
Efficiëntiewinst dankzij automatische draadvoorbereiding 

 

Voor een handeling die duizenden keren per dag wordt uitgevoerd, telt elke seconde. Vanuit die 

redenering investeerde Cabli uit Duffel in knip-, krimp- en kabelsnijmachines van Phoenix 

Contact. Het helpt de bordenbouwer om competitief te zijn en te groeien in een sector die steeds 

meer buitenlandse concurrentie kent. 

 

Cabli uit Duffel bouwt industriële schakelkasten op maat. Het bedrijf werd opgericht in 1999 en 

telt intussen 6 vaste medewerkers. Dat team wordt in functie van de werkdruk uitgebreid met 

tijdelijke medewerkers. Die flexibiliteit is voor de KMO heel belangrijk en de hele organisatie is 

er intussen op gericht om efficiënt met die variatie om te gaan.  

“Toen ons bedrijf begon te groeien, deden we een merkwaardige vaststelling”,  legt zaakvoerder 

Tim Weckhuysen uit. “Op zeker moment zagen we ons resultaat naar beneden gaan op momenten 

dat we meer werk hadden. We hadden tijdelijk meer mensen nodig maar omdat we niet altijd 

direct over vakmannen met de juiste opleiding konden beschikken, daalde de efficiëntie. We 

hebben dat verder geanalyseerd en manieren gezocht om het probleem op te lossen.” 

Die oplossing bestaat erin om teams te vormen waarin een ervaren vakman zich kan concentreren 

op zijn essentiële taken terwijl tijdelijke medewerkers hem ondersteunen. Dat levert niet alleen 

een hogere efficiëntie op. Cabli geeft op die manier ook alle kansen aan interim medewerkers om 

het vak te leren en door te groeien. Daardoor biedt de aanpak ook een passend antwoord op de 

problematiek dat ervaren, opgeleide mensen moeilijk te vinden zijn. 

 

Vier draadbehandelingsmachines 

De nieuwe knip-, krimp- en kabelsnijmachines van Phoenix Contact spelen een essentiële rol in 

dit verhaal. De machines zijn bedoeld om de voorbereiding van kabels te automatiseren. De 

CF3000, bijvoorbeeld, is een machine die automatisch een draad stript wanneer die wordt 

ingevoerd en er in dezelfde beweging een huls opzet.  

“Het grote voordeel voor ons”, zegt Tim Weckhuysen, “is dat het geen enkele ervaring vergt om 

deze bewerking uit te voeren. De machine detecteert of de kabel correct werd ingevoerd en zorgt 

ervoor dat de krimp altijd goed is. Een ervaren vakman kan dat ook, maar de winst is net dat die 

ervaren vakman zich er dankzij de machines niet meer mee bezig hoeft te houden en dat iemand 

anders een even goed resultaat bereikt.” 

Een tweede machine is de CutFox 10 die draad vanop een rol op lengte snijdt. Het volstaat om 

het aantal gewenste draden en de lengte in te voeren. De operator hoeft tijdens de uitvoering niet 

eens bij de machine te blijven. 



De WireFox 1000 is een derde machine die bij Cabli in gebruik is. Ze stript draden tot 10 mm2 

zodra die correct worden ingevoerd. De machine kan de ontmanteling er gedeeltelijk laten 

opzitten zodat draden niet beschadigd raken. 

De CF 500 ten slotte is een elektrische krimptang die met een pedaal bediend wordt en net als de 

andere machines het voordeel biedt van steeds een correcte uitvoering te garanderen. Het toestel 

bewaakt de kracht die tijdens het krimpen wordt uitgevoerd zodat het eventuele foute 

handelingen kan detecteren.  

 

Efficiënte samenwerking in de teams 

Cabli heeft de machines op karren geïnstalleerd zodat ze makkelijk bij het werk in uitvoering 

geplaatst kunnen worden. De WireFox en de krimpmachine worden samen gebruikt en staan dus 

ook samen op een kar, met alle verdere benodigdheden. Hetzelfde geldt voor de CF3000 en de 

CutFox. 

Tim Weckhuysen: “De machines worden volop gebruikt en helpen ons om efficiënter te werken. 

Toen we begonnen te focussen op efficiëntie zochten we naar mogelijkheden om een project één 

of twee dagen sneller af te werken. Met de tijd gaan we daar steeds verder in en kom je bij 

handelingen die misschien een paar seconden sneller kunnen. De toestellen voor 

draadbehandeling zijn daar een goed voorbeeld van. De tijdswinst is misschien maar een seconde, 

maar voor een handeling die een paar duizend keer per dag wordt uitgevoerd, kan die winst 

serieus oplopen.” 

De winst zit niet alleen in de handeling op zich, maar voor een groot stuk ook in een andere 

manier om naar de productie te kijken.  

“Iedere kast is uniek”, legt Tim Weckhuysen uit, “maar dat betekent niet dat je binnen een project 

niet op zoek kan gaan naar seriewerk. We kunnen de nodige draden voor een project groeperen 

en vooraf op een efficiënte manier klaar maken. We creëren ook een efficiënte samenwerking in 

de teams waarbij een vakman de kasten bouwt en een minder ervaren medewerker dankzij de 

toestellen toch perfect werk kan afleveren om de vakman te helpen. Hetzelfde principe passen we 

toe bij de CNC machine die we gekocht hebben om de uitsparingen in de kasten automatisch te 

frezen. Dankzij dat soort voorbereidend werk kunnen onze medewerkers efficiënter werken en 

zich concentreren op de taken waarin hun kennis het meest relevant is.” 

“Een bijkomend voordeel van een dergelijke automatisering is dat er minder fouten gemaakt 

worden. De toestellen van Phoenix Contact stellen ons in staat om goedkopere medewerkers 

bepaalde taken van de vakman te laten doen, aan dezelfde snelheid en met een even goed 

resultaat.” 

 

 

 


