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Topvoetbal en techniek gaan hand in hand 

Topvoetbal en techniek gaan hand in hand met de FreeKickPro®. De 

FreeKickPro® is een apparaat dat vrije trappen simuleert zoals in een wedstrijd 

door middel van een elektronisch muurtje. En niet alleen dat. Ook wordt 

specifieke data bijgehouden waarmee gemeten kan worden hoe de spelers 

presteren bij het doen van free-kicks. 

  

 

De apparatuur is ontwikkeld in samenwerking met Contecto. Wij hebben voor de 

FreeKickPro® de besturingshardware en embedded software mogen 

ontwikkelen. 

Bekijk het filmpje 

 

https://www.contecto.nl/node/82
http://www.contecto.nl/


 

 

Van Proof Of Concept tot product 

Een mooi voorbeeld van een ontwikkeltraject. Bij productontwikkeling wordt in 

de beginstadia van het traject bewijs geleverd voor de werking van het concept 

van het te ontwikkelen product. Dit wordt gedaan door het neerzetten van een 

Proof Of Concept (POC). Het ziet er chaotisch uit, maar het geleverde bewijs is 

vaak belangrijk om aan te tonen dat het project haalbaar is. 

  

 

In de latere stadia van het ontwikkeltraject is de hard- en software van het te 

ontwikkelen product klaar voor een eerste prototype. Hetzelfde concept, 

verwikkeld in een compact printed circuit board assembly (PCBA). 

 

Op de afbeelding ziet u het traject van de ontwikkeling van een Speciale Servo 

Motor Driver voor de industriële automatisering. 

Bekijk hier meer van deze case 

 

 

Onbeperkte mogelijkheden met elektronica, ook in uw auto 

 

https://www.contecto.nl/node/94


 

De Tractive coil-over suspension kit is een dynamisch instelbaar 

veerdempersysteem. De aansturing gebeurt vanuit het bedieningspaneel van de 

auto waardoor handmatig de veerweg in de auto kan worden ingesteld. Zo kan 

de bestuurder altijd zelf balanceren tussen comfort en performance. 

 

  

 

Contecto heeft ook mogen bijdragen aan de suspension kit van deze auto’s. De 

soft- en hardware voor de aansturing van de suspensieveren in de auto is 

ontwikkeld en geproduceerd door Contecto. 

 

 

Ook een productidee? Of uw elektronica laten ontwikkelen? Bekijk de 

mogelijkheden op onze website of vraag direct een offerte aan 

via order@contecto.nl. 

 

 

 

  

 

mailto:order@contecto.nl?subject=Offerteaanvraag&body=Vraag%20uw%20offerte%20aan!

