Robotpalletiseren resulteert in
productiviteitsstijging

Zakken vullen wil nog wel eens een negatieve betekenis hebben. Maar er is niets mis
met het verbeteren van de arbeidsomstandigheden middels een automatiseringsproces dat al het zware werk uit handen neemt. Constructief overleg tussen Robotize
en de klant heeft bovendien meer opgeleverd dan tevreden werknemers.
Deze automatiseringsopdracht lijkt er een als zovele: zakken worden gevuld en vervolgens
gepalletiseerd zodat ze kunnen worden opgeslagen of uitgeleverd. Dit was een handmatig proces
maar alleen al vanwege de arbeidsomstandigheden niet meer van deze tijd. Een deel van de
zakken zijn namelijk 20 kg of meer, een factor die ziekteverzuim in de hand werkt. Aan Robotize
de taak om dit te automatiseren. Robotize is de joint venture van Machinefabriek Geurtsen en
Hollander Techniek. Zij bundelen hun krachten en ontwikkelen gezamenlijk turn-key installaties
gericht op productieoptimalisatie. Machinefabriek Geurtsen
brengt de mechanische knowhow in en Hollander Techniek
richt zich op het elektrotechnische automatiseringsaspect en
de ontwikkeling van de robotbesturingen.
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