


U maakt gebruik van betrouwbare machines die mechanisch nog goed zijn en waarschijnlijk nog 

jaren mee kunnen. Echter deze machines bevatten elektrische componenten (PLC’s, regelaars 

en motoren) die niet meer ondersteund worden door de fabrikant en dus obsolete zijn! De 

gevolgschade van een storing wordt steeds groter, doordat reserve-onderdelen steeds vaker 

moeilijk te verkrijgen zijn, evenals de benodigde specifieke kennis van deze verouderde systemen. 

In het geval van een storing kan dit leiden tot onnodig lange stilstand met productiederving tot 

gevolg. Budé Innovative Solutions bv kan u helpen de beste retrofit-oplossing voor uw machine 

te bepalen!

Retrofit, dé kosteneffectieve oplossing!
Vaak volstaat een opwaardering van de besturing, aan-
drijvingen en/of het veiligheidssysteem. Retrofit voor-
ziet hierin en is bovendien een kosteneffectieve oplos-
sing. Zijn daarnaast toch mechanische onderdelen aan 
revisie toe of is een mechanische aanpassing gewenst, 
dan verzorgen wij dit in eigen huis.

Wanneer kan een retrofit van een bestaande machine 
nog meer voordelen voor u hebben?
• U wilt de productiesnelheid van de bestaande machine 
verhogen of u wilt de functionaliteit verder uitbreiden.
• U bent ontevreden over de betrouwbaarheid.
• Het afstellen van de machine kost veel tijd, doordat 
nog veel assen en actuatoren mechanisch gekoppeld 
zijn. Door deze te vervangen kunt u besparen op de om-
bouwtijd en bent u minder afhankelijk van de expertise 
van uw TD-personeel of operators.

Een complete retrofit van A tot Z voor u uitgevoerd
Een complete retrofit uitgevoerd door Budé Innovative 
Solutions bv omvat de volgende onderdelen:
• Indien geen documentatie of bestaande software 
voorhanden is, zal een functionele specificatie worden 
opgesteld, die exact beschrijft hoe de oude machine 
werkt en wat verwacht wordt in de nieuwe situatie. 
• De engineering van een compleet nieuwe besturing, 
zowel software- als hardwarematig. Software kan in 
sommige situaties worden gemigreerd naar de nieuw-
ste standaard, denk aan een conversie van Siemens S5 
naar S7.
Het engineeringspakket omvat:

- Een nieuw elektrotechnisch tekeningenpakket in 
de laatste Eplan versie.
- Nieuwe software ten behoeve van PLC, HMI, (servo)
aandrijvingen, veiligheidssysteem.

• De complete kasten-/panelbouw, inclusief eventuele 
veldbedrading wordt voor u uitgevoerd.
• Indien noodzakelijk worden mechanische aanpas-
singen en revisies voor u uitgevoerd.
• Testen en inbedrijfname van de aangepaste machine.
• Operatortraining en de benodigde documentatie.
 
Type machines die in het verleden door ons zijn 
geretrofit:
• Verticale flowpackers
• Tray formers
• Kartonneermachines
• Casepackers
• Palletizers
• Afvulmachines
 
En daarnaast ook migraties van besturingen voor:
• Transportsystemen
• Complete productielijnen in de staal- en voedsel-
industrie en automotive
• De procesindustrie
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1 | Vervangen conventionele relais door een programmeerbare veiligheidsbesturing 
2 | High end motion controller
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