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Nieuwsbrief

Lite-shock is gemaakt van Curv, een 
zelfversterkt polypropyleen composiet, 
en is de lichtste Samsonite koffer ooit 
gemaakt. De 75 cm uitvoering weegt 
slechts 2.5 kg, wat 300 gram minder 
is dan zijn zeer succesvolle voorganger 
Cosmolite, terwijl aan dezelfde zware 
kwaliteitseisen wordt voldaan.

Het ronde, organische ontwerp heeft 
een schokabsorberend effect. BPO heeft 
Samsonite Group bij de vormgeving van 
de nieuwe koffer geassisteerd door uit 
een aantal alternatieven de optimale 
vormgeving voor impactgedrag te 
selecteren met behulp van complexe 
eindige elementen simulaties.  

Zo blijft Samsonite Group grenzen 
verleggen. Een integrale aanpak in 
combinatie met de kennis, ervaring 
en simulatiemogelijkheden van 
BPO maken de ontwikkeling van 
innovatieve, steeds lichtere koffers 
mogelijk.

Lite-shock en Lock ‘n’ Roll zijn in 
2015 beide beloond met een Red 
Dot Award. 

Voor meer informatie over 
de nieuwe koffers kijk op  
www.samsonite.com of op  
www.bpo.nl/portfolio.

In dit nummer: De complete kofferrange van Samsonite Group – Ontwikkeling 

infiltratiekrat voor stedelijke gebieden – Bezoek BPO op de beurzen Kunststoffen 

2015 (Veldhoven) en Fakuma 2015 (Friedrichshafen, Duitsland)

De complete kofferrange van Samsonite Group
In de eerste maanden van 2015 heeft  Samsonite Group drie nieuwe 
koffers op de markt gebracht. BPO leverde een essentiële bijdrage 
aan de ontwikkeling van deze kofferrange. De Lite-shock, Neopulse en 
Lock ‘n’ Roll (onder het merk American Tourister) beslaan het gehele 
kofferassortiment aan de hardside van de koffergigant.

Neopulse is een nieuwe koffer in het polycarbonaat segment. De 
gevacuümvormde schalen hebben een extreem hoekige vorm, wat zorgt 
voor een groot volume en een moderne vormgeving. De deukgevoeligheid 
van de scherpe hoek bij impact is door BPO gesimuleerd en geoptimaliseerd.

Lock ‘n’ Roll is de nieuwste American Tourister koffer die bestaat uit twee gespuitgiete polypropyleen schalen 
met een driepuntssluiting. De verhouding tussen de hoogte van de boven- en onderschaal is extremer dan 
gebruikelijk bij koffers in dit segment. Hierdoor kan de koffer eenvoudiger worden ingepakt, maar worden ook 
hogere eisen gesteld aan de sterkte en stijfheid van beide schalen. 

Een belangrijk uitgangspunt van de conceptfase was het construeren van een oplossing die ervoor zorgt dat de 
schalen bij een val niet te veel vervormen of falen door te hoge spanningen. In de onderschaal bevindt zich een 
geïntegreerde koker die deel uitmaakt van het telescoopprincipe van de trekstang. Deze manier van construeren 
vergt het maximale van zowel de belastbaarheid van de koffer als de constructie van de spuitgietmatrijs.

Gedurende zowel de conceptfase als de engineeringfase heeft BPO de R&D afdeling van Samsonite 
Group ondersteund met simulaties van verschillende valoriëntaties en belasting van componenten 
zoals handgreep, sloten, wielen en eerder genoemde trekstang.
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Infiltratiekrat voor stedelijke gebieden
Steeds meer oppervlakten in stedelijke gebieden 
worden verhard waardoor regenwater voor overlast 
kan zorgen. Door toepassing van ‘infiltratiekratten’ 
kunnen grote hoeveelheden regenwater effectief 
afgevoerd worden. 

BPO ontwikkelde in opdracht van DYKA, (producent 
van kunststof leidingsystemen) de RAINBOX®3S, het 
nieuwste infiltratiekrat voor gebruik in groenstroken en 
gebieden met lichte verkeersbelasting.

Een infiltratiekrat is een sterk water- 
doorlatende box waarin hemelwater ondergronds 
verzameld wordt. Het verzamelde water kan vanuit 
de box geleidelijk in de bodem wegzakken oftewel 
‘infiltreren’. Dit ontlast de riolering, zorgt voor een betere 
grondwaterhuishouding en geeft minder verdroging of 

verzakkingen. 

De RAINBOX®3S wordt opgebouwd uit 
twee krathelften en een tussenplaat. 
Het nieuwe infiltratiekrat heeft een zeer 
gunstige gewicht/volume verhouding; 
slechts 11 kg bij een capaciteit van ca. 
290 L. Afzonderlijke kratten kunnen 
eenvoudig worden gestapeld en met 
verbindingsclips tot één krattenveld 
met groot volume verbonden worden. 
Het geassembleerde geheel wordt 
omwikkeld met geotextiel om te 
voorkomen dat kratten met grond 
verstopt raken. 

De grootste uitdaging in 
het project was het 
realiseren van de scherpe 
gewichtseis bij de zware 
belastingseisen. BPO 
heeft met behulp van 
topologie-optimalisatie 
software de meest 
optimale structuur bepaald 
om de gronddrukbelasting 
op het krat door te leiden. 
De uitkomst is vertaald 
naar een geometrische 
structuur met pilaren.  

Tussen de pilaren zijn 
‘rijbanen’ opengelaten voor 
een remote camera om een 

krattenveld ondergronds te inspecteren. 
Zijwanden, aansluitingen voor buizen, en de 
verbindingen tussen krathelften en tussenplaat 
zijn in het ontwerp geïntegreerd. Ook is voldaan 
aan belangrijke eisen met betrekking tot 
stapelen, nesten en verbinden. Door de nestbare 
eigenschappen kan bij grotere projecten een 
transport- en opslagvoordeel van 50% behaald 
worden. 

Door middel van eindige elementen simulaties 
zijn de wanddiktes van kolommen en 
ribben gebalanceerd voor verticale, laterale 
en gecombineerde belastingsgevallen. Het 
toegepaste materiaal is speciaal voor deze 
toepassing ontwikkeld. In het materiaalmodel 
van de simulaties is rekening gehouden met de 
grondtemperatuur en een levensduur van 30 jaar. 

De wanddiktes zijn verder verfijnd aan de hand 
van spuitgietsimulaties zodat de krathelft en 
tussenplaat te produceren zijn op de 1700-
tons spuitgietmachine van DYKA met goede 
matrijsvulling, minimale cyclustijd en minimale 
warpage.

De gepatenteerde RAINBOX®3S is succesvol getest 
en in mei 2015 op de markt geïntroduceerd. 

Meer informatie over RAINBOX®3S en DYKA?                            
www.dyka.nl

Kunststoffen 2015 & Fakuma 2015
BPO is dit najaar wederom aanwezig op de 
Kunstoffenbeurs in Veldhoven (Nederland) en 
de Fakuma beurs in Friedrichshafen (Duitsland). 
We zien u graag terug op onze stand.

Kunststoffen: 23- 24 september, 
Veldhoven (Nederland)
Stand 129
www.kunststoffenbeurs.nl

Fakuma: 13 - 17 oktober, 
Friedrichshafen (Duitsland)
Stand B3- 3227
www.fakuma-messe.de/en

600 mm

47
0

 m
m

1200 mm Materiaalspanning 
bij gecombineerde belasting 

Topologieoptimalisatie- 
resultaat (kwart 
model)

Vulpatroon van krathelft (kwart model)
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