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De toenemende complexiteit van alle 
soorten industriële machines leidt 
tot hogere veiligheidseisen voor de 
bediening ervan. Het is het doel van 
EAO om aan deze eisen te voldoen.

Nauwgezette aandacht voor elk detail 
van de planning, samen met strenge 
testen en laboratoriummethodieken, 
garanderen een ideale en veilige basis 
voor de ontwikkeling van onze betrouw-
bare HMI componenten en systemen 
voor de machinebouw. Diverse ISO-
certificaten zijn hiervan het bewijs. Als 
het om de veiligheid van mensen gaat, 
sluiten we geen enkel compromis.
 

Van de redactie

Beste klanten en partners,

Het belangrijkste onderwerp van dit 
nummer van intouch is de industriële 
machine-industrie en de uitdagingen 
ervan voor ons als HMI-ontwikkelaars en 
-fabrikanten. De machinebouw bestrijkt 
een fascinerend en breed spectrum en 
hoewel deze sector niet vaak op de be-
langstelling van het grote publiek mag 
rekenen, kan deze bijzonder spectaculair 
zijn. De moderne werkplek is ondenk-
baar zonder de juiste machines. De 
verwachtingen die we van de gebruikte 
machines hebben zijn helder: ze moeten 
nauwkeurig, efficiënt en veilig zijn.

Eén centraal aspect met betrekking tot 
de veiligheid is de manier waarop de 
machines door mensen worden bediend. 
Hier komt HMI om de hoek kijken. EAO 
legt zich erop toe om de ideale interface 
te creëren en te garanderen dat de 
opdrachten van de mens nauwkeurig, 
efficiënt en veilig aan de machine kunnen 
worden doorgeven. 

De machinebouw is altijd van zeer groot 
belang geweest voor EAO en vormt dit 
jaar ons belangrijkste centrale aandachts- 
punt. In dit nummer van intouch nodi-
gen we onze lezers uit voor een reis door 
de wereld van de machinebouw: lees de 
ervaringen van onze klanten en leer 
onze nieuwe ontwikkelingen kennen, 
zoals in onze Serie 82.

Veel leesplezier!

Till Wieczorek
Head of Product Application Marketing

EAO analyseert technische eisen, 
bedieningsomgevingen en ergonomi-
sche en commerciële eisen om te 
garanderen dat de gebruikers en de 
technologie in perfecte harmonie 
samenwerken. Dit resulteert in inter-
actieve producten en oplossingen 
van topkwaliteit met een ultieme func-
tionaliteit en optimaal gebruiksgemak.   

Veiligheid op het werk, precisie, effici-
entie en beveiliging zijn belangrijke 
drijfveren in onze doelmarkt voor 
Machinery. Automatiseringstechniek 
zorgt ervoor dat eenvoudige, monotone 
en zelfs gevaarlijke activiteiten door 

machines worden overgenomen, zodat de nauwkeurigheid, 
snelheid en betrouwbaarheid veel groter zijn dan dat wat 
door mensen kan worden bereikt. De rol van de mens 
verandert van de productie naar de planning en de controle 
van processen, de bediening, en monitoring van machines 
en het onderhoud ervan. Desondanks zullen medewerkers 
ook in de toekomst altijd centraal blijven staan bij de inter-
acties. Hun knowhow neemt verder toe, waardoor hun in-
put voor het ontwerp van de HMI steeds belangrijker wordt 
Ze kunnen met hun ervaring dagelijks een bijdrage leveren 
aan relevante processen.

EAO Machinery-oplossingen: 
Systemen. Functies. Series.
Om machinefabrikanten maximaal voordeel te kunnen bieden 
en de complexiteit van hun taken zo veel mogelijk te redu-

Als het gaat om de veiligheid van mensen
sluiten wij geen compromissen. 

TRAKO 
Danzig, Polen  22-09-215 tot 25-09-2015
Elektrotechniek 
Utrecht, Niederland  29-09-2015 tot 02-10-2015
Easy Fairs
Stockholm, Zweden  23-11-2015 en 24-11-2015
SPS / IPC / Drives 
Neurenberg, Duitsland  24-11-2015 tot 26-11-2015
EDS Summit
Las Vegas, VS  10-11-2015 tot 13-5-2016
IMTS
Chicago, VS  12-09-2016 tot 17-09-2016

Internationale handelsbeurzen  2015

Nauwkeurig. Efficiënt. 
Veilig. In elke situatie.

ceren, werkt EAO de planning en productie van systeem-
oplossingen uit die tot en met plug & play-niveau kunnen 
worden ontwikkeld.

Op basis van de vereiste functies biedt EAO de klant 
consultancy-diensten en -oplossingen die volledig aan 
hun specificaties en verwachtingen voldoen. 

We hebben onze expertise al decennialang in de dagelijkse 
praktijk laten zien. Door interfaces te optimaliseren, kosten 
te verlagen en de kwaliteit van de ontwikkeling en productie 
van HMI componenten en systeemoplossingen te verbete-
ren, zijn wij van toegevoegde waarde.

David Kramer
Head of Corporate Communications

CNC-geteste draaibank.
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Het productprogramma van AFT omvat een 
breed scala aan machines, accessoires en 
materialen voor orthopedische toepassingen. 
AFT biedt de klant volledige service, variërend 
van de planning en het in bedrijf nemen van 
machines tot en met de levering van geschikte 
materialen. Vooraanstaande leveranciers profi-
teren van de meer dan 100 jaar aan ervaring 
van dit bedrijf in de orthopedische sector.

Op het hoofdkantoor in Wuppertal (Duitsland) 
zijn ongeveer 100 toegewijde medewerkers 
betrokken bij de constructie en productie van 
innovatieve nieuwe machines. Voor de nieuwste 
generatie compacte en eenvoudig te bedienen 
slijp- en polijstmachines voor schoenreparatie 
was AFT op zoek naar een intuïtief bedienings-
concept dat zowel modern als veilig is. Het 
bedrijf koos voor de Serie 84 van EAO met 
centrale puntverlichting voorzien van twee-
kleurige LED‘s. 

Elke drukknop heeft een duidelijk pictogram 
waarmee de machinefunctie wordt aangeduid. 
De verandering van kleur van rood naar groen 
laat de schoenmaker zien welke eenheid op 
dat moment actief is. De drukknoppen van de 

Serie 84 hebben tevens een pulsfunctie voor 
nog meer bedieningsveiligheid. 

Hiermee worden alle functies uitgeschakeld in 
geval van stroomuitval, zodat geen enkele 
eenheid automatisch wordt geactiveerd wanneer 
de stroom weer wordt ingeschakeld. De Serie 
84 past in het meest moderne machinedesign 
dankzij het vrijwel verzonken front.  

Andere sterke argumenten voor de Serie 84 
waren de lage inbouwdiepte en het gebruik van 
een printplaat die eenvoudig aan de achterkant 
van de frontplaat kan worden geklikt. De clips 
op de printplaat worden aan de achterkant van 
elke schakelaar bevestigd - er zijn geen montage- 
bouten nodig, waardoor de assemblagekosten 
worden verlaagd.

Met EAO heeft AFT een betrouwbare partner 
gevonden. Het deskundige advies en de inno-
vatieve, intuïtieve en betrouwbare producten 
en oplossingen vormen samen met de wereld-
wijde service de ideale oplossing voor AFT.

Norbert Backhaus
Marketing Manager

AFT International kiest voor 
tweekleurige LED‘s van EAO.
Polijsten, klemmen, slijpen, oprekken, aandrukken en lijmen.
Machines voor schoenreparatie en productie van orthopedische
toepassingen voeren deze functies met een grote mate van precisie
uit. AFT International GmbH is één van de meest vooraanstaande 
producenten van machines voor deze sector.

“M1600” slijp- en polijst-
machines van AFT met de 
Serie 84 tweekleurige LED-
verlichting.
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Het gezichtspunt van de bediener.

“De juiste afwegingen bij HMI-ontwerp en hoogwaardige
componenten zijn van fundamenteel belang voor de
gezondheid van mensen die machines bedienen” aldus 
een Europees rapport over de machinebouwsector. 

HMI – mensen centraal stellen.

Vooruitgang in de machinebouw betekent meer 
automatisering. Precisie, snelheid, efficiëntie, 
minimalisering en netwerkconnectiviteit vormen 
hierbij de sleutel tot succes. Maar de eisen 
binnen de industriële sector worden steeds 
complexer. Dit leidt tot strengere veiligheids-
eisen met betrekking tot de bediening van 
machines.

Het Europees Agentschap voor Veiligheid en 
Gezondheid op de werkplek maakt dit duidelijk 
in haar rapport over de machinebouwindustrie: 
“Het feit dat er zo veel mensen met machines 
of computers werken, betekent dat een goed 
ontwerp van de HMI (Human Machine Inter-
face) van essentieel belang is. Een slecht HMI 
ontwerp kan leiden tot beroepsziekten zoals 
stress of spieraandoeningen of zelfs arbeids-

ongevallen. De potentiële kosten voor een 
werkgever als gevolg van verminderde produc-
tiviteit, reputatieschade of ontevredenheid van 
de gebruikers zijn duidelijk.” Daarom is het 
juiste ontwerp van zowel de apparatuur als de 
werkplek van het grootste belang.

Nieuwe HMI componenttechnologie 
In de loop der jaren heeft HMI componenttech-
nologie aanzienlijke veranderingen ondergaan 
om aan de steeds gespecialiseerdere eisen van 
de machinebouwindustrie te kunnen voldoen. 
Moderne hoogwaardige HMI componenten zijn 
nauwkeurig vervaardigde producten van eer-
steklas kunststoffen, metalen en nauwkeurig 
geijkte veringen die voldoen aan strenge spe-
cificaties van het ontwerp met zeer geringe to-
leranties. Net als luxe horloges zijn ze ontwor-

HMI System paneel.

pen voor de hoge prestaties, haptische 
eigenschappen en uitstraling die nodig zijn 
voor een lange en betrouwbare levensduur.

Veel producten zijn tegenwoordig modulair 
opgebouwd en bestaan uit componenten die 
snel kunnen worden geassembleerd. Dankzij 
deze flexibele en configureerbare aanpak kan 
een productserie bestaan uit een scala aan 
variaties. De producten van EAO kunnen heel 
eenvoudig worden geconfigureerd en zijn 
bestemd voor modulaire assemblage. Dit maakt 
ze de ideale keuze voor veeleisende toepassin-
gen in een groot aantal industriële sectoren. 

Als klanten specifiekere eisen hebben, dan kan 
EAO de HMI componenten aan de individuele 
specificaties aanpassen door:  

.  De vorm en het formaat van drukknoppen  
en frontramen te wijzigen

.  Tactiele bedieningsoppervlakken en  
coatings toe te voegen

.  Tekst /symbolen op lenzen, platen of  
filminschuifstroken te laseren of drukken

.  Gekleurde verlichting en animatie-effecten 
toe te voegen

.  Spanningsbereiken aan te passen en  
beschermingscircuits toe te voegen

.  Klantspecifieke bekabeling, kabelbomen en 
fastonaansluitingen toe te voegen

EAO doet nog veel meer dan alleen het produ-
ceren van individuele bedieningselementen. 
Als oplossingsgerichte partner bieden wij de 
mogelijkheid bestaande HMI componenten  
technisch en mechanisch aan te passen om te 
voldoen aan de specifieke behoeften van de 
klant. Van eenvoudige bedieningselementen 
tot en met geavanceerde HMI systemen, van 
volumeproductie tot en met logistieke oplos-
singen – EAO biedt de complete reeks HMI 
diensten.
 
Gemengde technologie oplossingen 
EAO ontwerpt op maat aangepaste HMI syste-
men met innovatieve technologie, intuïtieve 
bediening en betrouwbare functies. 

Als specialist op het gebied van deze gemengde 
technologie oplossingen beschikken wij over 
een ruime ervaring – van het eerste concept en 

de fabricage tot en met de logistiek. Op deze 
manier kunnen we een enorme toegevoegde 
waarde voor onze klanten creëren.

Hoogwaardige kwaliteit speelt een centrale 
rol bij de vervaardiging van efficiënte HMI 
systemen (HMIS) die aan de uiteenlopende 
eisen van de markt voldoen. De uitstekende 
kwaliteit van het assortiment van EAO en de 
verscheidenheid en de flexibiliteit van de com-
ponenten garanderen dat er volledig aan de 
eisen van efficiënte HMI systemen wordt vol-
daan.

Normen
Normen zijn de belangrijkste bepalingen voor 
de bouw van HMI’s en HMI systemen. De eisen 
in de algemene en industriespecifieke criteria 
bepalen de eigenschappen, werkmethoden en 
het ontwerp. Het is essentieel dat deze normen 
worden nageleefd om goedkeuring voor een 
bepaald marktsegment te verkrijgen. Hoewel 
normen een grotere nauwkeurigheid, efficiëntie 
en veiligheid voor de eindgebruiker betekenen, 
kunnen ze voor de technisch ontwerper snel een 
web van regels vormen dat van invloed is op het 
creatieve proces. Daarom kan een goed begrip 
van de industriële normen een zeer positief 
effect hebben op het ontwerp, de productie 
en de levertijden.

Het bovenstaande is afkomstig uit ons techni-
sche artikel “HMI – mensen centraal stellen”. 
De volledige tekst is te vinden op 
www.eao.com/downloads.

Benjamin Brumec
Product Application Manager

Functies

De machine stoppen
De deur openen / sluiten
De systemen bedienen

Alle zintuigen en vermogens

Taal
Gewoontes

Gevoel

Omgevingscondities

Temperatuur
Licht en duisternis

Vocht

Menselijke behoeften

Gebruiksvriendelijkheid
Intuïtiviteit

Uitstraling en gevoel
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EAO optimaliseert de Serie 82 
voor lage spanningen.

EAO optimaliseert de Serie 82 voor lage spanningen en stroomsterktes.

De innovatieve drukknoppen met hun robuuste 
behuizingen van roestvast staal, messing of 
geanodiseerd aluminium voldoen aan de IK10- 
en IP67-norm en zijn verkrijgbaar in fraai 
vormgegeven, vandaalbestendige versies.

Duidelijke voordelen van Serie 82: 
.  Vergulde zilvercontacten beschikbaar voor 

lage spanningen en stroomsterktes 
.  Vandaalbestendig: inslagbestendig IK10, 

frontbescherming IP67
.  Optionele verlichting en lasergraveringen
.  Uitstekend tactiel gevoel
.  Lange levensduur: > 1 miljoen bedieningen
.  Goedkeuringen: CE, CB, UL, C UL, CCC

Marco Bighi
Product Application Manager

EAO heeft met een ‘gouden’ versie van de 
Serie 82 deze toonaangevende drukknop 
verder verbeterd. De Serie 82 van EAO biedt 
attractieve vandaalbestendige drukknoppen 
voor gebruik in ruwe omgevingen die zeer 
geschikt zijn voor toepassingen in de indus-
triesector, openbare omgevingen en facilitair 
beheer. De Serie 82 biedt tevens een zeer 
lange levensduur met meer dan 1 miljoen 
bedieningen.

De nieuwe vergulde zilvercontacten die in de 
Serie 82 gebruikt worden, zorgen voor het 
betrouwbaar schakelen van lage spanningen 
en stroomsterktes van 1 VDC / 5mA.

EAO, uw gespecialiseerde partner voor 
Human Machine Interfaces (HMIs), levert de 
nieuwe ‘gouden’ versie van de Serie 82 met 
stap- en pulsfunctie en met of zonder LED-
verlichting. U kunt kiezen tussen centrale 
punt- of ringverlichting. 

Vergulde zilvercontacten maken
het mogelijk om de toonaangevende 
drukknop toe te passen bij lage 
spanningen.

Langlopende duurtest van 
de Serie 82. Lange levens-
duur: Meer dan 1 miljoen 
bedieningen.

Juni 2012
Montagegat 19 mm
Juni 2013
Montagegat 16 mm en 22 mm
Aluminium behuizing (naturel geanodiseerd)
September 2013
Schroefaansluitingen (voor alle montagegaten)
Oktober 2014
Flexibele lasergraveringen
April 2015
Vergulde zilvercontacten 
voor lage spanningen

Ontwikkeling van de Serie 82
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Het “Programma voorkeursleveranciers” van EAO is gericht op
de strategische ontwikkeling van partnerschappen met voor-
keursleveranciers. In deze context werd op 20 november 2014 de 
eerste overeenkomst met Murrplastik getekend.

Guido Zakrzewski, waarnemend manager van IHK Ruhr (Kamer
van Koophandel en Industrie), overhandigde Manfred Sweekhorst,
CEO van EAO GmbH, een certificaat ter gelegenheid van het 
50-jarige jubileum van het bedrijf.

Dit was tevens het begin van het “Programma 
voor voorkeursleveranciers” van EAO dat is 
gericht op de strategische ontwikkeling van 
partnerschappen met voorkeursleveranciers.

Beide partijen profiteren van de overeenkomst. 
Naast de toegenomen kwaliteit, leveranciers-
concentratie en zekerheid van levering voor 
EAO, worden voorkeursleveranciers ook als 
eerste overwogen wanneer er bestellingen 
worden geplaatst.

Een dergelijke overeenkomst vormt ook een 
goede basis voor toekomstige gezamenlijke 
ontwikkelingen – de start van een solide partner- 
ship. 

EAO kijkt uit naar een nauwe samenwerking 
met Murrplastik Medizintechnik GmbH. Er zijn 
plannen voor het bepalen van nog meer voor-
keurspartners in de loop van de komende 
maanden en jaren.

Murrplastik Medizintechnik GmbH
Murrplastik Medizintechnik GmbH in Falken-
stein (Duitsland), opgericht in 1994, is een 

Jubileum voor EAO GmbH (Duitsland) – 
50 jaar specialistisch partnerschap in Essen
EAO GmbH werd op 1 februari 1965 opgericht 
als het Duitse verkoopbedrijf EAO AG. Als 
deskundig partner voor de industriële sector 
in Duitsland, Oostenrijk en Polen, geven onge-
veer 50 medewerkers in Essen advies aan de 
machinebouw, producenten van voertuigen 
voor het openbaar vervoer, fabrikanten van 
landbouw- en bouwmachines en klanten uit 
andere sectoren van de industrie.

Zoals CEO Manfred Sweekhorst uitlegt “Vanaf 
het begin hebben wij onze strategische doel-
stellingen op geselecteerde markten gericht, 
zoals transport. Op deze manier hebben we 
onze continue groei zeker gesteld. Ook in de 
toekomst zullen we ons met succes blijven 
ontwikkelen.” In zijn speech benadrukte Guido 
Zakrzewski het belang van middelgrote bedrij-
ven in Essen, zowel als werkgever als aanjagers 
van innovatie.

Norbert Backhaus
Marketing Manager

toonaangevende ontwikkelaar en fabrikant van 
veeleisende individuele componenten en com-
plete systemen die in hoogwaardige plastics 
worden gegoten voor gebruik in de farmaceu-
tische en medische technologiesectoren. 

Het bedrijf heeft vele jaren ervaring in de ont-
wikkeling van medische producten. Met behulp 
van ultramoderne machines en apparatuur 
werken ongeveer 75 hoogopgeleide medewer-
kers nauw samen met klanten om optimale 
oplossingen te creëren die aan individuele 
eisen voldoen. Regelmatige investeringen in 
deze machines garanderen dat het bedrijf 
technologisch gezien voorop blijft lopen.

Murrplastik is tevens een ideale partner voor 
EAO voor de productie van extreem accurate 
injectie gietmallen voor het spuitgieten in top-
kwaliteit.

Ga voor meer details naar:
www.murrplastik-medizintechnik.eu

Urs Rohrer
Head of Strategic Purchasing HMIC

Murrplastik wordt de 
voorkeursleverancier van EAO.

IHK Ruhr eert het 50-jarig 
jubileum van EAO GmbH. 

Murrplastik gebruikt ultramoderne machines voor de
vervaardiging van spuitgietonderdelen van topkwaliteit.

Murrplastik Medizintechnik GmbH is de eerste voorkeursleverancier van EAO.

Guido Zakrzewski (links) 
van IHK Ruhr overhandigt 
Manfred Sweekhorst een 
certificaat ter gelegenheid 
van het 50-jarige jubileum 
van EAO GmbH, Essen.

IHK-certificaat, als eerbetoon 
aan het 50-jarig jubileum van 
EAO GmbH, Essen.
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Redactie 
intouch – 
het EAO klantmagazine

EAO AG 
Tannwaldstrsse 88 
CH-4600 Olten
Telefon +41 62 286 91 11
communication@eao.com
www.eao.com

EAO contact.
Uw centre of excellence.

Hoofdkantoor

EAO Holding AG
Tannwaldstrasse 88
CH-4600 Olten
Telefoon +41 62 286 91 11
info@eao.com

Verkoopkantoren

Frankrijk
EAO France SAS
5, rue Henri François
FR-77330 Ozoir-la-Ferrière 
Telefoon +33 1 64 43 37 37 
sales.efr@eao.com

Hong Kong (Asia Pacific)
EAO (Far East) Ltd.
Unit A1, 1/ F, Block A
Tin On Industrial Building
777 Cheung Sha Wan Road
Lai Chi Kok, Kln
HK-Hong Kong
Telefoon +852 27 86 91 41
sales.ehk@eao.com

Italië
EAO Italia S.r.l.
Centro Direzionale Summit – 
Palazzo D1
Via Brescia, 28
IT-20063 Cernusco sul Naviglio (MI)
Telefoon +39 02 92 471934
sales.eit@eao.com

Japan
EAO Japan Co. Ltd.
Net 1 Mita Bldg. 3F
3-1-4 Mita Minato-ku
JP-Tokyo 108-0073
Telefoon +81 3 5444 5411 
sales.ejp@eao.com

Nederland, België
EAO Benelux B.V.
Kamerlingh Onnesweg 46
NL-3316 GL Dordrecht
Telefoon +31 78 653 17 00 
sales.enl@eao.com

Noord-Amerika
EAO Corporation
One Parrott Drive
Shelton
US-CT 06484
Telefoon +1 203 951 4600 
sales.eus@eao.com

Verenigd Koninkrijk
EAO Ltd.
Highland House
Albert Drive
Burgess Hill
GB-West Sussex RH15 9TN
Telefoon +44 1444 236 000 
sales.euk@eao.com

Zweden
EAO Svenska AB
Box 7032
SE-121 07 Stockholm-Globen
Telefoon +46 8 683 86 60
sales.esw@eao.se 

Zwitserland
EAO Schweiz AG
Tannwaldstrasse 86
CH-4600 Olten 
Telefoon +41 62 286 95 00
sales.ech@eao.com

Zwitserland
EAO AG
Tannwaldstrasse 88
CH-4600 Olten
Telefoon +41 62 286 91 11
info@eao.com

EAO Systems AG
Tannwaldstrasse 88
CH-4600 Olten 
Telefoon +41 62 286 91 11
sales.esy@eao.com

China
EAO (Guangzhou) Ltd.
3/F, Block G4, South China 
New Materials Innovation Park
31 Kefeng Road, 
Guangzhou Science City,
CN-Guangzhou, PRC
Telefoon +86 20 3229 0390
sales.ecn@eao.com

Duitsland
EAO Automotive GmbH & Co. KG
Richard-Wagner-Straße 3
DE-08209 Auerbach / Vogtland
Telefoon +49 3744 8264 0
sales.esa@eao.com

Noord-Amerika
EAO Corporation
One Parrott Drive
Shelton
US-CT 06484
Telefoon +1 203 951 4600 
sales.eus@eao.com

Fabrieken

China
EAO (Guangzhou) Ltd.
3/F, Block G4, South China 
New Materials Innovation Park
31 Kefeng Road, 
Guangzhou Science City,
CN-Guangzhou, PRC
Telefoon +86 20 3229 0390
sales.ecn@eao.com

EAO (Shanghai) Office
Rm. 403, Block 5#,
CIFI Century Square, Lane 28,
NO. 21, Danba Road,
Putuo District
CN-Shanghai PRC
Telefoon +86 21 6095 0717
sales.ecn@eao.com

Duitsland, Oostenrijk, 
Polen, Tsjechie
EAO GmbH
Langenberger Straße 570
DE-45277 Essen 
Telefoon +49 201 8587 0 
sales.ede@eao.com


