
Een samenwerking met duurzame kwaliteit 
Velan, Lyon, Frankrijk

Velan is een van de grootste ventielfabrikanten ter 
wereld en is erkend als pionier op het gebied van 
kwaliteit en innovatie. Het bedrijf, dat in 1950 werd 
opgericht, blijft voortbouwen op zijn technische 
deskundigheid en geavanceerde innovatie om bijzonder 
robuuste fittingen te ontwerpen die aan de meest 
strenge eisen voldoen van diverse sectoren, zoals de 
energieopwekking, chemische en petrochemische 
productie, brandstoffen en gaswinning, pulp en papier, 
mijnbouw, cryogene techniek en scheepsbouw.

Het brede scala aan producten van Velan kan 
worden onderverdeeld in de volgende categorieën: 
schuinafsluiters, blokafsluiters, keerkleppen en 
kwartslagkleppen. In elk van deze categorieën is 
kwaliteit van het hoogste belang voor Velan: van 
ontwerp tot productie.

Velan is vanaf het begin actief in de nucleaire sector en  
staat bekend om zijn betrouwbaarheid. Het bedrijf heeft 
360-ventielen geleverd aan alle 440 nucleaire faciliteit-
en. Tegenwoordig heeft het een wereldwijd netwerk van 
14 gespecialiseerde fabrieken.

Casestudie



Er kan veel tijd worden bespaard als componenten op een machine kunnen worden geïnspecteerd. De 
Absolute Arm is het ideale hulpmiddel om metingen uit te voeren tijdens het productieproces.  
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De mobiliteit van de Absolute Arm maakt het mogelijk om inspecties uit 
te voeren op de productie en zelfs bij machineverificatie.

De ergonomische eigenschappen en het gebruiksgemak van  
de Absolute Arm zorgen ervoor dat deze kan worden gebruikt voor elke 
meettoepassing.

PC-DMIS Touch-software combineert de eenvoud van een touchscreen-
interface met de prestaties van het PC-DMIS meetprogramma.

De hoofdactiviteit van Velan bestaat uit het ontwerpen, 
produceren en op de markt brengen van hoogwaardige 
stalen ventielen in veel verschillende modellen en 
afmetingen.

Duurzame kwaliteit

Bij Velan is duurzame kwaliteit meer dan alleen een slogan: 
het is een dagelijkse noodzaak die een cruciale rol speelt bij 
het ontwerp, de productie en de test- en werkmethoden.

Joël Camier, Control Service Manager bij Velan France 
legt uit: «Velan staat gelijk aan kwaliteit en controle is 
een integraal onderdeel van productie. Onze afdeling 
kwaliteitsinspectie bestaat uit ongeveer 15 werknemers. 
Velan heeft twee Absolute Arm-meetarmen. Deze 
geven ons directe controle over de machines tijdens het 
productieproces. Het is niet nodig om componenten uit 
elkaar te halen.

De resultaten zijn betrouwbaar en worden uitzonderlijk 
snel verkregen. De programma’s in onze database bieden 
ons de mogelijkheid om onderdeelnummers zeer snel 
te achterhalen en controles razendsnel opnieuw uit te 
voeren. Onze teams zijn zeer tevreden over onze Hexagon-
meetarmen en de vele toepassingen waarvoor ze gebruikt 
kunnen worden.»

Voortdurende verbeteringen

Velan is altijd op zoek om nieuwe, verbeterde modellen op  
de markt te brengen. Kwaliteit, veiligheid, gebruiksgemak, 
eenvoudig in-line onderhoud en, bovenal, een lange 
levensduur staan hierbij voorop. Deze eigenschappen 
hebben een sterke samenhang en, gecombineerd met  
zeer strenge ontwerpcriteria, hoogwaardige materialen, 
geavanceerde productietechnieken en de automatisering 
van elke productiefase, biedt dit het bedrijf de mogelijkheid 
om producten van ongeëvenaarde kwaliteit te bieden.

Mélanie Cestari, Quality Manager, voegt hieraan toe:  
“Voortdurende verbetering staat centraal bij Velan 
SAS; voornamelijk bij de afdeling kwaliteitsinspectie. 
In de nucleaire sector is het cruciaal dat iedereen 
in gecontroleerde omstandigheden werkt en dat de 
producten onfeilbaar zijn. Zoals bij al onze instrumenten 
het geval is, wordt ook de apparatuur van de afdeling 
kwaliteitsinspectie grondig getest. Onze vele 
certificeringen zijn hiervan afhankelijk. Onze geweldige 
ervaring met Hexagon Manufacturing Intelligence 
is gebaseerd op betrouwbare, gebruiksvriendelijke 
oplossingen en een behulpzame plaatselijke service die 
altijd bereikbaar is.” 

Snelle, betrouwbare inspectie 
op de machines tijdens het 
productieproces.”

Mélanie Cestari, 
Quality Manager Velan



© 2021 Hexagon AB en/of haar dochterondernemingen en gelieerde bedrijven. Alle rechten voorbehouden.

Hexagon is een wereldwijde leider op het gebied van sensor, software 
en autonome oplossingen. Wij zetten data aan het werk om de efficiëntie, 
productiviteit en kwaliteit te stimuleren in toepassingen voor industriële 
fabricage, infrastructuur, veiligheid en mobiliteit.

Onze technologieën geven dusdanig vorm aan ecosystemen in stedelijke 
en productieve omgevingen dat deze steeds meer ‘connected’ en autonoom 
worden, op weg naar een schaalbare en duurzame toekomst.

De divisie Manufacturing Intelligence van Hexagon biedt oplossingen 
die data uit ontwerp en engineering, productie en metrologie gebruiken 
om fabricage slimmer te maken. Voor meer informatie gaat u naar 
hexagonmi.com.

Ontdek meer over Hexagon (Nasdaq Stockholm: HEXA B) op hexagon.com 
en volg ons @HexagonAB.


