on the version, the following data 
interfaces are available on the interrogator:
• Host interface (RS-232 or RS-422/485 and 

Ethernet host port): Preparation of the reading 
result for further processing by the host pro-
cessor

• Auxiliary interface (RS-232 and Ethernet aux 
port): Reading diagnosis or host interface mo-
nitoring

• CAN: Networking of several devices

• PROJECT TREE, RFH620, PARAMETER, 
NETWORK / INTERFACES / IOS, SERIAL

• PROJECT TREE, RFH620, PARAMETER, 
NETWORK / INTERFACES / IOS, ETHERNET

• PROJECT TREE, RFH620, PARAMETER, 
NETWORK / INTERFACES / IOS, CAN

Digital inputs For example, the external sensor for the object 
triggering (photoelectric reflex switch) can be 
connected to the digital switching inputs.
Important
The connection "sensor 2" is only available on 
the standard version of the interrogator. For the 
Ethernet version of the interrogator, this input is 
only available with the connection module 
CDB620/CDM420 in combination with the para-
meter memory module CMC600.

PROJECT TREE, RFH620, PARAMETER, NETWORK / 
INTERFACES / IOS, DIGITAL INPUTS

Digital outputs With certain events in the reading process (e. g. 
for unsuccessful reading "No Read"), two inde-
pendent switch signals, which can be used to 
display the event status, can be generated at 
both digital outputs.
Important
The switching outputs "result 1" and "result 2" 
are only available on the standard version of the 
interrogator. For the Ethernet version of the 
interrogator, the two outputs are only available 
with the connection module CDB620/CDM420 
in combination with the parameter memory 
module CMC600.

PROJECT TREE, RFH620, PARAMETER, NETWORK / 
INTERFACES / IOS, DIGITAL OUTPUTS

Function Description Configuration with SOPAS-ET
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4.7 Control elements and indicators

4.7.1 User interface

The interrogator is configured application-specifically using the SOPAS-ET configuration 
software (see chapter 7.1 Overview of the start-up procedure, page 49). For this purpose, 
the software runs on a PC, which must be connected to one of the two data interfaces (aux 
interface: Ethernet or RS-232, host interface: RS-232/RS-422/485 or Ethernet) of the in-
terrogator.

As an alternative to the SOPAS-ET configuration software, command strings are available, 
upon which the user interface of the SOPAS-ET configuration software is based (see 
chapter 11.2 Configuring the interrogator with command strings, page 65).

In case of an error, start-up and diagnosis can be carried out via the SOPAS-ET configuration 
software. The interrogator operates fully automated in normal operation.

4.7.2 LEDs on the interrogator's housing

The interrogator's housing has six LEDs that display the operating status, the RF activity, the 
status of the reading result as well as transfer to the RS-232/RS-422/485, CAN and Ether-
net interfaces.

In reading operation the LEDs indicate the following:

Tab. 4-5: LED indications

Important The "result" LED is coupled with none of the two digital switching outputs "result 1" or 
"result 2".

LED Colour Denotation

Ready green • Lights up constantly when system is ready
• Goes out when parameter values are being uploaded from or 

downloaded to the interrogator respectively

Result green • Lights up after a successful read (Good Read, 100 ms)

RF green • Lights up when the antenna field is switched on (depends on the 
reading pulse)

Data green • Flickers during data transfer via the serial host interface (RxD)

yellow • Flickers during data transfer via the serial host interface (TxD)

CAN green • Lights up when the CAN interface is switched on
• Flickers during the data transfer via the CAN interface

LNK TX green • Flickers during data transfer via the Ethernet interface

yellow • Lights up when the physical Ethernet connection is established
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4.7.3 Buttons on the interrogator's housing

There are two yellow buttons on the interrogator´s housing in the LED area (see 
chapter 4.2.1 Device view RFH620 (standard version), page 20). You can call up predefi-
ned functions via these buttons.

After changing to the button operating mode, you can select any one function by repeatedly 
pressing the step button ( ) respectively. The selected function is then activated and deac-
tivated with the enter button ( ) respectively.

The selected function is shown via the corresponding LED below the buttons.

The functions "TeachIn", "Antenna", "Sync" und "Userdef." cannot be called up at the mo-
ment.

When using both of buttons, the display of the LEDs have different meanings other than in normal reading operation:

Tab. 4-6: Meaning of the LEDs during activation of buttons

Use of the buttons

In order to use one of the possible function with the buttons, do as follows:

1. Press the enter button ( ) for approx. 3 seconds.
The interrogator stops the current reading operation, switches off the LEDs and 
changes to the button operating mode. The bar code scanner ignores all the other ex-
ternal reading pulses with immediate effect. No reading results are displayed via the 
host interface.
The beeper confirms this process with an ascending melody.
The "Read Diagn" function is pre-selected as first function (LED flashes slowly).

2. Press the enter button ( ) once to start the selected function.
The LED flashes faster and the beeper confirms the start with two sounds.

3. Press the enter button ( ) again to stop the selected function.
The LED flashes more slowly again and the beeper confirms the end with two sounds.

4. In order to return from the button operating mode to the reading operation, press the 
enter button ( ) again for approx. 3 seconds.
The beeper confirms the change with a descending melody.
The LED "Ready" lights up again.
The interrogator is ready for reading again and waits for a reading pulse.

LED Colour Function

Read Diagn green Flashes slowly: the function "reading diagnosis" is 
selected
Flashes swiftly: the function "reading diagnosis" is 
started

TeachIn green (momentarily not available)

Antenna green (momentarily not available)

Sync green (momentarily not available)

Userdef. yellow (momentarily not available)
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Further behaviour of the interrogator when operated by buttons

• Changing into button operating mode is only possible if no other user is logged onto the 
interrogator for changing the parameters via the SOPAS-ET configuration software. If 
this is the case, however, the beeper gives a descending melody when trying to change 
into the button operating mode. Furthermore, the interrogator remains in reading ope-
ration.

• In case a user logs onto the interrogator in button operating mode, the interrogator lea-
ves the button operating mode and restarts the reading operation. The beeper confirms 
the change with a descending melody.

• If no function is started in button operating mode or if no button operation can be per-
formed after using a function, the interrogator automatically returns to the reading ope-
ration after 30 seconds. The beeper confirms the change with a descending melody.

• The interrogator terminates an activated continuous function 5 minutes after start. It 
returns to reading operation automatically. The beeper confirms the change with a de-
scending melody.

• You cannot switch off or turn down the beeper in button operating mode.

4.7.4 Parameter set on the Micro SD memory card (optional)

The interrogator stores configured parameter values in its internal PROM as well as on the 
Micro SD memory card (cloning), provided that this card has been inserted into the interro-
gator. If the interrogator needs to be replaced, the memory card enables easy and quick 
transfer of the parameter set to the new device (see chapter 8.4 Replacing an interrogator, 
page 57).

Important In order to avoid data loss, the Micro SD memory card may only be removed and inserted 
into the new device after the respective interrogator has been switched off and de-ener-
gized. When inserting the memory card, make sure that the card's notches point to the di-
rection of the two yellow keys.

The memory card is located behind a silver cover attached to the interrogator.

Fig. 4-6: Micro SD memory card for storing the parameter set

Important To maintain the enclosure rating IP 67, the cover has to be installed and screwed together 
tightly. Width across flats WAF 2.5.

As an alternative to the Micro SD memory card in the interrogator, the external, optional pa-
rameter memory module CMC600 in connection module CDB620/CDM420 may also be 
used for storing the parameter set. If both the Micro SD memory card and the parameter 
memory module CMC600 are available, the interrogator loads the parameter set from 
CMC600.



Chapter 4 Operating Instructions

Radio Frequency RFH620 Interrogator

30 © SICK AG · Division Auto Ident · Germany · All rights reserved 8013105/0000/2009-05-12

Product description



Operating Instructions Chapter 5

RFH620 Interrogator

Installation

8013105/0000/2009-05-12 © SICK AG · Division Auto Ident · Germany · All rights reserved 31

5 Installation

5.1 Overview of installation sequence

This chapter describes the installation sequences for the interrogator and its external com-
ponents.

The typical installation sequences are listed below:

• Select the installation location for the interrogator
• Install the interrogator
• Install connection module CDB620 or CDM420
• Connect the interrogator to connection module CDB620 or CDM420
• Install the reading pulse sensor for reading pulse triggering

Important Do not open the interrogator's housing. If the device is opened, the SICK AG warranty shall 
not apply.

5.2 Installation preparations

In general, the following requirements should be observe for the installation:

• Typical space requirement: application-specific
• More stable installation bracket with sufficient load capacity and measurements suited 

for the interrogator (see chapter 10.2 Interrogator´s dimensional drawings RFH620., 
page 63)

• Shock absorbent and vibration free attachment

The following tools and resources are required for the installation:

• Two M6 bolts:
The bolts serve for the installation of fastening bracket no. 2048551 to the base.
The bolt length depends on the wall thickness of the base.

• Tool
• Tape measure (up to 1 m (3.28 ft))

5.2.1 Components to be installed

For the installation, the following must be handy:

• Interrogator RFH620

5.2.2 Accessories

The following accessories are not included in the delivery of the interrogator. If required, 
they have to be ordered separately and placed ready for installation:

• Mounting device, see next chapter
• Connection module CDB620 or CDM420
• Reading pulse sensor for external reading pulse triggering, e. g., photoelectric reflex 

switch/photoelectric proximity switch
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5.2.3 Mounting device

The interrogator is fixed using two blind hole taps (M6), which are located on each narrow 
side of the device (see chapter 10.2 Interrogator´s dimensional drawings RFH620., 
page 63) respectively .

The interrogator is mounted using the SICK fastening bracket no. 2048551. The construc-
tion of the angle supports e. g. varied mounting options and the alignment of the interroga-
tor in two axes.

Fig. 5-1: Example: Fixing the interrogator with bracket no. 2048551

Important Always mount the bolts with washers.

When fixing the interrogator with bracket no. 2048551, pay attention to the following di-
mensions:

• Max. thread reach of the blind hole taps: 6.5 mm (0.26 in)
• Plate thickness of the fastening bracket: 4.0 mm (0.16 in)
• Thickness of the washers: 1.6 mm (0.06 in)
• Length of bolt M6x12: 12.0 mm (0.47 in)

The dimensioning of the SICK-holders shows chapter 11.3 Dimensional drawing accesso-
ries, page 66.

Alternatively, the user can provide a holder.

The holder should meet the following requirements:

• Stable mounting device
– Adjustable alignment of the interrogator in the x and y axis
– The mounting device must be able to bear the weight of the interrogator including 

its connection cable (depending on the device version) without vibrating.
• Two M6 bolts to fix the interrogator

– The screw length depends on the thickness of the mounting device
– Maximum thread reach in the interrogator 6.5 mm (0.26 in) from the housing sur-

face
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5.3 Installation location

The following aspects are relevant for the selection of the installation location:

• Reading distance to the transponder
• Angle alignment of the interrogator

Furthermore, the distance between the interrogator and the host computer and the distan-
ce to the connection module has to be taken into account (see chapter 6.2 Electrical instal-
lation preparations, page 35 and chapter 5.5.1 Installing connection module CDB620 or 
CDM420, page 33).

5.4 Installation of the interrogator

1. Prepare base for the installation of the interrogator holder, see chapter 5.2.3 Mounting 
device, page 32.

2. Install the interrogator holder on the base.
3. Screw M6 bolts through the holder and into the interrogator's blind hole taps and gently 

tighten them.

5.5 Installing external components 

5.5.1 Installing connection module CDB620 or CDM420

Depending on the application, you can install either connection module CDB620 or 
CDM420. The installation process is the same for both modules.

Important If the PC with the SOPAS-ET configuration software accesses the Interrogator´s auxiliary in-
terface (RS-232; 57.6 kBd) via the connection module, the connection module should not 
be installed more than 3 m cable lengths away from the interrogator.

1. Install the connection module close to the interrogator.
2. Install the connection module in such a way that the opened device can be accessed 

at any time.

Damage to the device!

The maximum thread reach of the two blind hole taps M6 is 6.5 mm. Longer bolts damage 
the device.

Use bolts of a suitable length.

Important

For detailed information about installation and electrical installation, see the operating ins-
tructions "Connection Module CDB620" (no. 8012119, German/English edition) and "Con-
nection Module CDM420-0001" (no.8010004, German/English edition) respectively.



Chapter 5 Operating Instructions

Radio Frequency RFH620 Interrogator

34 © SICK AG · Division Auto Ident · Germany · All rights reserved 8013105/0000/2009-05-12

Installation

5.5.2 Installing the external reading pulse sensor

If the interrogator is triggered by an external reading pulse sensor (photoelectric reflex 
switch), the sensor has to be installed close to the interrogator.

The installation location of the sensor depends on the distance of the transponder to the 
front edge of the object. Depending on the application, the sensor should be attached in 
such a way that transponders on different sized objects can be fully read during the evalu-
ation (reading gate).

5.6 Dismantling the interrogator

Removal of the components is described in chapter 8.4.1 Dismantling the interrogator, 
page 57.

Important

The SICK catalogue "SENSICK Sensors for Automation" (order no. 8006529, German editi-
on) contains a large selection of photoelectric reflex switches and photoelectric proximity 
switches as well as accessories (holders, connection cables).
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Servo gearmotor

WH37/TCMP50S/BP/KY/RH1M/SB1

Rated motor speed [1/min] : 3000
Output speed [1/min] : 47,00
Overall gear ratio : 63,33
Output torque [Nm] : 110,00
Dynamic output torque [Nm] : >126
Service factor SEW-FB : 1,80
input mounting position/IM : M4A
Position of connector/terminal box [°] : 270
Cable entry/connector position : Connector design: adjustable
Permitted output overhung load with
n=1400

[N] : 4390,00

Lubricant quantity 1st gear unit [Liter] : 0,69
Motor torque [Nm] : 1,30
Duration factor : S1-100%
Motor voltage [V] : 230
Wiring diagram : DT11
Static current (Io) [A] : 1,64
Maximum permitted current (Imax) [A] : 9,80
Thermal class : F
Motor protection type : IP65
Net weight [Kg] : 9,8
Braking torque [Nm] : 3.1
Brake voltage [V] : 24=

Additional feature and Options:
BP- disc brake (24 V=)
Digestable oil: 0,69 Liter
IEC34-1
KTY- Temperature sensor
RH1M- resolver
SB1- adjustable right-angle connector (brakemotor) - M23 (1.5 - 4 mm²)
T- Torque arm for shaft mounted feature
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58 / 550

A

P1 = 1.85 kW
n2 Mn2 fS i Pt Rn2  [N] 

min-1 Nm kW MC MZ HC/PC HZ/PZ FZ

8.5 1892 2.3 164 7.5 305 L3 — BN90LB4 — 18300 21100 32900 39600 11700  288
8.8 1775 1.0 159 10.0 — 301 R4 BN90LB4 — 5890 5890 16000 18300 3870  256
8.8 1770 1.5 158 12.0 — 303 R4 BN90LB4 — 18100 20900 32600 39200 11600  266
8.8 1770 2.0 158 12.0 — 304 R4 BN90LB4 — 18100 20900 32600 39200 11600  278
9.1 1762 1.0 152 7.5 303 L3 — BN90LB4 — 17900 20600 32200 38700 11500  264
9.1 1762 2.0 152 7.5 305 L3 — BN90LB4 — 17900 20600 32200 38700 11500  288
9.3 1728 2.0 150 7.5 304 L3 — BN90LB4 — 17800 20500 32000 38500 11400  288
9.4 1656 2.1 148 12.0 — 304 R4 BN90LB4 — 17700 20400 31900 38400 11400  278
9.4 1656 1.4 148 12.0 — 303 R4 BN90LB4 — 17700 20400 31900 38400 11400  266
9.4 1656 2.7 148 12.0 — 305 R4 BN90LB4 — 17700 20400 31900 38400 11400  278
9.8 1640 1.0 142 7.5 301 L3 — BN90LB4 — 5670 5670 15400 17700 3730  254
9.8 1635 1.6 141 7.5 303 L3 — BN90LB4 — 17400 20100 31500 37900 11200  264
9.8 1635 2.2 141 7.5 304 L3 — BN90LB4 — 17400 20100 31500 37900 11200  288

10.6 1512 1.1 131 7.5 301 L3 — BN90LB4 — 5520 5520 15100 17300 3630  254
10.7 1508 2.3 130 7.5 304 L3 — BN90LB4 — 17000 19600 30700 37000 10900  288
10.7 1449 1.2 130 10.0 — 301 R4 BN90LB4 — 5510 5510 15000 17300 3620  256
10.8 1445 1.8 129 12.0 — 303 R4 BN90LB4 — 16900 19500 30600 36900 10800  266
10.8 1445 2.4 129 12.0 — 304 R4 BN90LB4 — 16900 19500 30600 36900 10800  278
11.2 1439 1.3 124 7.5 303 L3 — BN90LB4 — 16700 19300 30300 36500 10700  264
11.2 1439 2.5 124 7.5 305 L3 — BN90LB4 — 16700 19300 30300 36500 10700  288
11.5 1401 1.7 121 14.0 — 304 R3 BN90LB4 — 16600 19100 30100 36200 10600  278
12.0 1339 1.0 116 7.5 301 L3 — BN90LB4 — 5300 5300 14500 16700 3490  254
12.2 1322 1.4 114 14.0 — 303 R3 BN90LB4 — 16200 18700 29500 35500 10400  266
12.2 1322 2.7 114 14.0 — 305 R3 BN90LB4 — 16200 18700 29500 35500 10400  278
12.3 1302 1.4 113 7.5 303 L3 — BN90LB4 — 16200 18600 29400 35400 10400  264
12.3 1302 2.8 113 7.5 305 L3 — BN90LB4 — 16200 18600 29400 35400 10400  288
12.6 1277 2.6 111 7.5 304 L3 — BN90LB4 — 16000 18500 29200 35200 10300  288
12.7 1224 2.8 109 12.0 — 304 R4 BN90LB4 — 16000 18500 29200 35100 10300  278
13.1 1230 1.1 106 12.0 — 301 R3 BN90LB4 — 5160 5160 14200 16300 3390  256
13.1 1183 1.4 106 10.0 — 301 R4 BN90LB4 — 5150 5150 14100 16200 3380  256
13.3 1212 1.4 105 7.5 301 L3 — BN90LB4 — 5130 5130 14100 16200 3370  254
13.3 1208 2.1 105 7.5 303 L3 — BN90LB4 — 15800 18200 28800 34600 10100  264
13.3 1208 2.9 105 7.5 304 L3 — BN90LB4 — 15800 18200 28800 34600 10100  288
14.3 1121 2.1 97.0 14.0 — 304 R3 BN90LB4 — 15400 17700 28100 33800 9860  278
15.2 1058 1.7 91.5 14.0 — 303 R3 BN90LB4 — 15100 17400 27600 33200 9670  266
15.4 1042 2.2 90.2 7.5 303 L3 — BN90LB4 — 15000 17300 27500 33100 9620  264
16.2 989 1.7 85.6 7.5 301 L3 — BN90LB4 — 4790 4790 13300 15200 3150  254
16.3 984 1.3 85.2 12.0 — 301 R3 BN90LB4 — 4790 4790 13200 15200 3150  256
17.7 910 2.4 78.7 14.0 — 303 R3 BN90LB4 — 14300 16500 26400 31800 9190  266
17.7 909 0.9 78.7 12.0 — 300 R3 BN90LB4 — 4660 4660 12900 14900 3060  246
17.7 909 1.7 78.7 12.0 — 301 R3 BN90LB4 — 4660 4660 12900 14900 3060  256
17.9 895 0.9 77.5 7.5 300 L3 — BN90LB4 — 4640 4640 12900 14800 3050  244
17.9 895 1.9 77.5 7.5 301 L3 — BN90LB4 — 4640 4640 12900 14800 3050  254
18.0 893 2.8 77.2 7.5 303 L3 — BN90LB4 — 14200 16400 26300 31600 9140  264
19.0 847 2.1 73.3 14.0 — 303 R3 BN90LB4 — 14000 16200 25900 31100 8980  266
19.2 835 2.7 72.3 7.5 303 L3 — BN90LB4 — 13900 16100 25700 31000 8940  264
19.9 807 1.6 69.9 7.5 301 L3 — BN90LB4 — 4480 4480 12500 14300 2950  254
20.4 789 1.6 68.2 12.0 — 301 R3 BN90LB4 — 4440 4440 12400 14200 2920  256
21.5 774 1.5 64.8 7.5 301 L2 — BN90LB4 — 4370 4370 12200 14000 2870  254
22.0 731 1.2 63.2 7.5 300 L3 — BN90LB4 — 4330 4330 12100 13900 2850  244
22.0 731 2.3 63.2 7.5 301 L3 — BN90LB4 — 4330 4330 12100 13900 2850  254
22.0 729 3.0 63.1 14.0 — 303 R3 BN90LB4 — 13300 15400 24700 29700 8540  266
22.1 727 1.2 62.9 12.0 — 300 R3 BN90LB4 — 4330 4330 12100 13900 2840  246
22.1 727 2.3 62.9 12.0 — 301 R3 BN90LB4 — 4330 4330 12100 13900 2840  256
24.9 666 2.7 55.8 9.0 303 L2 — BN90LB4 — 12800 14800 23800 28700 8200  264
25.7 626 2.9 54.2 14.0 — 303 R3 BN90LB4 — 12700 14600 23600 28400 8120  266
26.8 620 1.0 51.9 7.5 300 L2 — BN90LB4 — 4060 4060 11400 13100 2670  244
26.8 620 2.1 51.9 7.5 301 L2 — BN90LB4 — 4060 4060 11400 13100 2670  254
26.9 597 1.4 51.6 7.5 300 L3 — BN90LB4 — 4050 4050 11400 13100 2660  244
26.9 597 2.7 51.6 7.5 301 L3 — BN90LB4 — 4050 4050 11400 13100 2660  254
27.6 583 1.5 50.4 12.0 — 300 R3 BN90LB4 — 4020 4020 11300 13000 2640  246
27.6 583 2.8 50.4 12.0 — 301 R3 BN90LB4 — 4020 4020 11300 13000 2640  256
33 496 1.3 41.5 7.5 300 L2 — BN90LB4 — 3770 3770 10700 12300 2480  244
33 496 2.6 41.5 7.5 301 L2 — BN90LB4 — 3770 3770 10700 12300 2480  254
34 476 1.4 41.2 12.0 — 300 R3 BN90LB4 — 3760 3760 10600 12200 2470  246

Bijlage 4
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267 / 550

303 R

P71 P80 P90 P100 P112 P132
E P E P E P E P E P E P

303 R2 65 160 84 200 84 200 94 250 94 250 114 300
303 R3 65 160 84 200 84 200 94 250 94 250 114 300
303 R4 65 160 84 200 84 200 94 250 94 250 114 300

S1 + M1 S2 + M2S S3 + M3S S3 + M3L S4 + M4
X1 X2 Y1 X1 X2 Y1 X1 X2 Y1 X1 X2 Y1 X1 X2 Y1

303 R2 — — — 328 400 156 373 469 195 405 497 195 508 619 258
303 R3 253 314 138 328 400 156 373 469 195 405 497 195 — — —
303 R4 253 314 138 328 400 156 373 469 195 405 497 195 — — —

FP M2max = 5200 Nm



P R O D U C T  D AT A  S H E E T

ACTUATOR
LA23
Features and Options:
• Load in push: 2500N, 1800N, 1500N, 1200N or 900N
• Load in push: 2500N, 1800N, 1500N, 1200N or 900N
• Load in pull: 2500N, 1800N, 1500N, 1200N or 900N 
• Housing colour: Grey or black
• Protection class: IPX4 or IPX6  
• Motor: 12 V DC, 24 V DC
• Stroke length: 20 - 300 mm
• Built-in dimensions: 110 mm + stroke length
• Positioning options: 
 - Potential free end stop signals
 - Hall potentiometer or Hall PWM positioning
 - Hall
 - Single Hall/Dual Hall
• Back fi xture material: Plastic or steel
• Nut: Guided
• Safety nut: In push or pull (2500N and 1800N 
 version only safety nut in push)
• Mechanical spline Yes
• Built-in electrical end-stop: Yes
• Exchangeable cable: Yes
• Static safety factor: 2.5
• Noise level: Max. 58.5 dB(A) (At nominal voltage 
 and with no load, according to EN ISO 3743-1)
• Mechanical end stop Yes
• Integrated Control Yes

Usage:
• Duty cycle: 10%, 2 minutes continuous use 
 followed by 18 minutes not in use 
• Usage temperature: 
 -30°C to +55°C (according to ISO 7176-9)
• Storage temperature: 
 -45°C to +70°C (according to ISO 7176-9)
• Fire catagory: Enclosure UL94-V0
• Cycles: The LA23 Life cycle test has been 
 performed with a stabilised power supply 
 (10% duty cycle) on a 200 mm stroke actuator 
 at max. load for the following number of cycles 
 (at 20°C ambient temperature):
 3 mm pitch = 5.000 cycles
 5, 6, 9 and 12 mm pitch = 10.000 cycles

The LA23 actuator is a small and strong push or 

pull actuator (up to 2500 N). The LA23 can be used 

in various applications where size is important.

Some of the benefits the LA23 offers you are:

• Compact design

• High lifting force

• Exchangeable cables

• Available with integrated control (IC)

iFLEX is a descriptive term under which every 
TECHLINE® actuator with built-in intelligence 
is unified.

For more information on iFLEX, please see: 
www.linak.com/techline

Bijlage 5



LA23 TECHLINE 
Ordering example:

IP degree:  4 = IPX4
 6 = IPX6

Motortype:  A = 12V (Always for DESKLINE applications)
 B = 24V (Running mainly with battery (CBJ1, CBJ2, CBJH, CBJC, wheelchairs))
 G = 24V (For OpenBus (CB20, CB16, CB6s)) not available with LA23IC

Stroke:  XXX = mm Min. 020 mm, Max. 300 mm in steps of 5 mm
 Recommended versions:
 020 mm; 050 mm; 100 mm; 150 mm; 200 mm; 250 mm; 300 mm

Positioning:  00 = No positioning
01 = Potential free end stop signals
02 = Dual Hall digital positioning (Always for DESKLINE applications)
03 = Dual Hall PNP positioning
1x = Hall potentiometer feedback
2x = Hall potentiometer feedback and potential free endstop
3x = Hall PWM position feedback
4x = Hall PWM position and potential free endstop
50 = IC with standard electrical endstop - no positioning
52 = IC with Standard Single Hall Positioning
6x = IC with Hall potentiometer feedback.
7x = IC with Hall PWM position feedback
Xx = For more positioning options see later pages

Safety option:  0 = No safety options (pitch 3, 5, 6, 9 or 12)
1 = Safety nut for push (pitch 3, 5, 6, 9 or 12)
2 = Safety nut for pull (pitch 6, 9 or 12)
3 = Mechanical spline without safety nut (pitch 3, 5, 6, 9 or 12)
4 = Mechanical spline with safety nut (pitch 3, 5, 6, 9 or 12)
Standard BID see later pages
Overview see later pages

Housing colour:  1 = Black   (RAL 9005)
 2 = Light grey  (RAL 7035)

Piston rod eye:  0 =Standard (steel) with slot (6.1 mm), eye Ø10.2 mm, incl. plastic bushings
 1 =Standard (steel) with slot (6.1 mm), eye Ø10.2 mm
 2 =Standard (steel) with slot (6.1 mm), eye Ø12.3 mm

Back fi xture  0 = 0° clockwise  H = 60° clockwise  Q = 120° clockwise
rotation:  A = 7.5° clockwise  J = 67.5° clockwise  R = 127.5° clockwise

B = 15° clockwise  K = 75° clockwise  S = 135° clockwise
C = 22.5° clockwise  L = 82.5° clockwise  T = 142.5° clockwise
D = 30° clockwise  1 = 90° clockwise  U = 150° clockwise
E = 37.5° clockwise  M = 97.5° clockwise  V = 157.5° clockwise
F = 45° clockwise  N = 105° clockwise  W = 165° clockwise
G = 52.5° clockwise  P = 112.5° clockwise  Z = 172.5° clockwise

Back fi xture:  1 = Plastic with slot (6.1 mm), eye Ø10.2mm (only for Standard push load)
(only for pitch 6, 9 or 12 and safety option 0 or 1 (push))

2 = Steel with slot (6.1mm), eye Ø10.2 mm, incl. plastic bushings
3 = Steel with slot (6.1mm), eye Ø10.2 mm
4 = Steel with slot (6.1mm), eye Ø12.3 mm

Spindle type:  3 = 3 mm pitch (2500 N)
5 = 5 mm pitch (1800 N)
6 = 6 mm pitch (1500 N)
9 = 9 mm pitch (1200 N)
0 = 12 mm pitch (900N)

Actuator type:  23 = LA23

23  6  1  A  0  1  0  00  250  A  4

Note:
• Cables must be ordered separately. 
• Cable locks must be ordered separately for LA23.



Different positioning options can be chosen for LA23. 

Positioning options.

Positioning/ 
Ordering code 
number

    X            X

Description of positioning option No. of 
pins in 
LA23

0 0 Standard electrical endstop - no positioning 6

0 1 Standard electrical endstop and potential free endstop - no positioning 6

0 2 Dual Hall digital positioning 6

0 3 Dual Hall PNP positioning 6

1 1 Hall Potentiometer feedback 0 - 10 V 10

1 2 Hall Potentiometer feedback 1 - 9 V 10

1 3 Hall Potentiometer feedback 2 - 8 V 10

1 4 Hall Potentiometer feedback 0 - 5 V 10

1 5 Hall Potentiometer feedback 0.5 - 4.5 V 10

1 6 Hall Potentiometer feedback 0 - 3.3 V 10

1 7 Hall Potentiometer feedback 0.3 - 3 V 10

2 1 Hall Potentiometer feedback and potential free endstop 0 - 10 V 10

2 2 Hall Potentiometer feedback and potential free endstop 1 - 9 V 10

2 3 Hall Potentiometer feedback and potential free endstop 2 - 8 V 10

2 4 Hall Potentiometer feedback and potential free endstop 0 - 5 V 10

2 5 Hall Potentiometer feedback and potential free endstop 0.5 - 4.5 V 10

2 6 Hall Potentiometer feedback and potential free endstop 0 - 3.3 V 10

2 7 Hall Potentiometer feedback and potential free endstop 0.3 - 3 V 10

3 1 Hall PWM position feedback 0 - 100 % 10

3 2 Hall PWM position feedback 10 - 90 % 10

3 3 Hall PWM position feedback 20 - 80 % 10

4 1 Hall PWM position feedback and with potential free endstop 0 - 100 % 10

4 2 Hall PWM position feedback and with potential free endstop 10 - 90 % 10

4 3 Hall PWM position feedback and with potential free endstop 20 - 80 % 10

5 0 Standard electrical endstop - no positioning 10

5 2 Standard single Hall positioning 10

6 1 Hall potentiometer feedback 0 - 10 V 10

6 2 Hall potentiometer feedback 1 - 9 V 10

6 3 Hall potentiometer feedback 2 - 8 V 10

6 4 Hall potentiometer feedback 0 - 5 V 10

6 5 Hall potentiometer feedback 0.5 - 4.5 V 10

6 6 Hall potentiometer feedback 0 - 3.3 V 10

6 7 Hall potentiometer feedback 0.3 - 3 V 10

7 1 Hall PWM postion feedback 0 - 100 % 10

7 2 Hall PWM postion feedback 10 - 90 % 10

7 3 Hall PWM postion feedback 20 - 80 % 10

Positioning/ 
Ordering code 
number

    X            X

Description of positioning option
IC (Integrated Control)

No. of 
pins in 
LA23



Dimensions:

Tolerances:
For built-in dimensions and stroke ± 2 mm.

43

Back fi xture orientation

Option 0

Built In Dimensions

Back fi xture orientation

Option 1

85



Safety option Stroke length Spindle pitch
Min. Built-in
Dimensions

0 = No safety option 20 - 49 6, 9 or 12 160

0 = No safety option 20 - 49 3, 5 168

1 = Safety nut for push 20 - 49 6, 9 or 12 160

1 = Safety nut for push 20 - 49 3, 5 168

2 = safety nut for pull 20 - 49 6, 9 or 12 172

3 = Mechanical Spline for push 20 - 49 6, 9 or 12 180

3 = Mechanical Spline for push 20 - 49 3, 5 196

4 = Mechanical Spline & safety nut for push 20 - 49 6, 9 or 12 180

4 = Mechanical Spline & safety nut for push 20 - 49 3, 5 196

0 = No safety option 50 - 200 6, 9 or 12 110 + stroke

0 = No safety option 50 - 200 3, 5 118 + stroke

1 = Safety nut for push 50 - 200 6, 9 or 12 110 + stroke

1 = Safety nut for push 50 - 200 3, 5 118 + stroke

2 = Safety nut for pull 50 - 200 6, 9 or 12 122 + stroke

3 = Mechanical Spline for push 50 - 200 6, 9 or 12 130 + stroke

3 = Mechanical Spline for push 50 - 200 3, 5 146 + stroke

4 = Mechanical Spline & safety nut for push 50 - 200 6, 9 or 12 130 + stroke

4 = Mechanical Spline & safety nut for push 50 - 200 3, 5 146 + stroke

0 = No safety option 201 - 300 6, 9 or 12 130 + stroke

0 = No safety option 201 - 300 3, 5 138 + stroke

1 = Safety nut for push 201 - 300 6, 9 or 12 130 + stroke

1 = Safety nut for push 201 - 300 3, 5 138 + stroke

2 = Safety nut for pull 201 - 300 6, 9 or 12 142 + stroke

3 = Mechanical Spline for push 201 - 300 6, 9 or 12 150 + stroke

3 = Mechanical Spline for push 201 - 300 3, 5 166 + stroke

4 = Mechanical Spline & safety nut for push 201 - 300 6, 9 or 12 150 + stroke

4 = Mechanical Spline & safety nut for push 201 - 300 3, 5 166 + stroke

The built-in dimension depends upon the chosen safety option and stroke length. 
Please see the table below to decide upon the built-in dimension.

Safety nut and back fi xture overview

Safety nut Steel back fi xture Plastic back 
fi xture

900 N Optional in push or pull Required in pull Only in push

1200 N Optional in push or pull Required in pull Only in push

1500 N Optional in push or pull Required in pull Only in push

1800 N Optional in push (Safety nut 2500 N not available in pull) Always required Not available

2500 N Optional in push (Safety nut 2500 N not available in pull) Always required Not available



Speed, load and current curves:

12V motor - type A

Self-locking specifications

 Maximum self-lock (N) Without short circuit With short circuit

12 mm pitch 750 900

9 mm pitch 750 1200

6 mm pitch 1200 1500

5 mm pitch 1600 1800

3 mm pitch 2500 2500



24V motor  type B



  Terms of use
The user is responsible for determining the suitability of LINAK products for specifi c application. 
LINAK takes great care in providing accurate and up-to-date information on its products. 
However, due to continuous development in order to improve its products, LINAK products are 
subject to frequent modifi cations and changes without prior notice. Therefore, LINAK cannot 
guarantee the correct and actual status of said information on its products. 
While LINAK uses its best efforts to fulfi l orders, LINAK cannot, for the same reasons as 
mentioned above, guarantee the availability of any particular product. Therefore, LINAK reserves 
the right to discontinue the sale of any product displayed on its website or listed in its catalogues 
or other written material drawn up by LINAK.
All sales are subject to the Standard Terms of Sale and Delivery for LINAK. For a copy hereof, 
please contact LINAK.
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Product information

The technical data are subject to a final technical inspection.
This inspection is made when a quotation is created.
You can find the exact net weight on the order confirmation. For techncial reasons, the real weight may differ from this information.

Created on: 2014-04-28 13:08:44 / Steven Van Parys / VPS bvba
DC Version 2.14

AC gearmotor

WA20/TDR63L4

Rated motor speed [1/min] : 1300
Output speed [1/min] : 40
Overall gear ratio : 32,50
Output torque [Nm] : 39
Service factor SEW-FB : 1,00
input mounting position/IM : M2B
Position of connector/terminal box [°] : 90
Cable entry/connector position : X
Hollow shaft [mm] : 20
Permitted output overhung load with
n=1400

[N] : 2200

Lubricant quantity 1st gear unit [Liter] : 0,24
Motor power [kW] : 0,25
Duration factor : S1-100%
Efficiency (50/75/100% Pn) [%] : 63,5 / 66,2 / 64,6
CE mark : Yes
Motor voltage [V] : 230/400
Wiring diagram : DT13
Frequency [Hz] : 50
Rated current [A] : 1,18 / 0,68
Cos Phi : 0,81
Thermal class : B
Motor protection type : IP54
Net weight [Kg] : 7,3

Additional feature and Options:
T- Torque arm for shaft mounted feature

Page 1 from 1
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Product information

The technical data are subject to a final technical inspection.
This inspection is made when a quotation is created.
You can find the exact net weight on the order confirmation. For techncial reasons, the real weight may differ from this information.

Created on: 2014-04-29 08:59:58 / Steven Van Parys / VPS bvba
DC Version 2.14

AC gearmotor

WA30/TDR63L4

Rated motor speed [1/min] : 1300
Output speed [1/min] : 17
Overall gear ratio : 75,00
Output torque [Nm] : 61
Service factor SEW-FB : 1,15
input mounting position/IM : M5A
Position of connector/terminal box [°] : 90
Cable entry/connector position : 2
Hollow shaft [mm] : 20
Permitted output overhung load with
n=1400

[N] : 3000

Lubricant quantity 1st gear unit [Liter] : 0,4
Motor power [kW] : 0,25
Duration factor : S1-100%
Efficiency (50/75/100% Pn) [%] : 63,5 / 66,2 / 64,6
CE mark : Yes
Motor voltage [V] : 230/400
Wiring diagram : DT13
Frequency [Hz] : 50
Rated current [A] : 1,18 / 0,68
Cos Phi : 0,81
Thermal class : B
Motor protection type : IP54
Net weight [Kg] : 9,8

Additional feature and Options:
T- Torque arm for shaft mounted feature

Page 1 from 1
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