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Liam van Koert

Eerste robot Brink Climate Systems smaakt naar meer

Robotintegratie
in een lean
productieproces

Brink Climate Systems heeft de wind in de rug. De vraag naar hun actieve ventilatiesystemen met
warmteterugwinning (WTW) is de afgelopen jaren flink tegenomen. Reden? Steeds beter geïsoleerde
huizen dankzij aangescherpte milieueisen. Gevolg van dit succes is wel dat er in Staphorst niet alleen
meer, maar ook een grotere variatie aan ventilatietoestellen gebouwd moet worden. Hoe je dat doet
met hetzelfde aantal mensen? Door processen lean te maken en te robotiseren. Voor dat laatste vond
Brink in Robotize een partner voor de lange termijn.
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Van links naar rechts: Bart Krieger, Jan Bultman, Bram Pieffers en Erwin Hoeksma.
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robotcel om tijd te besparen. Denk aan het
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wordt uiteindelijk over een L-shape met sub
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Uitdagende grijppatronen

Robotize een goede partner te hebben gevon-

Waren er naast de zeer nauwkeurige positione-

den die deze weg van voortschrijdende inzich-

ring nog andere uitdagingen in dit project?

ten verder met ons wil bewandelen. Kom over
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enige tijd gerust eens kijken waar die weg toe

grootste zaten hem in de grijper. We wilden niet

heeft geleid!”

telkens van grijper wisselen, dus moest hij geschikt zijn voor alle platen en alle handelingen.
Lastig enerzijds omdat de platen verschillende
gatenpatronen hebben. Hoe positioneer je in
zo’n geval je vacuümcups? De platen zijn bovendien dun, groot en alles behalve stijf, dus zeer
beweeglijk, helemaal wanneer de snelheden
omhoog gaan. Voldoende grip is dus geboden.
Ook was het een uitdaging de aanvullende
functies in de grijper te integreren. Denk aan de
camera voor plaatidentificatie maar zeker aan
de ‘uittrek armen’, die nodig zijn om de beide
‘benen’ van de U-shape uiteen te trekken, om
hem over de L-shape heen te kunnen plaatsen.”

Nabije toekomstplannen
Is Brink met haar eerste robot met multifunc
tionele grijper helemaal klaar voor toekomstige
productieplannen? Waarschijnlijk niet. Want
hoewel de cel pas enkele maanden in gebruik
is, komen de capaciteitsgrenzen nu al in zicht.
Bovendien staat er nog een aantal uitbreidingen van de Flair-reeks op stapel. Bultman:
“Momenteel maken we de Flair 300, 325 en
400. Maar daar komen binnenkort de Flair 225,
450 en 600 bij. Allemaal hebben ze hun eigen
plaatafmeting en allemaal hun eigen gaten
patroon. Of we hiervoor een nieuwe dedicated
cel met eigen tooling moeten bouwen, of juist
moeten kiezen voor twee identieke cellen voor
alle typen wordt momenteel onderzocht. Dat
geldt ook voor onderzoek naar het werken met
gemengde karren zodat we vandaag alleen in
de epoxy hoeven te zetten wat we morgen
nodig hebben. Vooralsnog organiseren we in

