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Verpakken van zakken zaad in omdozen
Voor het inpakken van zakken in dozen wordt een Stäubli TX90 handlingrobot ingezet. Met een pusher worden steeds vier zakken
zaad op een rij geschoven. Zodra de rij vol is pakt de robot deze op door middel van zuignappen en plaatst deze per laag om-en-om
in een doos. Vervolgens worden de volle dozen via een band doorgezet naar een palletizer en op een pallet gestapeld.

Palletiseren dozen
Deze Robotinstallatie wordt ingezet voor het palletiseren van dozen met zakjes zaad. Dit gebeurt in een cyclustijd van 12 dozen/minuut.
De dozen komen van 2 lijnen uit de dozenvouwer en taper en worden door transportbanden en een overzetter aan de robot aangeboden.
In de robotinstallatie worden lege pallets door middel van een ontstapelaar en kettingbaan aan de robot aangeboden. Elke lijn heeft zijn
eigen pallettransport. De robot pakt een of meerdere dozen van de aanvoer en plaatst deze op de lege pallet. Bij een volle pallet wordt
deze door middel van rollenbanen afgevoerd.

Verpakken van doosjes zaad in omdozen
Een handlingrobot pakt, met behulp van een grijper met
zuignappen, een plano aan de zijkant en vouwt deze met een
bijna menselijke beweging open, waarna door een separate
machine de bodem wordt dichtgevouwen. De omdoos staat nu
in positie, zodat dezelfde grijper kleine doosjes, gevuld met
zakjes zaad kan oppakken en in de doos kan plaatsen. Zodra de
doos gevuld is wordt deze door middel van een pusher door een
dozensluiter gevoerd, zodat de doos klaar is voor transport. De
robot bedient twee verpakkingslijnen, waarbij afhankelijk van
het type zaad de doos naar links of rechts wordt uitgevoerd.
De inzet van een robot in deze productielijn levert op meerdere
vlakken winst op. Het verpakken van de kleine doosjes is
eentonig werk, dat nu niet meer door een persoon gedaan hoeft
te worden. Doordat het gehele proces geautomatiseerd is met
productherkenning is de kans op fouten nihil.

Toepassing: het reinigen van containers
Voor het reinigen van verschillende type containers wordt
een handlingrobot ingezet, welke hiertoe is uitgerust met een
zuigmond, gemonteerd op een lans.
Stalen containers worden met behulp van een heftruck op een
aanvoerbaan geplaatst en door een kettingbaan voor de robot
gepositioneerd. De robot scant het type container en loopt het
bijbehorende reinigingsprogramma af. Tegelijkertijd wordt de
uitstroomopening aan de onderzijde van de kist schoongeblazen
door middel van perslucht.
De robot is aangesloten op een afzuigsysteem, zodat het stof via
een gesloten systeem wordt afgevoerd.
Na het reinigen wordt de container verder uit de cel getransporteerd
met behulp van een kettingbaan. De aan- en afvoerbaan hebben
voldoende lengte om enige containers tegelijkertijd in het systeem
te hebben, zodat er een buffer ontstaat en het systeem enige tijd
onbemand kan werken.
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