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Geen
incidentele winst,
In 2010 richtte Roland van Oers een metaalconstructiebedrijf op in een bestaand bedrijfspand. Hij begon met een nagenoeg lege productiehal, maar met een sterk vertrouwen in
de kracht van de Nederlandse industrie. In ruim acht jaar tijd is Stracon Metaalwerken
uitgegroeid tot een gezond bedrijf met 45 vaste medewerkers en een flexibele schil van
nog eens twintig tot dertig arbeidskrachten. De productie staat in het teken van efficiëntie
en continuïteit. Lasrobotisering hoort daarbij. “Als je iets doet, moet je het goed doen en
voor de lange termijn.”

door Margriet Wennekes, fotografie Thomas Bootsman

Containerwagens en

watertanks,
frames voor heftrucks, complete mini-shovels, maar ook
grote paneelbruggen en pontons. De productie bij Stracon
is heel divers, maar heeft als gemeenschappelijk kenmerk
dat het gaat om repetitieve orders van vaste opdrachtgevers. Roland van Oers heeft een duidelijke visie: “We zijn
niet op zoek naar incidentele winst, maar naar het opbouwen van een duurzaam partnerschap met onze klanten. Dat betekent dat we al in de engineeringsfase bij de
klant aan tafel zitten. We denken in productielijnen die
geoptimaliseerd worden om de klant tegen een goede
kostprijs een zo goed mogelijk product aan te bieden.
Samen met de klant blijven we het productieproces optimaliseren: hoe kan het nog beter, hoe kan het slimmer?
Als je iets doet, moet je het goed doen en voor de lange termijn.”
Op het moment dat er een samenwerkingsovereenkomst
is, biedt Stracon zijn klanten volledige exclusiviteit. Roland van Oers legt aan de hand van een voorbeeld uit wat
dit inhoudt: “We bouwen voor één van onze klanten complete minishovels. Dat betekent dat we dit product, of onderdelen ervan, voor niemand anders gaan maken. Het
zou natuurlijk niet fair zijn om een heel slim design dat
de ene klant ontwikkeld heeft, morgen bij zijn concurrent
neer te leggen. Hetzelfde geldt voor al onze andere producten.”
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maar continuïteit
Pontons
Het optimaliseren van de productieprocessen
bij Stracon gaat gepaard met toenemende lasrobotisering. Drie jaar geleden investeerde het
bedrijf in een groot robotsysteem van Rolan
Robotics voor het bouwen van brugpanelen
(LASTECHNIEK juni 2016). De beste oplossing bleek een systeem met twee OTC-robots,
elk hangend aan een eigen grote galg op een gezamenlijke langsverplaatsing en met een werkbereik van dertig bij vijf meter. Het systeem kan
eenvoudig omgebouwd worden naar twee tot
vier kleinere cellen voor het lassen of 3D-plasmasnijden van kleinere onderdelen.
Op het moment van ons interview staat Stracon aan de vooravond van een nieuw project:
het bouwen van gecertificeerde pontons. Ook
voor dit langdurige project wordt het lasproces
zoveel mogelijk geautomatiseerd. Omdat het
grote robotsysteem al intensief wordt benut, is
in overleg met het team van Rolan Robotics onlangs een compacte lasrobotcel aangeschaft.
Deze OTC-robotcel is geïnstalleerd op een Hframe en wordt helemaal ingericht voor het lassen van de koppelingen van de pontons.
“Bewust hebben we ervoor gekozen om niet
meteen het hele product met de robot te willen
lassen. Dat zou te complex worden. Ik wil het
beheersbaar houden en kleine succesjes kunnen
vieren. Daarom hebben we de ponton ontleed
in onderdelen. Als we die onderdelen gerobotiseerd lassen, dan weten we waar het goed gaat,
of fout gaat. Dan kun je ook makkelijker ingrijpen. Later kunnen we de grote robotinstallatie gebruiken om de pontons samen te
bouwen.”
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Vreemde eend
In het begin was de lasrobot, ook bij Stracon, een vreemde
eend in de bijt. “Je wordt gedwongen anders te gaan denken. Al in de engineeringsfase moet je de keuze maken om
wel of niet met de robot te gaan lassen. Vaak wordt gedacht dat de komst van de robot alle problemen oplost,
maar als je niet goed hebt nagedacht over je inkomende
materialen, fixaties en lasmallen, als je nog niet weet hoe
een robot reageert, val je van het ene probleem in het andere”, weet Van Oers. “Toen ik begon in dit pand stond
er al een lasrobot, maar die heb ik demonstratief stilgezet. Er was te weinig kennis, het had geen zin. Eerst heb
ik bewust mensen opgeleid en daarna zijn we pas weer
aan het werk gegaan met de robot.”

L ASTE CHNI E K

Bij Stracon is het gerobotiseerd lassen stapsgewijs geïntroduceerd en uitgebouwd. ‘Simpel beginnen’ is het motto.
“We moeten snappen wat er gebeurt. Geef mensen de
kans om van hun fouten te leren en zorg dat je kleine succesjes kunt vieren. Je moet niet meteen de meest ingewikkelde dingen willen; dat komt later wel. Die lat verleg je
telkens.” Daarnaast vindt de ondernemer het belangrijk
om niet compleet afhankelijk te zijn van derden. “Zo hebben we ons eigen lasmallensysteem ontwikkeld. De kennis
en kunde daarvoor krijg je vanzelf door logisch nadenken
en het vooral zelf te doen.”
En tot besluit: “Het slagen van lasrobotisering hangt af
van hoe goed de disciplines binnen je bedrijf kunnen samenwerken. Lassers, operators, engineers. Als die goed
samenwerken, dan gaat het lukken.”

Ronald van Oers (rechts) met medewerkers Bart van Dijk en Jan Savelkouls

Eigenaarschap
Het inzetten van een lasrobot kan binnen een organisatie
op weerstand stuiten. “Ik wil ze niet over één kam scheren, maar het zijn toch vooral oudere lassers die niet bij de
robot betrokken willen raken. In hun ogen is het een
vreemde machine die hun werk komt overnemen, maar
die nooit zo goed kan lassen als zijzelf. En in sommige opzichten hebben ze nog gelijk ook. Niet alles kan even goed
met de robot. Je moet daarin de gulden middenweg vinden.” Voor het programmeren en bedienen van de nieuwe
robot heeft een van de jongere lassers een centrale rol gekregen. “Bart van Dijk is hier via een BBL-traject gekomen, en al snel was duidelijk dat hij verder wilde, in de
richting van engineering. Hij was een jaar of negentien
toen ik tegen hem zei: ‘Alsjeblieft, dit wordt jouw machine’. Ik geloof in eigenaarschap. Samen met een paar
collega’s heb ik hem opleidingen laten volgen bij Rolan
Robotics. Daarmee werd Bart heel belangrijk voor onze
organisatie.”

software van Delfoi geadviseerd, maar ik heb dat bewust
niet gedaan. Ik zet mijn dochter ook niet meteen in de
nieuwste Mercedes. We hebben gekozen voor de programmeersoftware die OTC zelf ontwikkeld heeft. Dat
vond ik perfect. Op de pc bij het offline programmeren
zie je precies hetzelfde als op de teachpendant bij de robot.
Onze mannen van het bedrijfsbureau hebben eerst een
half jaar in de werkplaats ervaring opgedaan met het programmeren via de teachpendant. Zij hebben een supergoed gevoel gekregen aan de machines. Toen zijn ze pas
offline gaan programmeren. Daarna hebben we de operators opgeleid.”

Operators
Een operator hoeft niet per se een lasser te zijn, vindt Van
Oers. “Wij hebben in ons bedrijf een differentiatie gemaakt. De vroegere functie van lasser is opgesplitst in drie
functies: de programmeur (een mts’er of hts’er), de operator, en daartussenin iemand met de nodige lastechnische
kennis. Een goede offline programmeur kan het lasprogramma voor 90% in orde maken. Daarnaast moet iemand met lastechnische kennis kijken naar de details.

Ik geloof in eigenaarschap. Samen met een
paar collega’s heb ik hem opleidingen laten
volgen bij Rolan Robotics. Daarmee werd
Bart heel belangrijk voor onze organisatie.”

Die opleidingen, gericht op het leren programmeren van
de robot, vergelijkt Van Oers met het behalen van een rijbewijs. “Net als autorijden is het leren omgaan met de lasrobot een kwestie van meters maken. Uren maken,
programmeren. Voor het offline programmeren werd de
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Hiervoor hebben wij intern diverse medewerkers met een
lastechnische opleiding (IWE, IWS) maar we werken ook
nauw samen met onze externe adviseur Tonny Clement
(Clement Connecting). Is het lasprogramma eenmaal in
orde, dan kan een operator de robot vervolgens bedienen.
Als je 80% van je productie kunt lassen met de robot, dan
heb je uiteindelijk veel minder lassers en lastechnici
nodig.” Het streven om 80% gerobotiseerd te lassen is
trouwens nog lang niet bereikt bij Stracon. “We hebben
nog grote stappen te maken met de robot”, geeft Van Oers
toe. “De robots die we hebben, zitten al heel snel vol. De
rest lassen we nog met de hand.”
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