
Met 6.500 medewerkers is Volvo Car Gent 

de grootste industriële werkgever van 

Oost-Vlaanderen. In 2019 rolden er 206.225 

wagens van de transportband. Elk van de 

onderdelen wordt op precies het juiste 

moment in de juiste sequentie aangeleverd 

aan de assemblagelijn. Om de wielen op een 

ergonomische en betrouwbare manier tot 

bij de operator te brengen, werkte de BU 

Machinery van ATS een wielmontageconcept 

uit. Resultaat: een serieuze besparing in 

kosten en stilstandtijd. 

Elektrisch paradepaardje 
Volvo Car Gent produceert de modellen XC40 en V60. 
Met de XC40, de nieuwe plug-in hybride van Volvo, en 
de XC40 BEV, de eerste volledig elektrische Volvo, wist 
de Gentse vestiging een paradepaardje te strikken. 
Volvo verwacht immers dat tegen 2025 de helft van 
alle verkochte Volvo’s elektrische wagens zullen zijn. 
Equipment engineer Jan Demaecker: “Onze productie 
bestaat eigenlijk uit drie aparte fabrieken. De lasfabriek 
waar we het chassis samenstellen, de spuitfabriek 
waar de wagens de juiste kleur mee krijgen en de 
eindassemblage waar de auto helemaal volgens de 
wensen van de klant wordt afgewerkt. Sinds kort is 
er nog een vierde zone: de batterijfabriek waar we de 
batterijen voor de XC40 assembleren.” 

Synchroon samenspel 
Elke stap in de productieketen bij Volvo is minutieus afgesteld op de volgende. “Logistiek is hier een huzarenstukje.  
De verschillende onderdelen die via toeleveranciers komen, moeten op het juiste moment en in de juiste volgorde arriveren 
om dan naadloos binnen onze assemblagelijn te passen.” Een mooi voorbeeld daarvan zijn de wielen. Per vrachtwagen 
worden 3 x 16 stapels van 4 wielen aangeleverd in functie van de bestellingen die over de band zullen rollen. “Er is wat de 
sequentie betreft geen marge voor fouten. Het voorwiel moet immers aangeleverd worden net op het moment dat de vooras 
aan de operator passeert.” Aan het einde van de wielenaanvoerlijn zorgt de wissel-unit ervoor dat de wielen naar beide 
wielliften geloodst worden, links en rechts. Elke lift brengt het wiel naar beneden tot op de shuttle die hem op zijn beurt naar 
de as van de wagen brengt, op de perfecte hoogte. Een project dat Volvo enkele jaren eerder realiseerde met het voormalige 
VPS (nu BU Machinery binnen ATS) om de ergonomie voor de operatoren te verbeteren. 

Te veel stilstand 
Tot voor kort doken op dit punt in de assemblagelijn geregeld problemen op. Demaecker: “Het laatste stukje van het traject 
door de wiellift gebeurt eigenlijk op basis van de zwaartekracht. Met andere woorden, de wielen, die toch snel tot 35 kg 
wegen, vielen per 20 seconden rechtstreeks in de wielmand op de shuttle. Eén aan de rechterkant van het voertuig, één 
aan de linkerkant. Meer dan 2.000 keer per dag. Door het gewicht en de impact ontstond er na verloop van tijd steeds 
meer schade aan de shuttles met uitval tot gevolg en een stilstand van de productielijn. En dan beginnen de kosten op te 
lopen.” Volvo vroeg daarom aan de BU Machinery om een nieuw systeem te bedenken en tegelijkertijd de werking van de 
verschroevers, die de bouten van de wielen aanspannen, te automatiseren met het oog op maximale ergonomie voor 
de operatoren. 

Samen de puzzel leggen 
“Professionele uitvinders”, zo omschrijft manager Jurgen De Groote zijn BU. “Door out-of-the-box te denken, 
proberen we prototypes te ontwerpen die niet courant op de markt te vinden zijn. Samenwerking is daarin 
cruciaal. We hebben wel kennis van machines en techniek, maar de klant kent zijn proces, product en omgeving het 
beste. Concepten denk je dus samen uit. Daarbij hoeven we niet eens het warm water opnieuw uit te vinden. Het gaat er 
om bestaande technologie als een innovatieve puzzel samen te leggen om het probleem van de klant op te lossen. Dat 
we in diverse segmenten actief zijn, maakt dat er een kruisbestuiving kan ontstaan. Oplossingen die zich al in een domein 
bewezen hebben kunnen ook elders uitkomst bieden. Als we erin slagen om complexe dingen er heel eenvoudig te laten 
uitzien, dan zijn we geslaagd in onze missie.” 

Jurgen De Groote (ATS) en Jan Demaecker (Volvo Car Gent) met het team van BU Machinery. 

Volvo Car Gent
Wanneer productie  
op wieltjes moet lopen 
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Alle handelingen in één sturing 
Dat is ook het recept dat ze bij Volvo Car Gent toepasten. Volvo 
had zelf al een idee van hoe de oplossing eruit moest zien. “In 
plaats van de wielen los te laten en de zwaartekracht het werk 
te laten doen, houden we ze nu het volledige traject geklemd, 
roteren we ze onderwijl voor een perfecte positionering en 
leggen we ze rustig af in het wielmandje”, vertelt De Groote. 
“Vervolgens worden de wielen zo dicht mogelijk bij hun doel 
gepositioneerd zodat ze makkelijk en ergonomisch te monteren 
zijn. De operator hoeft ze enkel nog over de as te schuiven 
en vast te zetten. Nadat hij op start geduwd heeft, komt de 
verschroever erbij. Hij volgt de shuttle zo dicht mogelijk bij het 
wiel om zo weinig mogelijk cyclustijd te verliezen. Eenmaal 
aangekoppeld, worden de vijf bouten van het wiel tegelijk met 
een genormeerd moment vastgezet. Omdat het belangrijk is om 
te weten welke wagentype er precies aankomt en wat dus de 
precieze positie van het voor- en achterwiel is, hebben we het 
schuifregister uitgebreid met deze extra taak. Alle handelingen 
die moeten gebeuren voor de montage van het wiel zijn dus in 
dezelfde PLC geprogrammeerd. Daarnaast hebben we letterlijk 
nog een achterpoortje ingebouwd. Mocht de wiellift uitvallen, 
kan er langs die weg manueel verder gewerkt worden totdat de 
herstelling mogelijk is.” 

Centimeterwerk 
De uitdaging in het project zat vooral in de beperkte 
ruimte die beschikbaar was langs de productieband. 
“Het was centimeterwerk om de wielliften, die we elk in drie 
stukken hadden opgebouwd en getest in ons atelier ter 
plaatse samen te stellen. Zeker gezien de tijdsdruk die er was. 
De verschroevers deden al hun intrede in de productie in de 
zomer van 2018. De wiellift zelf kwam pas aan de beurt in de 
kerstvakantie van 2018. Op minder dan tien dagen moest de 
oude eruit, de nieuwe erin, de kast uitgebreid en geconverteerd 
worden en alles perfect op elkaar geprogrammeerd zijn volgens 
de standaarden die Volvo voorschrijft. Gelukkig konden we 
rekenen op de nodige steun binnen de andere afdelingen 
van ATS. De BU Automation speelde een belangrijke rol met 
o.a. Wim Van Honacker, Timmethy Duyck, Jonas Logghe 
en Tom Vandenberghe. En om van dit project een succes te 
maken was ook de expertise van de BU Electrical Solutions 
onontbeerlijk met als projectleider Hans Geerinck en werfleider 
Mo Jenaieh.” 

Realisatie door ATS nv, BU Machinery,  
BU Automation, BU Electrical Solutions
Gerealiseerde technieken: 
- Concept, engineering en design
- Mechanische samenbouw
- Automation
- Elektrische installatie

Van twee naar een operator 
Volvo Car Gent is alvast bijzonder tevreden over het resultaat en de goede verstandhouding met ATS. “Flexibiliteit en een goede verstandhouding 
waren cruciaal, van in het begin van het project bij het samen uitwerken en verfijnen van het concept tot in de uitvoering onder 
tijdsdruk. Op één body pitch zijn we door de geslaagde samenwerking van twee operatoren aan weerszijden van de transportband kunnen 
overschakelen naar één. Bovendien heeft de operator nog tijd over. Het is ongelooflijk om zien hoe snel onze gasten die repetitieve handelingen onder 
de knie krijgen. Ze bedienen de joystick van de manipulator als vanzelf en kunnen er zelfs nog een extra taak bijnemen: het aanbrengen van een 
plastic tape over de aluminium bar in de deuropening om krasjes te vermijden. Een ongelooflijke kostenbesparing die bovendien gepaard gaat  
met een veel duurzamere installatie en dus minder productiestilstand. Ook de ergonomie voor onze operatoren is weer sterk verbeterd”, stipt  
Demaecker aan. 

Jan Demaecker (Volvo Car Gent) en Jurgen De Groote (ATS)
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