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Jaguar Land Rover introduceert 3d-geprinte
veiligheidshandschoen
Technici van Jaguar Land Rover focussen zich op de ontwikkeling van de nieuwste

generatie werkkleding. Een van de pijlers is een lichtgewicht 3D-geprinte

veiligheidshandschoen die gewrichtsslijtage moet voorkomen.

Gewrichtsslijtage – die op meer dan honderd manieren kan optreden – is goed voor dertig

procent van de arbeidsuitval bij productiemedewerkers. Deze medische complicatie treft naar

schatting tien procent van de wereldwijde populatie. In sommige sectoren loopt dat op tot zelfs

veertig procent. Een derde van de verzuimkosten die Jaguar Land Rover uitkeert is te wijten

aan gewrichtsslijtage.

 

Rasterstructuur ondersteunt gewrichten
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Technici van de Jaguar Land Rover fabriek in Gaydon – dat één van de grootste 3D-printers in

het Verenigd Koninkrijk huisvest – gebruikten de printer om een handschoen met een unieke

3D-rasterstructuur te ontwikkelen. De handschoen ondersteunt de gewrichten, maar is

tegelijkertijd flexibel en comfortabel genoeg om een volledige werkdag te dragen. Met CAD-

designsoftware ontwikkelde het team verschillende rasterstructuren.

 

De 3D-handschoen is speciaal ontworpen voor mensen die aan de productielijn werken. Vooral

medewerkers die bevestigingspunten in het chassis van modellen van Jaguar en Land Rover

monteren hebben profijt van deze innovatie. Na een proefperiode wordt nu gewerkt aan al weer

een volgend prototype van de handschoenen. Die krijgen speciaal schuim dat impact

absorbeert. Dat maakt de handschoen perfect voor medewerkers die bijvoorbeeld sierlijsten

met de palm van hun hand op modellen bevestigen.

 

Medewerkers ondersteunen

Op korte termijn moet de handschoen medewerkers in alle productiefaciliteiten van Jaguar

Land Rover bij hun werk helpen. In de nabije toekomst wil Jaguar Land Rover meer

technologieën ontwikkelen die medewerkers met lichamelijke complicaties en zelfs

neurologische aandoeningen kunnen bijstaan bij de uitoefening van hun werk en die ook een

terugkeer op de werkvloer bevorderen.

 

Destination Zero

De handschoen is onderdeel van Jaguar Land Rover’s Destination Zero visie: de ambitie om de

maatschappij veiliger te maken en milieuvervuiling tegen te gaan. Jaguar Land Rover focust

zich op een toekomst zonder CO2-uitstoot, minder ongelukken en ook het terugdringen van

afval in zijn productiefaciliteiten, bij servicepunten en in de diverse modellen.
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OVER JAGUAR LAND ROVER NEDERLAND

Onze merken kenmerken zich door een lange historie van innovatie en design. Jaguar maakte zijn debuut in
1935 en Land Rover werd geïntroduceerd in 1948.

Vanaf hun introductie zijn onze merken altijd toonaangevend geweest op het gebied van technische innovatie in
alle disciplines van personenauto- en 4x4-ontwikkeling. Met onze revolutionaire technologieën, prestaties en
vakmanschap hebben wij steeds opnieuw grenzen verlegd in de auto-industrie. Onze inspanningen hebben
geleid tot enkele van de meest iconische modellen die ooit op de weg zijn verschenen.

Aldo van Troost
PR Manager Jaguar Land Rover 
T. 0345 68 88 42  
M. 06 51 4224 70  
E. avantroo@jaguarlandrover.com

https://jlrnederland.pr.co/images/331470
https://jlrnederland.pr.co/documents/40452
https://jlrnederland.pr.co/documents/40454
mailto:avantroo@jaguarlandrover.com


Jaguar Land Rover Nederland

https://www.pr.co/powered_by_prco?utm_source=newsroom&utm_medium=poweredby&utm_campaign=powered_by_jlrnederland
https://jlrnederland.pr.co/
https://jlrnederland.pr.co/

