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Centraal: Productiviteit en beschikbaarheid van machines en installaties  

„Dag van het onderhoud” op de beurs FMB: Het programma ligt vast  

 

Voor de meerderheid van de kopers van machines zijn de aanschafkosten niet de belangrijkste 

beslissingsfactor voor de investering, maar wel de levenscycluskosten. Daardoor komen elementen zoals 

productiviteit, kosten voor reserveonderdelen en servicevereisten op de voorgrond. 

 

Deze thema’s komen terug bij vele exposanten op de 14
de

 FMB – Toeleveranciersbeurs Machinebouw, 

die van 7 tot 9 november 2018 in Bad Salzuflen plaatsvindt. Ze demonstreren bekende en innovatieve 

tools voor het onderhoud en de service van productie-installaties. Het spectrum reikt daarbij van 

meettechniek en softwareoplossingen tot gesofisticeerde servicediensten, die als doel hebben de 

beschikbaarheid van het machinepark te garanderen.  

 

Deze oplossingen worden steeds complexer en hebben dus ook meer toelichting nodig. Drie voorbeelden 

die op de beurs FMB worden getoond: SKF biedt zijn klanten complete systemen voor het preventieve 

onderhoud aan. Pirtek heeft IT-ondersteunde slangmanagementoplossingen voor de industrie ontwikkeld. 

En Wieland ondersteunt de gebruikers bij de modernisering van machines met inachtneming van de 

geldende normen en veiligheidseisen. 

 

Deze drie thema’s worden niet alleen voorgesteld aan de standen van de desbetreffende bedrijven, maar 

ook tijdens lezingen op woensdag, de eerste beursdag. Ze maken deel uit van de „Dag van het 

onderhoud”, die van 10.30 tot 15.30 uur om het half uur individuele aspecten van machineonderhoud en -

service belicht onder het motto „Nieuwe ideeën en diensten voor onderhoud: toestandscontrole, 

vooruitziend onderhoud & co.”  

 

De lezingen dekken een breed spectrum van nieuwe instrumenten voor onderhoud. Daartoe behoren de 

online bewaking van robots (met de Kawasaki Trend Manager) en de ondersteuning van het 
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servicepersoneel door augmented en/of virtual reality (met de oplossingen van de firma Raumtänzer 

GmbH, een spin-off van de universiteit van Bielefeld).   

 

Tijdens de tweede dag wordt het voor de beursbezoekers niet minder spannend.  

Christian Enßle, Portfolio Manager van Clarion Events Deutschland GmbH:  

„Op donderdag stellen acht sprekers van exposerende bedrijven voorbeeldoplossingen voor met het oog 

op een productie die voldoet aan industrie 4.0.  

En op vrijdag wordt het lezingenprogramma traditioneel verzorgd door de spilfiguren van de topcluster it´s 

OWL. Het gaat dan om praktijkgerichte bouwstenen voor de gedigitaliseerde productie.  

De hallen zijn zo goed als volzet. Momenteel hebben wij 507 exposanten en zijn er nog slechts enkele 

standplaatsen over voor late beslissers.”  

 

     *** 
 
De 14

de
 FMB – Toeleveranciersbeurs Machinebouw vindt plaats van 7 tot 9 november 2018 in het 

beurscentrum Bad Salzuflen. Een actuele lijst van exposanten kan worden gedownload op www.fmb-
messe.de. 
     *** 
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Wij ontvangen graag een bewijsexemplaar  

 

 

Contact: 

Web: www.fmb-messe.de 

Twitter: @FMB_messe 

Facebook: www.facebook.com/fmbmesse 

YouTube: www.youtube.com/FMBfair 

XING: FMB – Zuliefermesse Maschinenbau 
 

Clarion Events Deutschland GmbH  

Mevrouw Birgit Schindler 

Meisenstraße 94 | 33607 Bielefeld 

Tel.: +49 (0) 521 96533-43 

E-mail: birgit.schindler@fmb-messe.de 

Internet: www.clarionevents.de 

 

 

Perscontact 

GS Media-Service Gabriele Schneider 

Mevrouw Gabriele Schneider 

Belzweg 9 | 33739 Bielefeld 

Tel.: +49 (0) 5206 9150-0 

E-mail: g.schneider@gs-media-service.de 

Internet: www.gsmediaservice.de 
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