
UW LINEAIR SPECIALISTEN
Voor iedere toepassing een individuele oplossing





LM SYSTEMS EN LINMOTION
Twee entiteiten, één lineaire missie

Wij als LM Systems en LinMotion zijn er 
trots op onszelf specialist op het gebied 
van  geleidingen,  spindels  en  lineaire 
modules te mogen noemen. Door te focussen 
op enkel lineairtechniek maar dit wel met een 
breed programma te doen hebben wij altijd 
een passende oplossing voor uw toepassing. 
Wij werken enkel met gerenommeerde en 
vooraanstaande fabricaten, kwaliteit staat dan 
ook bovenaan.

In plaats van enkel het leveren van lineaire 
componenten en systemen richten wij ons met 
name op het advies. Zo ondersteunen wij u 
vanaf het begintraject van uw engineering met 
advies en berekeningen zodat u kostbare tijd 
bespaart en tegelijkertijd zeker weet dat het 
meest passende product wordt ingezet.

Lineaire componenten 
(geleidingen / spindels / machine componenten)

Lineaire modules 
(met tandriem of spindelaandrijving)







ONZE FILOSOFIE
• Door enkel te richten op lineairtechniek 

heeft u te maken met dé specialist.
• Met een breed programma aan oplossingen 

kunnen we voor elke toepassing het 
meest passende product selecteren. Geen 
concessies!

• Door ons vroegtijdig te betrekken in uw 
engineerings- en ontwikkeltraject bespaart 
u kostbare tijd en bent u gegarandeerd van 
de optimale productinzet.

• Maatwerk op basis van standaard 
producten zorgt voor kostengunstige op 
maat oplossingen.

• Levering uit eigen voorraad zorgt voor een 
short time to market.



• Advies voor lineaire componenten
• Advies voor de aandrijving/aansturing 

• Alle benodigde berekeningen
• 24/7 bereikbaarheid

ZEKERHEID BRENGEN

“Wij ondersteunen u om 
uw ambitieuze doelen te 
realiseren.”



• Voorspanning - Extra stijfheid
• Coatings - Corrosiebestendigheid
• Extra afdichtingen - Vervuilende omgevingen
• Specifieke smeerstof - Specifieke toepassingen
• Eindbewerkingen – Spindel vast- loslagering

GELEIDINGEN VOOR O.A.:
• Voedingsmiddelenindustrie
• Medische industrie
• Cleanroom & Vacuüm

MAATWERK IN µm

“Wij gaan verder waar de 
catalogus ophoudt.”



TIME TO MARKET
• Just-In-Time of Kanban
• Levering uit voorraad (1.200 M2, 67.000 artikelen)
• Klantspecifieke verpakkingen

“Aanleveren hoe, waar en 
wanneer u dat wenst.”





GRENSVERLEGGENDE 
PARTNERS

LM SYSTEMS: Sinds de oprichting van LM Systems in 1994 zijn wij qualified distributor van THK voor Nederland. Later is ook België en 
Luxemburg hier aan toegevoegd. In de loop der jaren zijn wij onze klanten nog breder gaan ondersteunen met de fabricaten Eichenberger, 
Nadella en Thomas Regout. Met onze eigen werkplaats in combinatie met externe bewerkers en coaters leveren wij maatwerk op basis van onze 
standaard producten.

LINMOTION: Sinds 2003 voert LinMotion de lineaire modules van NTN-SNR. Aan dit productenpakket is later onze eigen LME-lijn toegevoegd. 
Door de sterke technische verwevenheid met motoren, reductoren en controllers werken wij samen met leveranciers hiervan om een compleet 
op elkaar afgestemd pakket te adviseren.



Reeds in 1972 is door THK de lineaire 
railgeleiding ontwikkeld. In de jaren hierop 
is deze steeds verder doorontwikkeld tot 
de geleidingen zoals iedereen ze nu kent. 
Naast geleidingen heeft THK zich tevens 
toegelegd op de productie, ontwikkeling en 
verkoop van kogelomloopspindels, spline 
geleidingen, kogelbussen en overige machine 
componenten.

THK’s lineaire geleidingen, spindels en machine 
componenten hebben de status bereikt van 

THK
essentiële mechanische componenten door 
machines nauwkeuriger, sneller en efficiënter 
te maken. THK producten hebben hierdoor 
een significante bijdrage geleverd aan de  
vooruitgang in de industrie.

Met ruim 11.000 medewerkers en verkoop- 
en productielocaties wereldwijd is THK de 
absolute marktleider en technisch pionier.



NTN-SNR is de Europese tak van wereldconcern 
NTN Corporation. Al 100 jaar concentreert 
NTN-SNR zich op de ontwikkeling, constructie 
en fabricage van rollagers.

Vandaag de dag heeft NTN-SNR een 
verkoopnetwerk in meer dan 200 landen en 
op vijf continenten. Als één van de grootste 
lagerfabrikanten in Europa, met wereldwijde 
productielocaties, worden klanten dan 
ook overal geholpen met know-how en 
technologisch vooraanstaande producten 
en oplossingen.

NTN-SNR lineairmodules worden in de 
productievestiging in Bielefeld (Duitsland) 
ontwikkeld, samengesteld en onder 
productieomstandigheden getest. Met een 
breed netwerk van zowel  NTN-SNR vestigingen 
als lokale partners kunnen klanten wereldwijd 
intensief ondersteund worden. Met hun eigen 
modules richt NTN-SNR zich op het high-end 
segment waarbij kwaliteit voorop staat in 
combinatie met een compacte bouwvorm.

NTN-SNR



De ontwikkeling van de LinMotion Economic 
(LME) modules komt voort uit de vraag 
naar kostengunstige tandriem aangedreven 
modules met de kwaliteit zoals onze klanten 
gewend zijn van de THK railgeleidingen.

Door de modulaire opbouw kunnen modules 
klantspecifiek en in een kort tijdsbestek 
samengesteld worden om zo maatwerk 
met korte levertijden te garanderen. Met 
vijf profielgroottes en vijf verschillende THK 
geleidingstypes is er voor elke toepassing een 
passende oplossing. 

De modules worden deels in Duitsland en 
deels in Veenendaal zelf geassembleerd.

LME



Opgericht in 1930 als producent van 
naaldlagers waarbij in 1984 is gestart met de 
productie van lineaire geleidingen op basis van 
looprollen. Productie vindt plaats in Duitsland 
en Italië.

Sinds 1953 staat de naam Eichenberger 
voor hoge kwaliteit in het rolvervormen van 
spindels. Vanuit de productievestiging in 
Zwitserland wordt wereldwijd geleverd.

Nederlands fabricaat telescoopgeleidingen 
sinds 1950. De kracht van dit programma is 
de brede keuze aan standaard oplossingen 
i.c.m. maatwerk. Wij voeren de Thomas Regout 
geleidingen onder de naam LMTR.

NADELLA EICHENBERGER THOMAS REGOUT





COMPLEMENTAIR PROGRAMMA

MODULES

GELEIDINGEN SPINDELS

MACHINE ELEMENTEN



• Railgeleidingen
• Railgeleidingen met kogelketting
• Railgeleidingen met rollenketting 

• Splinegeleidingen
• Kogelbus geleidingen

THK geleidingen

Railgeleidingen met een kogel- of rollenketting hebben 
optimale loopeigenschappen. Daarnaast biedt het gemak 
met montage en levert het een smeerinterval op van 
maximaal 10.000 km.



• Aluminium profielen met stalen assen
• Stalen rails
• Kogel-, naald- of kegelgelagerde looprollen

Nadella geleidingen

Looprol geleidingen zorgen voor inbouwvriendelijke 
oplossingen met een hoge mate van flexibiliteit.



• Telescoopgeleidingen
• Looprol geleidingen 

• Telescoopgeleidingen in deel-, volledig- of overextensie

LMTR geleidingen



• Kogelomloop
• Gerold of geslepen spindel
• Met flens of blok moeren 

• Kogelomloop met kogelketting
• Geslepen spindels
• Flensmoeren 

• Lagerblokken

THK spindels

Complete oplossingen met vast- loslagering.



• Kogelomloop
• Gerolde spindels
• Met flens of cilindrische moeren 

• Glij
• Gerolde spindels
• Kunststof of bronzen moeren

Eichenberger spindels

Gerolde spindels met kogelomloop- of glijmoer waarmee 
hoog redement aandrijvingen voor elke toepassing 
mogelijk zijn.



• Aandrijving:
• Kogelomloopspindel
• Kogelomloopspindel met kogelketting 

• Geleiding:
• Railgeleiding
• Railgeleiding met kogelketting

THK modules

Hoog precisie spindel aangedreven modules van THK. 
Voor toepassingen waar een hoge nauwkeurigheid en/of 
stijfheid een vereiste is.



• Aandrijving:
• Tandriem
• Spindel
• Tandheugel 
 

• Geleiding:
• Railgeleiding met kogelketting
• Looprollen

NTN-SNR modules

Van enkele modules tot complete XYZ systemen.



• Aandrijving:
• Tandriem 

• Geleiding:
• Railgeleiding met kogelketting

LME modules

Kostengunstig tandriem aangedreven modules en systemen.



• Curverollen
• Kruisrollenlagers
• Precisietafels
• Kogelgewrichten

THK machine elementen

Hoog nauwkeurige machine elementen voor lineaire en 
rotatieve bewegingen.
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