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Leu venaars pionieren met super frame
voor fiets
16 december 2017 16:31

Jan De Schamphelaere

De Leuvense start-up REIN4 CED heeft met financiële steun van onder andere Sol vay en
Ar cel or Mit tal een nieuw ma teriaal ont wik keld. Dat kan de dood steek betekenen voor car -
bon frames, de stan daard in het wielerpeloton.

Het WK veld rijden 2017, in het Luxemburgse Bel vaux: na amper 100 meter ligt de droom van de Belg
Tom Meeusen, een van de scha duw favo rie ten, aan dig ge len. Net als zijn fiets: ka derbreuk. Het toont de
broosheid van de mo derne hightechfiet sen. In het wie ler pe lo ton zijn su perlich te carbonfiet sen
noch tans niet meer weg te denken. Ook wie lerlief heb bers tel len er met ple zier duizenden euro’s voor
neer.

Maar als het van het Bel gische REIN4 CED af hangt, is het einde van carbon frames in zicht. Het wil
een re vo lu tie ont ke te nen met een com pleet nieuw mate riaal. ‘Het eerste con tract met een van de grote
jongens is ge te kend’, zegt CEO en co-op richter Michaël Cal l ens. ‘We pra ten met, denk ik, 15 van de 20
groot ste fiets merken.’ Denk aan merken als Trek, Specialized, Giant, Scott en Cann ondale.

Vers kapitaal
‘Binnen twee jaar vind je onze frames in de winkel en mis schien in de Tour de France’, zegt Cal l ens.
REIN4CED start binnenkort met de bouw van een eerste pro duc tie lijn in Vlaande ren. Het haal de daar-
voor vers kapitaal op, onder ande re bij Innovation Fund (waar achter be drij ven als Sol vay, Total en
Sioen schui len, red.). ‘Het is een ste vig be drag, maar het is dan ook een ka pitaalinten sie ve business’, zegt
Call ens, zon der in de tail te tre den. Daarmee geeft hij aan dat het niet over enke le honderd duizenden,
maar eerder over enkele mil joe nen euro’s gaat.

‘We com bineren kool stofvezels op spe cifie ke plaat sen in het ma teriaal met flinter dunne
staal vezels’, zegt Call ens. ‘Die ve zels zijn op zo’n manier verwe ven dat het eind pro duct even licht en stijf
is als carbon, maar minder ge voelig voor impact. Je wil niet met volle snel heid tegen de grond gaan
omdat je kader breekt. Sommige fiets merken heb ben daarvoor al claims aan hun been. Je ziet het ge luk-
kig niet vaak, maar het is zoals in de lucht vaart. Er storten niet veel vlieg tuigen neer, maar als het ge -
beurt, zijn de ge volgen dra matisch. Met ons ma te riaal kan je dat vermijden.’
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Koffers en meubels
Call ens legde de basis van het be drijf in zijn doc toraat aan de KU Leuven, in het de parte ment Ma te ri-
aal kunde. Dat onderzoeksteam hielp onder meer mee met de ont wikke ling van een materiaal dat
Samsonite ge bruikt in zijn Cosmolitekof fers. De kof fers zijn we reld wijd een suc ces en rol len in
Ou den aarde van de band.

Call ens werkte eerst als ma te riaal ad viseur/inge nieur voor machine bou wers, de sig ners van inte rieurmeu-
bels en be drijven die sport artike len ont wikkelden. Met het geld dat hij daar mee verdiende, per fec tio neer-
de hij zijn tech no lo gie. Cal l ens wil bij de opstart van de fabriek in 2019 en ke le dui zenden fra mes
maken en dan groeien naar ‘en ke le tienduizenden’. Of REIN4 CED alle pro duc tie in eigen handen houdt
of die via een licen tie mo del deels aan de fiets merken uit be steedt, is nog geen uit ge maakte zaak.

Levertijd
Het staat wel vast dat de tech no lo gie van REIN4CED de fietsen industrie - die nu praktisch vol le-
dig in Azië zit - terug naar Europa en de VS kan halen. ‘We kunnen vol au to matisch pro du ce ren’,
zegt Cal l ens. ‘Fiet sen merken zijn voorstander van een te rugkeer van de fiets indu strie naar onze stre ken.
Als ze van daag een pro duc tie order plaat sen, moe ten ze re ke ning hou den met drie à zes maanden le ver-
tijd. Ze wil len kor ter op de bal spe len. Onze pro duc tie kosten lig gen iets hoger, maar de lo gis tie ke voorde -
len compense ren dat.’

REIN4CED telt vijf werknemers. Een van hen heeft tien jaar lo gis tie ke ervaring in de fiet sen branche,
bij onder meer Merckx. Het be drijf plukte ook en ke le ma te riaal experten weg bij mul tinatio nals die werk-
ten aan onderde len voor auto’s en vlieg tuigen. ‘Wat we wil len doen, is niet min. Om dat te re alise ren heb -
ben we krak ken in hun vak nodig.’

Auto's
Hoe wel de focus eerst op fiet sen (race fiet sen, moun tainbikes, e-bi kes, veldrit fiet sen) ligt, is REIN4 CED
enke le zaad jes aan het planten in de au to mo biel we reld. Daar zijn sterke licht ge wicht mate rialen een hot
topic, niet enkel om de CO2-uit stoot te ver minde ren, maar ook om de reikwijd te van elek trische
auto’s te ver groten en de pres taties van sport bo lides te ver be te ren. Het chas sis van Lamborghini’s en
van de BMW i3 is niet langer uit staal en alu minium vervaar digd, maar uit kunst stof mate rialen.

Onder ande re het Bel gische che mie be drijf Sol vay ontwikkelt derge lijke mate rialen. Is REIN4 CED het
nieu we Sol vay in wording? ‘We heb ben eer ste ge sprekken gehad met onder meer BMW, Lamborghini en
Audi. We heb ben onze mate rialen voor ge steld. Ik merk in te resse, maar we moe ten nog veel be wijzen. En
we moeten tonen dat we dat op grote re schaal kunnen doen en dat we binnen onze kos ten bud get ten blij-
ven’, zegt Call ens.

De eerste ver ko pen in de au to sec tor zijn nog niet voor de eerste jaren. ‘Dat is toekomst muziek. Maar
dat belet ons niet eraan te denken. We mogen toch ambitieus zijn?’
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