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Hybride oplossingen zijn combinaties van partikelschuim van Moulded Foams Group 
en spuitgietdelen van Technical Moulded Parts, beide zusterbedrijven binnen HSV. 
Omdat het heel lastig is de toleranties van harde spuitgietdelen en schuim op elkaar 
af te stemmen, plus het feit dat er bijna geen bedrijven zijn die beide oplossingen is 
huis hebben, zijn goede combinaties van schuim en harde kunststof maar 
sporadisch te vinden. Maar bij de HSV Moulded Foams Group kan er al veel, zo blijkt 
uit een gesprek met vijf professionals van het Team Hybride Oplossingen.

Combinatie schuim met harde 
kunststof groeit sterk
Team Hybride Oplossingen van HSV voor partikelschuim met spuitgietdelen

HYBRIDE SPUITGIETEN

De r&d-experts en sales-verantwoordelijken van het Team Hybride Oplossingen rondom een luchtbehandelingsunit. 
V.l.n.r. Wilfred Cornelissen, Ronald Kersten, Bob Veerman, Chris Megens en Jeroen Scheffer. 
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Functie-integratie

Het Gea-project geeft aan hoe de functie-integratie in de 
praktijk werkt. De airco-unit combineert een 
condensopvangbak, een luchtgeleidingsdeel (swirl) met een 
behuizing. Technical Moulded Parts spuitgiet bijvoorbeeld het 
hoofddeel van de swirl. Daarna worden verschillende delen bij 
de Moulded Foams Group geïntegreerd en in-mould in- en om- 
en doorgespoten met airpop en EPP, waardoor meteen de 
assemblage van vier verschillende spuitgietdelen heeft 
plaatsgevonden. De klant brengt vervolgens de bedrading, de 
elektronica en de motor aan.

DOOR LEENDERT VAN DER ENT

“Vijf jaar geleden ontwikkelden we een airconditio-
ning-unit voor onze klant Gea. Daarbij bleek, dat 

als we delen uit harde kunststof met schuimdelen 
zouden integreren, de assemblage veel eenvoudiger 
zou worden”, zegt Ronald Kersten. Meteen bij dit eer-
ste gezamenlijke engineeringsproject van HSV 
Technical Moulded Parts en HSV Moulded Foams 
Group was het de betrokkenen duidelijk: hybride 
oplossingen kunnen veel meerwaarde voor de klant 
opleveren. Alleen een bedrijf dat zowel de productie 
van harde spuitgietdelen en partikelschuim in eigen 
huis heeft, is in staat beide perfect te integreren. Dat 
levert aan meerwaarde op dat de klant een probleem 
minder heeft dankzij doeltreffender logistiek en een-
voudiger assemblage bijvoorbeeld.

Trigger
Inmiddels maken hybride projecten zo’n tien procent 
van de gezamenlijke omzet uit.  Jeroen Scheffer vult 
aan: “Die eerste opdracht voor Gea was de trigger om 
het concept van de hybride oplossingen’ vaker te gaan 
toepassen. In het volgende project hebben we deze 
geïntegreerde aanpak vervolgens veel verder uitge-
voerd en doorgevoerd. Dat bleek tot een nog grotere 
meerwaarde voor de klant te leiden. Inmiddels hebben 
we de werkwijze voor klanten zoals Itho, Brink 
Staphorst Climate Systems en Zehnder verder geper-
fectioneerd.” 

Toleranties
Deze werkwijze, dus ontwerpen op spuitgietdelen die 
zijn geïntegreerd met delen van partikelschuim, is 
uniek in Europa. De verklaring daarvoor is eenvoudig: 
er zijn nauwelijks bedrijven die beide expertises in 
eigen huis hebben. Bob Veerman: “Theoretisch zou de 
werkwijze ook tussen twee verschillende bedrijven 
kunnen werken. Maar in de praktijk is dat veel moeilij-
ker omdat de toleranties van de harde delen en de 
schuimdelen niet op elkaar aansluiten. Ook als beide 
partijen zich aan de vereiste toleranties houden, is het 
daardoor toch moeilijk componenten te maken waarin 
de harde delen en het geëxpandeerde schuim naad-

loos passend zijn geïntegreerd. Wij slagen erin omdat 
we beide matrijzen in huis hebben. Het draait namelijk 
niet om toleranties maar om de vraag of de delen 
daadwerkelijk op elkaar aansluiten. Die kernvraag 
werk je samen uit, aan dezelfde tafel. Dat is iets heel 
anders dan uitgaan van toleranties.” 

Zwarte Pieten
In de praktijk zal dit in een samenwerking tussen ver-
schillende bedrijven al snel tot discussies leiden over 
hoe dit moet worden opgelost en door wie. “Als ieder-
een binnen de specificatie aan de klant levert en het 
past desondanks niet, hebben niet de betrokken toele-
veranciers een probleem, maar de klant”,  aldus 
Wilfred Cornelissen. “Wie gaat zorgen dat het toch 
past en wie gaat daarvoor betalen? De afstemming 
daarover ontbreekt. Dat maakt onze oplossing zo 
krachtig: de klant heeft met ons maar één aanspreek-
punt en wij gaan ond erling niet Zwarte Pieten. Wij 
overzien met onze gezamenlijke r&d het totaalplaatje 
en zorgen dankzij meer dan honderd jaar engineering-
ervaring aan één tafel dat de benodigde oplossing met 
perfect aansluitende delen er gewoon komt.”

Overbodig frame 
Veel hybride toepassingen zijn momenteel voor de 
zogenoemde HVAC-industrie (heating, ventilation, air-
conditioning, red) . Scheffer: “Voor de apparatenbou-
wers is het nuttig verschillende functies te combine-
ren: een sterk frame, isolerende waarde, een 
aansprekend uiterlijk, goede luchtgeleiding en doel-
treffend management van condenswater. De  
combinatie van spuitgietdelen en geëxpandeerd 
schuim kan al die functies verenigen. Dat maakt een 
apart metalen frame bijvoorbeeld overbodig. Door de 
in-lijn assemblage blijft het aantal componenten tot 
een minimum beperkt: dat is de sleutel tot succes. 
Voor ons is het een proces van spuitgieten, expande-
ren, lassen en lijmen. Voor de klant blijft het beperkt 
tot één artikelnummer op de inkooplijst.”

Kunststoftechnologie 
Bovendien kan HSV de geïntegreerde behuizingen 
meteen in de – airpop – eindverpakking van het pro-

HYBRIDE SPUITGIETEN

‘Technici van de grote 
Duitse marktpartijen 

vroegen zich af hoe wij 
het in vredesnaam 

geïntegreerd kregen’
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maak je het passend? Op al die vragen formuleren wij 
een passend antwoord.”

Belangstelling OEM’s
Dat de eerste hybride toepassingen zijn ontwikkeld 
voor klanten in de Nederlandse HVAC-industrie, wil 
niet zeggen dat er binnen andere industrieën en buiten 
Nederland geen kansen liggen. Jeroen Scheffer: 
“Integendeel, dit verhaal is ook zeer relevant voor 
andere Europese OEM’s. Dat bleek wel tijdens de ISH 
in Frankfurt, de grootste Europese vakbeurs op dit 
vakgebied. Daar zag je technici van de grote Duitse 
marktpartijen die zich afvroegen hoe we het in vredes-
naam geïntegreerd kregen. Die belangstelling maakt 
wel duidelijk dat er nog een grote groei van de hybride 
toepassingen in Europa in het verschiet ligt.”
Dit is des te meer het geval omdat er ook buiten de 
HVAC-industrie veel toepassingen mogelijk zijn: in de 
tuinbouw, de meubelsector en in de luchtvaart-
industrie, bijvoorbeeld bij de productie van vliegtuig-
stoelen.  Megens: “De kansen voor onze hybride 
oplossingen zijn groot. Het is dan ook geen wonder dat 
deze activiteit snel groeit.”   
 

HYBRIDE SPUITGIETEN 

‘Voor ons is het een proces van 
spuitgieten, expanderen, lassen en 

lijmen. Voor de klant blijft het 
beperkt tot één artikelnummer’

duct aanleveren. Bob Veerman: “Dit alles maakt de 
logistiek een stuk overzichtelijker en efficiënter: de 
gehele behuizing inclusief de verpakking komt van één 
partij. Voorheen waren er veel meer onderdelen, 
materialen en technieken nodig en moesten de onder-
delen vanaf meer leveranciers worden aangevoerd.”
Het uitgangspunt van het gecombineerde engineering-
team, oftewel het Team Hybride Oplossingen, is ont-
zorgen. Chris Megens legt uit hoe dat team aan de 
slag gaat in een project. “De klant heeft veel verstand 
van zijn markt en geeft op basis van die kennis de 
technische specificaties aan die hij wil bereiken, even-
tueel met kostprijzen. Wij vertalen dat in kunststof-
technologie: is het haalbaar? Hoe kunnen we het 
maken? Hoe integreer je zoveel mogelijk functies? Hoe 

De HSV ThinkTank werd in 2016 geïntroduceerd en heeft inmiddels heel wat bedrijven gebruik gemaakt van de workshop op locatie en the 
hidden invention van HSV ontdekt.
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