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Sterkere concurrentiepositie door robotisering
De huidige markt kenmerkt zich in deze hoogconjunctuur door kleine series, gebrek
aan personeel en daardoor hoge productiedruk. Door te automatiseren wordt niet alleen het kostenniveau verlaagd. Ook de leverbetrouwbaarheid en doorloopsnelheid
verbeteren. En niet onbelangrijk: automatisering wordt meer en meer een oplossing
voor het tekort aan vakmensen. Als specialist in robotsystemen biedt Rolan Robotics
innovatieve automatiseringsoplossingen toegespitst op de wensen van de klant.

Een technische sprong voorwaarts
Bedrijven hebben vaak een duidelijke visie waar ze naartoe willen en welk type
klanten en producten daarbij horen. Een
goede volgende stap is te bepalen welke
automatisering hierbij het best past en
waarmee het bedrijf een technische sprong
voorwaarts kan maken. Met de inzet van
robots wordt er aanzienlijk op de productiekosten bespaard. Zo kan een lasrobot
het werk van drie handlassers aan. Uiteraard blijven mensen het belangrijkste middel in het bedrijf en is de robot ‘slechts’
een hulpmiddel en geen vervanging. Een
ander belangrijk voordeel van een robotsysteem is de constante en nauwkeurige
kwaliteit die elke robot levert. Ervaring
leert dat een automatiseringsoplossing op
maat, waarbij rekening is gehouden met
alle behoeften en wensen, kan leiden tot
een versterking van de concurrentiepositie.

De kracht van Rolan Robotics
Rolan Robotics biedt een robotsysteem
dat tegemoetkomt aan al uw wensen.
U bent verzekerd van:
– een uitstekende prijs-kwaliteits
verhouding
– een unieke benadering
– keuzemogelijkheid uit verschillende
robotmerken
– slimme oplossingen
– robuuste systemen
– een slagvaardige leverancier met
kennis van zaken
– 100% gerobotiseerd lassen, doordat
OTC componenten
– een aanzienlijke kostenbesparing
voor uw bedrijfsvoering
– een ergonomische werkvloer voor
uw medewerkers

Eén van de grootste spelers in de
Benelux
Rolan Robotics is al meer dan 25 jaar systeem integrator voor automatiseringstoepassingen in uiteenlopende markten. Van
de metaalsector tot de ‘food’ en ‘non-food’
industrie. En is daarmee met zo’n 1000 geleverde robotsystemen
één van de grootste
spelers in de Benelux.
Al jaren levert Rolan
Robotics
systemen
voor de metaalverwerkende industrie. Van
fabrikanten van stalen
meubelen, auto-onderdelen, landbouwmachines en aanhangwagens tot stallenbouwers
en toeleveranciers van
metalen producten en
onderdelen. De systemen bestaan onder
meer uit lasrobots en
robots voor het kanten,
ontbramen en beladen
van CNC- of puntlasmachines. Ook voor
het slijpen en polijsten,
drukvoegen, lijmen en
kitten worden robots
met succes ingezet. De
kracht van deze turnkey robot leverancier is dat zij merkonafhankelijk is. Naast lasrobots van OTC
worden ook handling robots van OTC,
FANUC en Stäubli ingezet om zo voor elk
project een passende automatiseringsoplossing te bieden in financieel en/of ergonomisch opzicht. Daarnaast integreert
Rolan Robotics ook gebruikte robotsyste-

men. De lagere instapkosten maken het
mogelijk de eerste schreden te zetten op
robot gebied en zo geleidelijk kennis en
kunde op te doen.
Robotsystemen waarop je kunt
vertrouwen
Een OTC-specialist in gerobotiseerd lassen. Zo kan Rolan Robotics het beste worden omschreven. Het Japanse merk OTC,
ook wel bekend onder haar Japanse naam
Daihen, produceert alles wat nodig is voor
een goede lasrobot in eigen huis. Zowel
de robot als de product manipulatoren en
de lasmachines zijn daar door middel van
plug and play eenvoudig op elkaar aan te
sluiten. Het productengamma omvat compacte robots met een klein werkbereik
en robots met een werkbereik van meer
dan vijf meter. Daarnaast zijn er enkel- of
meerassige OTC-manipulatoren beschikbaar om het product in de optimale lasstand te plaatsen. Dit meesturen van de
manipulatoren en het aansturen van de

lasmachines gebeurt dankzij de integrale
en gebruiksvriendelijke koppeling van alle
componenten. Indien het werkbereik van
de robot dient te worden vergroot, kan
de robot staand op of hangend aan een
langsverplaatsing worden gemonteerd.
Een bedrijf moet op elk moment kunnen
vertrouwen op zijn robotsysteem. De serviceafdeling van Rolan Robotics biedt dit
vertrouwen. Met het onderhoudsprogramma dat volledig wordt afgestemd op de bedrijfsvoering, wordt de continuïteit van de
productie gewaarborgd.

Offline programmeren
De Nederlandse markt kenmerkt zich door
flexibiliteit, waarbij kleine series ook zinvol op een robot gelast kunnen worden.
Met behulp van offline programmeren kan
de robot doorwerken terwijl gelijktijdig
het volgende product wordt geprogrammeerd. En bent u een keer onthand omdat
de programmeur plotseling ziek is geworden, dan kan Rolan Robotics u het offline
programmeren uit handen nemen.
NIL Verbindingsweek
Rolan Robotics is aanwezig op de NIL
Verbindingsweek. Op de stand worden de
nieuwste lasrobots geïntroduceerd, zoals
de FD serie van OTC lasrobots. Ook krijgt
u een demonstratie van ‘s werelds eerste
cobot met standaard integrated vision. U
bent van harte welkom op de stand 441
van Rolan Robotics.
www.rolan-robotics.com
NIL Verbindingsweek: Stand 441

