
CASE STUDY RAIL 1435

Waar vind je een hightech en eerste klasse bedrijf dat 
begrijpt dat je als starter eerst klein moet beginnen om groots 
te kunnen eindigen? Bij Thal Technologies dus, zo ondervond 
Rail 1435. Rail 1435 is een jong adviesbureau in de railinfra. 
Noem een spoorproject en deze jongens zijn erbij. Ze zijn 
daarnaast pionier in innovatieve productontwikkeling voor 
een veiliger, digitaal én futureproof spoor.

Roné van der Vliet, Hoofd Marketing & Sales bij 
Rail 1435 is op werkbezoek bij Thal en licht hun 
keuze toe. ‘Met het idee ‘dit kan anders en beter’ 
hebben we een monitoringssysteem ontwikkeld 
dat een schat aan data verzamelt over de staat 
van het spoor’, vertelt hij. ‘Onze IoT sensoren in 
combinatie met het Smart Asset Monitoring (SAM) 
meten, registreren en analyseren data. Data over 
specifieke spoor problemen zoals de verticale 
verplaatsing van het spoor (blinde vering), 
kracht en impact, temperatuur en uitzetting van 
spoorstaafeinden. Alles wat je als spoorbeheerder 
moet weten voor effectief en kostenbesparend 
spooronderhoud. Voor deze metingen gebruiken 
we eigen IoT sensoren. Zelf ontwikkeld, 
energiezuinig en bestand tegen een stootje. Maar 
zoiets is er niet van de een op de andere dag.’

HIGHTECH PARTNER DIE MEEDENKT

SPOT ON METINGEN



“Bij Thal zijn ze bijzonder flexibel, ze snappen ze dat je soms 
eerst klein moet beginnen om groots te kunnen eindigen.”

RAIL 1435 OP WERKBEZOEK 
BIJ THAL TECHNOLOGIES

De weg naar een eindproduct is lang en zit 
vol uitdagingen en obstakels. De vraag is dan 
hoelang je in je eentje moet blijven pionieren. 
‘Inmiddels lag er een grote opdracht in het 
verschiet dus we zochten een bedrijf dat ons 
kon helpen bij de verdere productontwikkeling. 
Kijk, als je innovaties zoals die van ons goed wil 
beschermen, dan kies je niet voor produceren 
in China. Een bedrijf uit ons netwerk raadde 
ons aan eens bij Thal Technologies te kijken. 
Hoe fijn is het als je dan dicht bij huis op een 
betrouwbare partner stuit in deze niche, die 
hoogwaardige oplossingen biedt.’

Uiteindelijk stapten de Willie Wortels van het 
spoor bij Thal Technologies binnen. Hoewel de 
sensor van Rail 1435 misschien iets anders 
is dan de high tech industriële LED modules 
waar Thal in gespecialiseerd is, heeft Thal 
meerdere rail gerelateerde klanten en sluit de 
ontwikkeling en productie van dit product wel 
goed aan bij hetgeen waar Thal zich op heeft 
toegelegd; high-end elektronische producten 
ontwikkelen die onder alle omstandigheden 
zullen functioneren. De sensor wordt dan ook 
gebruikt onder zeer zware en uitdagende 
omstandigheden en moet altijd probleemloos 
blijven werken. ‘Bovendien kunnen we 
aankloppen als het eerst om kleinere series 
zoals prototypen gaat. Bij Thal zijn ze bijzonder 
flexibel, zo snappen ze dat je soms eerst klein 
moet beginnen om groots te kunnen eindigen.’

BETROUWBAAR

Roné van der Vliet
Hoofd Marketing & Sales



TASTE THE FUTURE

Inmiddels heeft Thal geholpen bij de 
ontwikkeling van een custom-made 
printplaat voor de sensoren. Thal kocht de 
materialen daarvoor in en assembleerde de 
printplaat. Maar ze gaan een stap verder. 
Roné: ‘Ondanks onze hoogwaardige 
behuizing ontdekten we bij de eerste testen 
een condensprobleem. Een klein beetje, 

THAL GAAT EEN STAP VERDER
maar teveel. We vroegen ons af: Hoe 
dan? Samen met ons is Thal gaan zoeken 
naar de juiste isolerende coating. Over 
en weer delen we de mogelijke oorzaken 
en oplossingen, ze dragen ideeën aan 
en brengen ons zelfs in contact met hun 
netwerk. Ze pionieren echt met ons mee.’

Ondertussen denken de bedrijven alweer een spoor verder. Want nóg 
comfortabeler reizen in de trein, een nog veiliger spoor en voorspelbaar 
spooronderhoud blijft de ambitie. Samen maken we het spoor slimmer 
door toepassingen van hightech elektronica… Had je ooit gedacht dat 

de capaciteit van het spoor werd bepaald door een chiptekort?



Thal Technologies in Almere adviseert, ontwerpt, 
assembleert en produceert al 20 jaar op het gebied 
van thermisch management en led-verlichting. 

Wij leveren thermisch geleidende en elektrisch 
isolerende materialen voor de meest uitlopende 
toepassingen binnen de elektronica. Dit maakt 
Thal Technologies een specialist in het oplossen 
van uitdagende problemen op het gebied van 
thermisch management. 

Thal Technologies ontwikkelt en produceert daarnaast industriële led-oplossingen op maat. 
Deze hoogwaardige led-modules zijn onder meer terug te vinden in de tuinbouw, luchtvaart, 
de offshore en op windmolens. Thal Technologies staat voor kwaliteit. Dit garanderen wij 
met onze ISO-certificeringen en met certificeringen die passen bij de diverse industrieën 
waarin Thal Technologies actief is. Maar ook met een uitvoerige traceerbaarheid van 
grondstoffen en en (half)fabricaten.
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