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Robotsystemen zijn aan een opmars bezig - of het nu gaat om productie, logistiek of 
service. Vooral mobiele robots winnen steeds meer aan belang. En om ze veilig te laten 
bewegen, zijn er intelligente sensoroplossingen nodig. De varianten gaan van AGV's 
via Cobots tot autonoom rijdende mobiele robots. Kortom: de toekomst is aan autono-
me mobiele robots. Dit maakt de robotsystemen in het algemeen flexibeler en maakt 
 volledig nieuwe toepassingsgebieden en bedrijfsmodellen mogelijk.

MOVE INTO NEW DIMENSIONS – 
IN PRODUCTIE, LOGISTIEK EN SERVICE
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Autonoom rijdende robots vormen een steeds groter onderdeel van ons dagelijks leven. Ze maaien 
groenvoorzieningen, stofzuigen woonkamers en wassen de ramen – wanneer wij dat wensen, ook zonder 
pauzes. Wat MetraLabs in zijn portfolio heeft, overstijgt deze populaire toepassingen: de specialisten op 
gebied van mobiele servicerobotsystemen met jarenlange praktijkervaring hebben mobiele robots voor 
de meest verschillende branches en functies in hun programma. Van inventarisrobots in de detailhandel 
via desinfectierobotsystemen tot geautomatiseerde miniheftrucks voor intralogistiek. De overeenkomst 
tussen alle modellen is dat ze veilig bewegen dankzij de veiligheidslaserscanners en 2D-LiDAR-sensoren 
van SICK - een voorwaarde voor succesvolle prestaties en efficiënte goederenstromen.

Tweeënhalf keer de wereld rond
Meer dan 300 robots heeft MetraLabs uit Ilmenau 
sinds 2007 op de markt gebracht en daarmee de 
markt in beweging gezet. Samen bereiken ze onder-
tussen een rijprestatie van meer dan 100.000 km,  
dus wel tweeënhalf keer de wereld rond. Dat ze daarbij 
al vanaf het begin vertrouwen op SICK, heeft volgens 
Sabrina Greul-Nothnagel, verantwoordelijke voor de 
branche Industrie en Healthcare, een goede reden: 

“We hebben zeer goede ervaringen met SICK. De 
 kwaliteit en  technologie zijn zeer overtuigend en op 
gebied van  veiligheidstechniek is er op de markt 
gewoon niks  vergelijkbaars.” De beste voorwaar-
den dus ook voor de volgende gezamenlijke kilo - 
meters.

De veelzijdigheid van mobiele robotsystemen – 
meer dan een modegril
Een voorbeeld uit de modewereld: tussen kledingrek-
ken zoekt de autonoom rijdende TORY zelfstandig zijn 
weg in een kledingwinkel. Nadat hij voor het eerst is 
geïnstalleerd en van de juiste mapping is voorzien, 
voert hij met behulp van RFID-herkenning geautomati-
seerde inventarisaties uit en kan bovendien worden 
gekoppeld aan de aanwezige inventarismanagement-
software, om bijvoorbeeld ook bestellingen automatisch  
te verwerken. Dat is op zichzelf al absoluut fascine-
rend, ware het niet dat TORY zowel 's nachts als over-
dag werkt. Rondlopende mensen, spelende kinderen 
of voorwerpen zoals boodschappentassen of dozen 
staan zijn onvermoeibaarheid niet echt in de weg. Dat 

RETAIL, HYGIËNE OF LOGISTIEK: METRALABS EN SICK 
BRENGEN BEWEGING IN MOBIELE ROBOTSYSTEMEN

ALLES IN BEWEGING
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Tussen kledingrekken zoekt de autonoom rijdende  
TORY  zelfstandig zijn weg in een kledingwinkel.

De CARY is een autonome miniheftruck 
die geladen transportrollers vervoert.

wordt mogelijk gemaakt door de veiligheidslaserscan-
ners van de series S300 en TiM7xx. Deze combineren 
intelligente veldanalyse en meetgegevensuitvoer in 
één apparaat. Daardoor kunnen ze zowel gegevens 
over de aanwezigheid van een object in een gedefini-
eerd bereik registreren alsook exacte meetgegevens 
van het gescande oppervlak meegeven. Een belang-
rijke factor: zo voldoen de veiligheidslaserscanners 
tegelijkertijd aan twee van de belangrijkste vereisten, 
de beveiliging van de rijbeweging voor de bescherming 
van personen en tegelijkertijd de registratie van de om-
geving via niet-zekere meetgegevens voor de voertuig-
lokalisering. Daarnaast is de TiM7xx door zijn com-
pacte constructie bijzonder geschikt voor mobiele 
platformen, automatisch geleide voertuigen (AGV) en 
mobiele servicerobots.

Met de kracht van de kunstmatige zon – 
Desinfectie zonder pauze
Ook andere toepassingen tonen de veelzijdigheid van 
mobiele robotsystemen. Daarbij zijn desinfectierobots 
de laatste tijd onder de aandacht gekomen. Maar na 
de actueel dringende situatie, zullen ze daar ook blij-
ven. Het onderwerp hygiëne en desinfectie gaat veel 
verder dan enkel op gebied van gezondheid.

Mobiele robots zoals de STERYBOT van MetraLabs 
maken daarbij gebruik van het principe van zonne-
stralen. Met behulp van korte golf uvc-straling wordt 
tot 99,99% van alle virussen en bacteriën gedood – 
kwetsbare oppervlakken en medische apparaten  
blijven daarbij ongedeerd. De desinfectierobot rijdt  
volledig zelfstandig door de gebruiksomgeving – en ook  
hier werkt dat alleen met behulp van de veiligheids-
laserscanner. De geïntegreerde functionele veiligheid 
en een over tienduizenden kilometers geoptimali-
seerde navigatiesoftware waarborgen een betrouw-
bare oriëntatie en het omzeilen van personen en hin-
dernissen. Deze vrije navigatie maakt de hoge 
desinfectiegraad mogelijk en daarmee de efficiëntie 
van het totale systeem, in tegenstelling tot robots die  
voorgeschreven routes rijden. Naast de oppervlakte-
desinfectie in ruimtes in ziekenhuizen en doktersprak-
tijken, is uv-desinfectie net zo goed inzetbaar voor het 
steriliseren van supermarkten, winkelcentra, hotels, 
kantoren, scholen of in de productie – zonnige vooruit-
zichten.

Miniheftruck – maximaal veilig
Ook voor de veelzijdige vereisten van de productie biedt 
het bedrijf met de CARY een mobiele robot met veilig-
heidslaserscanners van SICK. Als autonome minihef-
truck bezet deze met succes een niche, als het gaat om 
het transporteren van geladen transportrollers – ook 
en in het bijzonder als deze zijn geladen met zeer 
kwetsbare onderdelen. De robots uit deze serie kunnen 
probleemloos afzonderlijk of met meerdere exemplaren 
tegelijk worden geïntegreerd in de bestaande 
intralogistiek.

Mobiele onderzoekende geest
Het voorbeeld van MetraLabs laat één ding duidelijk 
zien: zo veelzijdig als de toepassingsgebieden van 
 mobiele robotsystemen ondertussen zijn, zo sterk is 
ook de interesse van knappe koppen in deze booming 
industrie. “We werken al jaren samen in onder-
zoeksprojecten met onder andere de Universiteit van 
 Ilmenau– de interesse van de studenten in dit  
onderwerp is reusachtig groot”, aldus Sabrina Greul- 
Nothnagel. Een samenwerking die SICK eveneens  
naar  vermogen ondersteunt, om de nieuwsgierige  
en onderzoekende geest elke dag opnieuw in beweging 
te  houden. (mw)

We hebben zeer goede ervaringen 
met SICK. De kwaliteit en techno-

logie zijn zeer overtuigend en  
op gebied van veiligheidstechniek 

is er op de markt gewoon niks 
 vergelijkbaars.

Sabrina Greul-Nothnagel, Sales & Global Partner 
 Management, MetraLabs GmbH
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HOE MAGAZINO MET SICK EEN LEEMTE OPVULT IN DE 
GEAUTOMATISEERDE VOORRAADTOEVOER

EEN NIEUWE MOBIELE ROBOT VOOR  
INDUSTRIËLE PRODUCTIE
Zelden was een leemtevuller zo innovatief: het robotbedrijf Magazino ontwikkelde 
met de nieuwe SOTO een supply-chain-robot voor die gebieden binnen productie die 
nog steeds niet geautomatiseerd waren. In samenwerking met SICK ontstond een 
mobiele robot voor het laden van productielijnen. De kleine revolutionair moet in de 
auto productie en in veel andere branches aan betekenis winnen.
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‘Magazino en SICK zijn verbonden door 
een lange geschiedenis’, vertelt Raphael 
Vering, productmanager bij Magazino. 
Het nieuwste hoofdstuk in dit verhaal is 
de mobiele robot SOTO 2 die de industri-
ele productie volledig autonoom voorziet 
van stapelbakken.

Geautomatiseerde materiaaltoevoer  
in de industriële productie
Upstream- en downstreamprocessen in 
productielijnen vereisen tot nu toe bijna 
altijd handmatige procedures, de SOTO 
markeert echter een nieuwe mijlpaal: hij 
rijdt naar het magazijn, grijpt daar een 
stapelbak, laadt deze als een soort  
rugzak en brengt de kist naar de monta-
geplek om hem daar weer af te leveren – 
en dat alles volledig autonoom en just- 
in-time. “Grijpen van verschillende hoog-
tes en stellingen, het gelijktijdige trans-
port van maximaal 24 bakken en de 
 flexibele aflevering op verschillende 
montageplekken:
SOTO is op dit moment echt het enige 
product dat deze drie stappen combineert 
in één voertuig”, zegt Raphael Vering.

Allround met  
sensoroplossingen van SICK
De visie van de ‘Fabriek 4.0’ wordt zo ver-
der gerealiseerd en daarbij was ook SICK 
betrokken als specialist voor intelligente 
sensoroplossingen voor mobiele robots. 
‘Door de samenwerking met SICK konden 
we een robot bouwen die de omgeving 
veilig kan waarnemen en goed naast een 
mens kan werken’, vult Vering aan. Voor 
lokalisatie en navigatie bevinden zich 
drie microScan3 veiligheidslaserscan-
ners onder de voertuigbodem. Boven-
dien voorkomen foto-elektrische beveili-
gingen dat mensen in de bewegende 
wagen ingrijpen. Eveneens heeft SICK, 
de incrementele encoders DFS60 ge-
monteerd. En van boven controleert tot 
slot de 3D-camera Visionary-T Mini de 
rijbaan, om de navigatie te ondersteunen 
en hindernissen te herkennen die niet  
op de hoogte van de veiligheidslaser-
scanners liggen.

Visionary-T Mini als haviksogen in 
 realtime
Vooral door deze 3D-Vision-sensor was 
het voor Magazino mogelijk om de 
SOTO 2 nu in het portfolio op te nemen. 
Met wel 30 beelden per seconde regis-
treert het 3D-Snapshot-beeldopname-
proces potentiële hindernissen op de 
 rijweg: vlak boven de grond moeten 
 heftrucktanden of grote schroeven of 
moeren worden herkend. De Visionary-T 
Mini identificeert ook uit wanden steken-
de voorwerpen zoals brandblussers of 
monitors. Ook vrij hangende hindernis-
sen (bijv. uitstekende stang- of palletgoe-
deren) en niet als laatste ‘negatieve’ 
 hindernissen zoals treden of hellingen 
omlaag.

Een groot voordeel van de Visionary-T 
Mini is ook de bruikbaarheid in een 
industriële omgeving: stabiele aanbreng-
mogelijkheden, een goede internetver-
binding, hoge resolutie en probleemloze 
verwerking van de gegevens evenals een 

grote reikwijdte. Daarbij kwam de pro-
ductieve samenwerking tussen de 
betrokken vakmensen: zo kreeg Maga-
zino al vroeg een prototype van de 3D- 
Vision-camera om de complexe 
ontwikkelings uitda gingen in nauwe 
samenwerking met de SICK-experts op 
te lossen.

Maatstaf voor optimale 
 productielogistiek
Daarmee vormt de SOTO 2 een tot nu toe 
ontbrekend stukje van de puzzel in de 
intelligente productielogistiek. Hij auto-
matiseert de productie verder, ontlast 
medewerkers en helpt bij efficiëntere 
processen. De mobiele robot moet bij 
voertuigfabrikanten en toeleveranciers 
worden gebruikt, later ook in de produc-
tie van huishoudelijke en elektronische 
apparatuur. ‘We zullen ook in de toe-
komst kiezen voor SICK en hun sensor-
oplossingen voor mobiele robots’, verze-
kert Vering. Het gezamenlijke succesver-
haal gaat verder. (gm)

De 3D-Vision-sensor Visionary-T Mini controleert van bovenaf de rijbaan, om de navigatie 
te ondersteunen en hindernissen te herkennen die niet op de hoogte van de veiligheids-
laserscanners liggen.

Voor lokalisatie en navigatie bevinden zich drie  
microScan3 veiligheidslaserscanners onder de  
voertuigbodem.
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INTELLIGENTE PAKEZEL VAN SUITEE COBOTICS  
REVOLUTIONEERT HET WERK IN DE SUPERMARKT

DIE PAKT HET VAST

Helemaal in de traditie van Google volgden 
Pierre Legendre en Benjamin Loize in 2015 
de spirit van de startup-community en zetten 
volledig in op innovatie: beiden werkten als 
ingenieur bij U GIE-IRIS in Frankrijk aan een 
oplossing voor het verlichten van handma-
tige werkzaamheden in de drive-in-filialen 
van de supermarkten van Système U. Deze 
nieuwe manier van boodschappen doen wint 
steeds meer aan belang. Daarbij stijgt 
natuurlijk ook bij het personeel het gevaar 
van bijv. rugproblemen of uitputting door de 
hoge lichamelijke belasting bij het samen-
stellen van de bestellingen. Tegelijkertijd 
speelt de rendabiliteit een belangrijke rol. 
Organisatie en productiviteit zijn de grote 
uitdagingen. Producten worden bijvoorbeeld 
door medewerkers in de schappen geplaatst, 
maar er dan door andere weer uitgenomen 
voor de afhaalbestellingen.
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De geboorte van SUitee Cobotics
Pierre Legendre en Benjamin Loize werkten twee jaar lang aan 
een project dat de werkbelasting moest verlagen en de renda-
biliteit van het afhaalaanbod moest verhogen. Ze stelden de 
bedrijfsleiding voor om de medewerkers in de supermarkten 
voor bijzonder inspannende werkzaamheden te laten helpen 
door een levensgrote robot, die hen ondersteunt bij het vervoer 
van zware producten voor het vullen van de schappen of bij het 
regelmatige ompakken van goederen tussen magazijn en ver-
koopvloer. Système U gaf ze de vrije hand bij het ontwerpen van 
deze autonome assistentierobot. In samenwerking met andere 
industriepartners ontwikkelden ze daarom een mobiele robot 
die ze in verschillende supermarkten testten.

De beide ingenieurs stelden hun project voor aan de venno-
ten en eigenaren van Système U. Hun ideeën wekten interesse, 
maar aangezien het maken van mobiele robots niet echt valt 
onder de kernactiviteiten van U GIE-IRIS, werd het innovatiepro-
gramma gestopt. Zo kwam voor beiden de vraag: terug naar de 
vroegere projecten - of het bedrijf verlaten om de mobiele robot 
zelf te ontwikkelen?

Start in een nieuw avontuur met SICK
In maart 2018 besloten ze daarom hun eigen startup te stich-
ten. Zes maanden later ziet SUitee Cobotics het levenslicht. Met 
Système U is overeengekomen dat Legendre en Loize alle resul-
taten van hun vroegere project mogen gebruiken en zo kunnen 
ze naadloos verdergaan waar ze waren gestopt. Ze stellen ech-
ter als snel vast dat nog niet alles zo ver ontwikkeld is als ze 
hadden gedacht - en beginnen weer van voren af aan.

Twee jaar lang werken ze aan het totale concept: vorm, de-
sign en techniek. De mobiele robot moet in twee modi kunnen 
werken: aan de ene kant moet hij zich autonoom bewegen (zelf-
standige voortbeweging tussen magazijn en verkoopruimte), 
aan de andere kant het personeel ondersteunen bij het aanvul-
len van goederen (voortbeweging met een persoon). Aangezien 
de robots zich in krappe ruimtes met vaak veel klanten bewe-
gen, moet een zeer hoog veiligheidsniveau worden bereikt om 
botsingen en ongevallen te vermijden.

Met de vraag hoe optimaal kan worden voldaan aan de vei-
ligheidsvereisten voor een mobiele robot, wendden de oprich-
ters van SUitee zich tot SICK in Frankrijk. ‘SICK is een van de 

De mobiele robot ondersteunt het personeel bij het 
vullen van de schappen.
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De mobiele robot moest in staat zijn automatisch een 
exact gedefinieerd doel te bereiken, maar ook een per-
soon veilig kunnen volgen.

weinige fabrikanten wereldwijd die producten met zulke hoge 
veiligheidsstandaarden produceren als wij nastreven voor onze 
robots’, zegt Pierre Legendre. “Fabrikanten van LiDAR-sensoren 
zijn er veel, maar als het om het naleven van de voorgeschreven 
veiligheidsstandaarden gaat, wordt de keuze snel kleiner”, vult 
Benjamin Loize aan.
SUitee Cobotics nam bij de zoektocht naar de geschikte 
 LiDAR-sensoren voor het geplande prototype daarom contact 
op met de bij SICK verantwoordelijke verkoopingenieur Yannick 
Planchenault. Ter plaatse werd samen met de expert voor 
 mobiele toepassingen, Jeffrey Yannou, de geschikte sensorop-
lossing geselecteerd. Een bijbehorende productscholing werd 
gevolgd bij het SICK-kantoor in Nantes.

Eersteklas uitrusting voor ons aller veiligheid
De invoering van de mobiele robots moest van start gaan zon-
der bouwkundige wijzigingen in de supermarkten. Zo waren 
markeringslijnen op de vloer of GPS-antennes of -zendmasten 
niet mogelijk. Eerder moest de robot worden uitgerust met een 
extreem nauwkeurig sensorsysteem. Hij moest ten slotte in 
staat zijn automatisch een exact gedefinieerd doel te bereiken, 
maar ook een persoon veilig kunnen volgen.
De mobiele assistentierobot SUitee beschikt over verschillende 
2D-LiDAR-sensoren en veiligheidslaserscanners. Daaronder zijn 
er drie voor de veiligheid (veiligheidslaserscanner S300 en 

SICK is een van de weinige 
fabrikanten wereldwijd die 
producten met zulke hoge veilig-
heidsstandaarden produceren als 
wij nastreven voor onze robots.
Pierre Legendre, SUitee Cobotics

TiM-S), een 3D-infraroodcamera, on-board-KI, een veiligheids-
besturing (Flexi Soft) evenals een incrementele encoder met 
veiligheidsfuncties (DFS60S Pro) en een door SUitee Cobotics 
ontwikkelde besturing.

De LiDAR-sensoren van SICK dienen voor het puntsgewijs in 
kaart brengen van de binnenzijde van het gebouw. De ruwe ge-
gevens worden vervolgens opgeroepen en ingenieurs genereren 
daaruit de kaart van de supermarkt die in het systeem wordt 
opgeslagen. De 2D-LiDAR-sensor TiM510 en de veiligheidsla-
serscanner TiM-S, die beide speciaal voor mobiele toepassin-
gen zijn ontwikkeld, onderscheiden zich door een hoge betrouw-
baarheid bij het detecteren van hindernissen en bij het meten 
van de omgeving. Dankzij de verschillende sensoren kan de 
mobiele robot autonoom van punt A naar punt B bewegen. Hij 
kan zijn route vastleggen, tussen stilstaande hindernissen (pal-
letwagens, dozen) door manoeuvreren, langzamer bewegen of 
stoppen als hij personen tegenkomt, en zelfs een nieuwe route 
berekenen als een weg geblokkeerd is. Bovendien is hij in staat 
om in de betreffende modus ook een persoon te volgen en deze 
te begeleiden.

Ondanks vertragingen vanwege uitgaansbeperkingen konden 
de oprichters van SUitee Cobotics hun tests dankzij de omvang-
rijke beschikbaarheid van de SICK-teams nog voor de zomer 
afronden. Deze brachten het gewenste resultaat en de eerste 
autonome assistentierobots zijn daarom al geleverd. (aa)

11

: FOCUS MOBIELE ROBOTS



12

Met de BS Trayshuttles van Braun Son-
dermaschinen is het voor bedrijven mo-
gelijk om ladingen in de productielijn on-
bemand van een locatie naar de volgen-
de te vervoeren. Ladingen kunnen 
daarbij door de mobiele robot volledig 
zelfstandig van een palletiseermachine 
worden opgenomen en in een andere 
worden geplaatst. Ze maken de producti-
viteit en efficiëntie van de volledige fabri-
cagelijn veiliger en sneller doordat ze de 
interne transportlogistiek zo effectief 

mogelijk vormgeven. Een onschatbaar 
voordeel voor bedrijven die het automa-
tisch geleide transportsysteem gebrui-
ken. Bij de selectie van het sensorsys-
teem nam Braun Sondermaschinen con-
tact op met SICK. SICK luisterde naar de 
doelen en vereisten en zet deze vervol-
gens om in een oplossing op maat voor 
de klant. Er is een mobiele robot ont-
staan waarvan de software exact op de 
processen ter plaatse kan worden gepro-
grammeerd.

Automatisch geleide transportsystemen hebben talrijke toepassingsmogelijkheden. 
Ze zijn ideaal geschikt voor logistiek en transport, waarbij veel producten worden 
herladen en leveringen voor verzending worden voorbereid. Laden en lossen, dat is 
de kerntaak van deze mobiele robots. Braun Sondermaschinen GmbH heeft met de 
BS Trayshuttle een automatisch geleid transportsysteem ontwikkeld dat een KLT- 
of traystapel autonoom kan opnemen van een palletiseermachine en in een andere 
palletiseermachine kan plaatsen. In detail moet de BS Trayshuttle de veilige positie-
registratie, de afstandsmeting en de navigatie waarborgen. Om aan deze verschil-
lende vereisten te voldoen, worden sensoroplossingen van SICK gebruikt.

De componenten: complete oplossing 
van SICK
Voor het ontwerp van de BS Trayshuttle 
werd een Autonomous Mobile Robot 
(AMR) van de firma MiR gebruikt. Deze 
AMR's hebben zich al in andere toepas-
singen bewezen. De technische opbouw 
van de BS Trayshuttle is op de MiR250 
gemonteerd. De AMR is standaard uitge-
rust met de veiligheidsbesturing Flexi-
Soft en de veiligheidslaserscanner 
nanoScan3. Dankzij de kleine en com-
pacte constructie van de nanoScan3 kon 
een de MiR250 ruimtebesparend wor-
den ontworpen. De beide nanoScan3 
beveiligen het voertuig rondom. De stan-
daard gebruikte FlexiSoft maakt een vei-
lig gebruik mogelijk, ook als een van de 
tot 128 vrij configureerbare veiligheids-
velden van de laserscanner bijvoorbeeld 
door een medewerker wordt onderbro-
ken. Naast de veilige werking biedt deze 
combinatie bovendien de grootste flexibi-
liteit bij het aanpassen van de voertuigs-
nelheid en rijrichting. Alle sensoren van 
het automatisch geleide transportsys-
teem komen van SICK. Voor de positiere-
gistratie van de trays wordt de MultiTask 
foto-elektrische beveiliging PowerProx 
WTT12L gebruikt. Daarnaast wordt een 
miniatuur-sensor beveiliging W4-3 ge-
bruikt voor het opvragen van de eindpo-
sitie en in het voertuig zelf wordt de posi-
tie geregistreerd met behulp van de 
 inductieve naderingssensor IME2S.

Alle sensoren van het automatisch geleide 
 transportsysteem komen van SICK. 

TRAYSHUTTLE VAN BRAUN SONDERMASCHINEN OPTIMALISEERT DE PROCESKETEN

VAN DE MOBIELE VERDELERS
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De BS Trayshuttle neemt stapelbakken (KLT) of traystapels autonoom uit een palleti-
seermachine en geeft deze in een andere palletiseermachine weer af.

Ook aan andere vereisten rondom de 
BS Trayshuttle werd voldaan met het sen-
sorsysteem van SICK: zo meet een  
WTT12L de afstand in het voertuig om de 
tray correct in en uit te schuiven. Het 
 volledige voertuig wordt nu naar de juiste 
locatie verplaatst. Inductieve sensoren 
controleren dan of de correcte locatie is 
bereikt.

De BS Trayshuttle in gebruik
De BS Trayshuttle is exact geprogram-
meerd voor het gebruik ter plaatse en 
kent de weg. Om hem in beweging te 
 zetten is een druk op de groene start-
knop voldoende en het voertuig komt 
automatisch in beweging. Hij verlaat zijn 
station en rijdt naar de aangegeven 
doellocatie om daar goederen te laden 
of te lossen. Daarvoor brengt het trans-
portsysteem zichzelf in positie op een 
exact gedefinieerde oppervlakte voor de 
stelling.  Sensoren helpen de locatie cor-

rect te bepalen. Daar aangekomen be-
weegt de BS Trayshuttle zijn tray naar 
buiten. Dit is een op het voertuig gemon-
teerd oppervlak waarop de goederen 
kunnen worden geplaatst. Hoe ver de 
tray naar buiten moet worden bewogen 
om de goederenoverdracht optimaal 
vorm te geven, wordt eveneens door 
sensoren aangestuurd. De eenheid zelf 
is in hoogte verstelbaar om de over-
dracht op verschillende punten mogelijk 
te maken. Als de uitwisseling is afgeslo-
ten, schuift de tray weer naar binnen. 
Voor een nog efficiëntere vormgeving 
kunnen natuurlijk ook meerdere stel-
lingvakken na elkaar worden afgewerkt, 
dat wil zeggen dat de BS Trayshuttle 
eerst een product in een vak plaatst, 
dan omhoog beweegt naar het volgende 
vak om daar een nieuw product op te 
nemen en dit dan weer naar de volgen-
de locatie brengt. Dankzij de variabele 
tray-overnamehoogte van 200 mm tot 

1.200 mm is dat  zonder problemen mo-
gelijk. Als het automatisch geleide trans-
portsysteem niet meer nodig is, rijdt het 
tot zijn volgende opdracht terug naar het 
laadstation.

Goed luisteren en exact programmeren
Om het automatisch geleide trans-
portsysteem schijnbaar kinderlijk een-
voudig met max. 7 km/uur door de hal te 
laten glijden, is een exacte kennis nodig 
van de behoeften: daarbij werd bijzonde-
re aandacht geschonken aan het onder-
deel veiligheidstechniek. Hoe moet het 
voertuig in bepaalde situaties kunnen 
reageren en welke oplossingen zijn nodig 
voor een naadloos proces?

Om dat uit te vissen, werkten Braun 
 Sondermaschinen en SICK intensief sa-
men. Tijdens het volledige projectverloop 
kon Braun Sondermaschinen terugvallen 
op dezelfde experts van SICK. Zo was het 
mogelijk om oplossingen te vinden voor 
de meest uiteenlopende vereisten ter 
plaatse. Uiteindelijk ontstond niet alleen 
een mobiele robot die is afgestemd op 
de behoeften van de klanten van Braun 
Sondermaschinen. Ook de al bestaande 
samenwerking van Braun Sondermaschi-
nen en SICK werd door dit project verder 
geïntensiveerd. (Lein)
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DESINFECTIE MET BEHULP VAN UV-LICHT EN NANOSCAN3

LICHT AAN DE HORIZON
In de zomer beschermen zonnebrillen en zonnebrandcrèmes er ons 
tegen. Voor virussen is er echter geen ontkomen aan. We hebben het 
over uv-licht. Zo schadelijk als het kan zijn voor huid en ogen, zo behulp-
zaam is de vernietigende werking op virussen. Juist bij de desinfectie 
van ruimtes wordt uv-licht daarom ondertussen regelmatig en succesvol 
gebruikt. En om via deze toepassingen mensen te beschermen, hebben 
knappe koppen hier robots voor ontwikkeld. De Chinese startup Youibot 
grijpt daarbij met de nanoScan3 van SICK terug naar een beproefde 
oplossing voor de besturing van mobiele platforms.
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Terwijl wereldwijd naar oplossingen 
wordt gezocht om de pandemie te 
stoppen, gaat men bij de desinfectie 
van oppervlakken en ruimtes steeds 
meer voor uv-licht. Bedrijven over de 
hele wereld werken aan mobiele, op 
uv-licht gebaseerde desinfectie- 
oplossingen voor oppervlakken. Zo 
ook de Chinese startup Youibot, die een desinfectie-
robot heeft ontwikkeld. De nogal strijdbaar aan-
doende naam “ARIS-K2 Viruskilling-Robot” wijst daar-
bij zonder misverstanden op de belangrijkste functie 
van deze nieuwe ontwikkeling. Deze functioneert 
echter vooral ook vanwege zijn ‘innerlijke waarden’ 
die SICK als partner in de vorm van de nanoScan3 
bijdraagt. Daardoor wordt onder andere gegaran-
deerd dat de robot ook werkelijk zonder enig gevaar 
voor de betreffende  mensen, zijn werk kan 
verrichten.

Multiple function, mobile platform
De ARIS-K2 is uitgerust met een nanoScan3 en be-
weegt zich als een mobiel platform veilig door de 
ruimte. De veiligheidslaserscanner is perfect ge-
schikt voor het beveiligen en lokaliseren van mobiele 
platforms. De eenvoudige bedienbaarheid van de 
configuratiesoftware Safety Designer en de intelli-

gente integratiemogelijkheden waren 
nog een argument voor de Chinese 
robotconstructeurs. Ze zorgen voor 
een grote flexibiliteit en tijdsbespa-
ring, ook bij de implementatie voor de 
desinfectietoepassing. ‘We zijn heel 
blij dat we Youibot bij het realiseren 
van deze robot in zo'n korte tijd kon-

den ondersteunen. Met onze nanoScan3 zal hij 
 veilig navigeren tijdens zijn desinfectieritten’, vat 
Benny Liu samen, de verantwoordelijke productma-
nager bij SICK.

Volledige desinfectie
De mobiele robot is naast de UV-lichtbuizen ook uit-
gerust met een warmtecamera. Dit maakt een dub-
bele functie mogelijk: overdag controleert de robot 
de lichaamstemperatuur van passanten en 's nachts 
desinfecteert hij met zijn verticaal gemonteerde 
lichtbuizen bijv. lege productiehallen.

“De hoofdtoepassingsgebieden zijn bijv. koopcen-
tra, productiecentra en alle plekken waar veel men-
sen samenkomen”, legt Benny Liu uit. Concreet 
straalt de fascinerende robot al in fabrieken, op 
vliegvelden en in een ziekenhuis - een echte streepje 
licht uit aan de horizon. En met de nanoScan3 
 bovendien altijd helemaal veilig. (mw)

Uitgerust met een nanoScan3 beweegt
ARIS-K2 zich als een mobiel platform veilig door de 
ruimte.

De hoofdtoepassingsgebieden 
zijn bijv. inkoopcentra, productie-

centra en alle plekken waar  
veel mensen samenkomen.

Benny Liu, productmanager SICK China
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FABMATICS EN SICK MAKEN MOBIELE ROBOTS VEILIG

GEEN HALVE ZAKEN
Cleanrooms voor halfgeleiderproductie zijn duidelijk hun terrein: robots zijn hier 
in alle vormen en maten aan de orde van de dag. Met railgeleiding, stationair of 
mobiel, bij de productie en het laden en lossen. Daarbij worden mobiele robots 
steeds belangrijker. In tegenstelling tot railgeleide systemen zijn ze flexibeler en 
kunnen zich vrij in de ruimte bewegen. Voor het transport van wafers - de silicium 
schijfjes waarop microchips ontstaan - zijn ze voor de specialisten van Fabmatics 
nu al een vast onderdeel bij de ontwikkeling van intelligente robotica-oplossingen. 
In het bijzonder bij de vrij rijdende HERO®FAB spelen de veiligheidslaserscanners 
en reflector fotocel beveiligingen van SICK een belangrijke rol op het gebied 
van veiligheid en de positionering van de grijparm. Niet altijd op het eerste zicht 
te herkennen, maar als verborgen ‘helden van de veiligheid’ in de HERO®FAB.
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Specialisten in de halfgeleiderproductie
Fabmatics GmbH uit Dresden ontwikkelt intelligente automa-
tiserings- en robotica-oplossingen voor klanten uit de half-
geleiderindustrie. Hier beschikt het bedrijf over de unieke 
 competentie om complexe automatiserings-, robot- en hand-
lingsystemen aan te bieden voor gebruik onder cleanroom- 
omstandigheden. Een verantwoordelijke taak: “Ten slotte 
transporteren we met onze diverse robots binnen de halfge-
leiderproductie zeer waardevolle goederen. Daar is het aan de 
orde van de dag dat een van onze robots in zijn eentje de 
waarde van een eengezinswoning op ‘zijn schouders’ draagt”, 
zegt Martin Däumler, Group Manager Product Development & 
System Integration bij Fabmatics. Des te belangrijker is het 
om betrouwbare oplossingen te vinden. Onder andere met 
behulp van partners als SICK worden de voorwaarden voor 
veilige mobiliteit gecreëerd Daarbij worden zowel hard- als 
software, van de planning en ontwikkeling via de productie en 
installatie tot aan de aftersalesservice, door één leverancier 
aangeboden. De veiligheidslaserscanner S300 Expert en in 
de toekomst microScan3 zorgen hier voor de horizontale en 
verticale beveiliging in de ruimte. De miniatuur-sensor bevei-
ligingen uit de W2S-2-serie vormen een intelligente sensor-
oplossing bij het laden en lossen door de grijparm – klein, slim 
en licht.

Ten slotte transporteren we met 
onze diverse robots binnen de half-
geleiderproductie zeer waardevolle 
goederen. Daar is het de orde van 
de dag dat een van onze robots in 
zijn eentje de waarde van een een-
gezinswoning op ‘zijn schouders’ 
draagt.
Martin Däumler, Group Manager Product Development & 
System Integration bij Fabmatics

Mobiel in de cleanroom
Met de HERO®FAB komt mobiliteit in de cleanroom. Hij com-
bineert een beproefd, schoon en veilig robotsysteem met een 
innovatief automatisch geleid transportplatform. Hij is ontwik-
keld om productie-installaties volautomatisch te laden en los-
sen en een snel transport tussen afzonderlijke processtappen 
en ook uit tussenopslagplaatsen in de cleanroom mogelijk 
te maken. Concreet kan hij daarbij tot vier bakken verplaat-
sen – in de cleanroom meestal bakken voor het transport van 
telkens 25 stuks 200 mm- of 300 mm-wafers. Maar ook 
 speciale uitvoeringen van de HERO®FAB’s met grote 60 l 
waterbassins worden gebruikt. Op basis van de oorspronke-
lijke en beproefde railoplossing HERO®Rail biedt de ontwikke-
ling van de HERO®FAB de mogelijkheid om zonder rail- of 
kabelverbinding vrij door de cleanroom te bewegen. Dankzij 
de veiligheidslaserscanners van SICK vervult de mobiele robot 
naast de objectveiligheid de meest veeleisende veiligheids-
vereisten voor de interactie tussen mens en machine in 
dezelfde werkruimte. Afhankelijk van de interactiegraad en 
lokale vereisten wordt de veiligheid van personen op verschil-
lende niveaus gegarandeerd.
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Perfect voor kleine installatieruimtes
De miniatuur-sensor beveiligingen uit de W2S-2-serie geleiden 
de robotarm veilig en betrouwbaar bij het grijpen van de waar-
devolle goederen. De bijzonderheid daarbij is ook hun formaat. 
Installatieruimtes zijn in mobiele robotsystemen namelijk klein 
van formaat. In de robot bezet de besturing al circa 80% van de 
aanwezige ruimte. Daarom werd hier ook gekozen voor de  
W2S-2. De ultraplatte G2-Flat-sensoren kunnen in miniatuur-
installaties en zeer kleine installatieruimtes worden geïnte-
greerd. Bovendien overtuigen ze door hun uitstekende detectie 
dankzij een krachtige achtergrondonderdrukking. Ook zeer 
kleine objecten, al vanaf een afstand van 8 mm, worden pro-
bleemloos gedetecteerd en ook diepzwarte, spiegelende, trans-
parante en  glanzende objecten worden feilloos herkend.

Beproefde interfaces voor de toekomst
Om de veiligheidsbesturing in de mobiele robots te kunnen inte-
greren, is de eenvoudige installatie een bijkomend voordeel. Het 
Safe EFI-pro System is de consequente verdere ontwikkeling van 
de succesvolle interface EFI en maakt het intelligente beveiligen 
van de mobiele robot mogelijk. De op industrial-ethernet geba-
seerde netwerktechnologie EFI-pro wisselt veilige en niet-veilige 
gegevens uit en draagt deze over alle communicatieniveaus 
heen over. De centrale component is de EFI-pro-gateway. Deze 
garandeert de snelle en veilige netwerkkoppeling evenals de 
directe integratie van robotbesturingen via EtherNet/IPTM CIP 
SafetyTM in de veiligheidsbesturing Flexi Soft. Safe EFI-pro 
 System vormt zo een belangrijke stap in de digitale 
transformatie.

Bij de vrij rijdende HERO®FAB spelen de veiligheidslaserscanners en reflector fotocel 
beveiligingen van SICK een belangrijke rol op het gebied van veiligheid en de positio-
nering van de grijparm.
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Samen naar de toekomst
Voor Martin Däumler en Meik Kettinger, Key Account Manager 
Electronic & Solar bij SICK, is de technische rijpheid van de 
oplossingen van SICK een goed argument voor de toekomstige 
samenwerking: “Onze ontwikkeling is een dynamisch proces. 
Juist op het gebied van de technische vereisten, het opstellen 
van productdossiers en de snelle reactietijd bij vragen en idee-
enuitwisseling is SICK een ideale partner”, beschrijft Däumler 
en Kettinger vult aan: “We groeien samen met onze klanten 
tijdens de opdrachten – dat stuwt ons elke dag vooruit!” De 
basis voor de succesvolle samenwerking is daarbij de grondige 
kennis en het hoge niveau van de technische expertise – een 
bepaalde solide mobiliteit. Zo gaan de partners dan ook in de 
toekomst samen verder op het pad van succes. De continue 
ontwikkeling in mobiele robotsystemen is niet beperkt tot de 
halfgeleiderindustrie en stopt ook niet voor andere branches. 
Zo kijkt men graag samen naar toekomstige uitdagingen en is 
men bereid om de gezamenlijke knowhow ook over te dragen 
naar de farmaceutische industrie of medische technieken. (mw)

De HERO®FAB combineert een beproefd, schoon en 
veilig robotsysteem met een innovatief automatisch 
geleid transportplatform.

Fabmatics en SICK willen ook in de toekomst samen 
verder op het pad van succes.

We groeien samen met onze 
klanten tijdens de opdrachten –  
dat drijft ons elke dag!
Meik Kettinger, Key Account Manager  
Electronics & Solar, SICK Vertriebs-GmbH
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SENSOREN STUREN DE TOEKOMST VAN COLLABORATIEVE ROBOTS

DE NIEUWE BEWEEGLIJKHEID
De ontwikkeling van kleinere, krachtigere en flexibel te plaatsen robots, die met 
mensen samenwerken, gaat met sprongen vooruit. Daarbij zijn ook sensoren van 
SICK een belangrijk bestanddeel. Sensorintelligentie speelt zowel bij het uitlijnen en 
positioneren van mobiele Cobots alsook bij de veilige bewaking van hun omgeving 
een belangrijke rol. Lichtgewicht-Cobots, die op automatisch geleide transportvoer-
tuigen naar hun werkpositie verplaatsen en zichzelf positioneren, zijn daarbij de 
nieuwste trend. Op die manier wordt flexibel werken zonder hekken steeds meer de 
standaard in de robotsystemen en de nieuwe basis van een functionerende auto-
matisering.
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De tijden, waarin co-existerende robotsystemen met 
uitsluitend vaste afscherming het grootste deel van 
industriële robottoepassingen vormden, zijn voorbij. 
Kleinere en flexibelere systemen breiden het aan-
bod uit met een veelheid aan toepassingen. In het 
bijzonder mobiele, op automatisch geleide trans-
portsystemen gemonteerde Cobots met een gewicht 
tot ca. 15 kg liggen in de focus. Het hele spectrum 
van sensoroplossingen voor robotsystemen en 
mobiele platforms van SICK wordt hier gebruikt: 
robot vision, safe robotics, end-of-arm tooling, 
 positionering, omgevingsperceptie en veiligheid.

Cobot en mobiel platform worden één
De voordelen van collaboratieve robots liggen voor 
de hand. Ze zijn bijzonder geschikt voor flexibele 
toepassingen, die ook tijdelijk in productielijnen 
kunnen worden gebruikt. Daarbij worden Cobots 
naar keuze vast in de productielijnen geïntegreerd 
of recentelijk ook op mobiele platformen geïnstal-
leerd. Dat verhoogt de productiviteit nogmaals, om-
dat de tijden voor het instellen van de Cobots op de 
werkplek drastisch verminderen. De clou daarbij: 
sensoroplossingen van SICK worden al gebruikt bij 
het aanrijden van de Cobot naar zijn werkplek en bij 
de veilige positionering. In combinatie met automa-
tisch geleide transportsystemen ontstaan zo mo-
biele eenheden, die autonoom hun veilige positie 
vinden en zelfstandig met behulp van robotgelei-
dingssystemen base-correcties uitvoeren. Robotge-
leidingssystemen zoals PLR, maar ook alle andere 
robot-vision-systemen van SICK zijn hier bijzonder 
geschikt.

Op weg naar hun posities moeten de mobiele 
 platforms van alle Cobots zonder risico voor perso-
nen en machines soms door smalle productie-
gangen rijden. Sensor- en systeemoplossingen van 
SICK helpen erbij, mens en materiaal betrouwbaar 
tegen botsingen te beschermen en verzamelen ge-
lijktijdig alle noodzakelijke gegevens voor een be-
trouwbare en flexibele navigatie van de automatisch 
geleide transportvoertuigen. Door het omschakelen 
van veiligheidsvelden  kunnen deze voertuigen ook 
hoge snelheden aan, zelfs in bochten.

Samenwerking begint in de community
Voor een efficiënte implementatie van de Cobot-op-
lossing kan ook worden teruggegrepen op het zoge-
naamde Robot Operating System (ROS). ROS is een 
in de universitaire omgeving ontwikkeld open source 
framework. Door de zeer actieve community heeft 
het in de laatste jaren wereldwijd zijn weg gevonden 
naar industriële toepassingen. Ook hier werkt SICK 
op het hoogste niveau en op gelijke voet met zijn 
partners, die met behulp van ROS de Cobots tot 
leven wekken. Vooral voor kleine en middelgrote 
bedrijven is dat een aanzienlijk voordeel, omdat ze 
ontwikkelingskosten en -bronnen kunnen 
besparen.

Robots zonder hekken, sensoren zonder grenzen
Cobots beschikken in de regel over een hoge bewe-
gingsflexibiliteit vanwege hun vrijheidsgraad. Bij hun 
gebruik is er daarom een heel spectrum aan sensorop-
lossingen, om de complete werkruimte te beveiligen. 
SICK biedt met zijn brede portfolio voor elk gebied op-
lossingen aan: laserscanners waarborgen zowel de 
veilige positionering van de Cobot in de ruimte en be-
veiligen eveneens werknemers die zich in de ruimte 
bevinden. Daarbij behoort de bewaking van de omge-
ving door de veiligheidslaserscanner. Deze zorgen er-
voor, dat de snelheid wordt verlaagd, wanneer een 
persoon nadert. Ook een automatische herstart na 
een volledige stop is onderdeel van de oplossing, zon-
der dat de medewerker handmatig moet ingrijpen.

Daarnaast geven de in de Cobot geïnstalleerde mo-
tor-feedback-systemen de positie van de robotarmen 
betrouwbaar en veilig door aan de controller. Op basis 
van deze gegevens wordt de gehele werk ruimte tot 
end-of-arm-tooling betrouwbaar bewaakt.

De laatste mijl in zicht
Net zoals voor de logistiek gebruikt men ook op het 
gebied van robotsystemen het beeld van de ‘laatste 
mijl’. Mensen uit de logistiek spreken dan over de laat-
ste stappen van de levering van goederen aan een 
klant, die volautomatisch verloopt. In robotsystemen 
omschrijft ‘de laatste mijl’ de grote uitdaging om het 
inzetten van een robot ook tot de laatste mm van zijn 
gebruik volledig betrouwbaar en controleerbaar te ma-
ken. In het bijzonder bij fijn afgestelde, in de open 
ruimte zonder veiligheidshekken werkende, Cobots 
vereist het meesterschap en hoge kunst, om aan deze 
eis te voldoen. Het is het samenspel van een veelheid 
aan sensoren, speciaal de motor-feedback-systemen, 
die veilig en soepel end-of-arm-tooling aan de grijper 
mogelijk maken. Binnenkort moeten nieuwe oplossin-
gen aan het einde van de arm zelfs verwondingen van 
de handen van medewerkers volledig uitsluiten. Hier-
voor worden bij robot vision cameragebaseerde 2D- en 
3D-oplossingen gebruikt - dus een soort ‘Cobot Vision’ 
waarmee SICK de laatste mijl van robotsystemen in het 
zicht heeft. (mw)

Mens en robot werken in de toekomst nog vaker 
samen hand in hand.
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NIEUWE MARKTEN EN KANSEN VOOR ROBOTS IN 
 SERVICETOEPASSINGEN

STEEDS TOT UW DIENST

In banken en andere bedrijven kunnen servicerobots flyers uit-
delen, wachtenden in de wachtrij of lobby’s vermaken en poten-
tiële klanten van informatie voorzien. In de reisbranche nemen 
robots een aantal taken van het personeel over en ontlasten zo 
de mensen op de werkvloer.

Sinds het voorjaar van 2016 gebruikt een rederij uit Rostock 
bijvoorbeeld een humanoïde robot genaamd Pepper op zijn 
cruiseschip. Pepper helpt de gasten bij het inchecken en bij de 
oriëntatie aan boord en geeft tips over optredens en uitstapjes 
in het Duits, Engels en Italiaans.

Kurt, een andere robot, is vriendelijk, slim en communicatief 
en helpt bij het huishouden. Kurt begrijpt de mensen in zijn 
omgeving en kan hen helpen bij hun dagelijks leven. Deze intel-
ligente service- en reinigingsrobot wordt op dit moment ontwik-
keld aan de hogeschool van Ravensburg-Weingarten.

De samenwerking tussen mens en robot wordt mogelijk ge-
maakt door sensoroplossingen zoals de 2D-LiDAR-sensoren uit 
de TiM-serie. Met behulp van de TiM-sensoren registreren ser-
vice- en veiligheidsrobots elk detail in hun omgeving en passen 
zich dynamisch aan variërende omstandigheden aan. Zij in-
terageren met mensen en reageren op onbekende situaties - 
net zoals een mens. Het voor de TiM-serie verantwoordelijke 
team bij SICK AG in Duitsland houdt daarbij de marktverande-
ringen steeds in het oog. “De zich snel ontwikkelende markt 
voor mobiele platformen en robots vereist een continue ontwik-
keling van het portfolio van 2D-LiDAR-sensoren”, zegt Tiberius 
Pischke, productmanager voor 2D- en 3D-LiDAR-sensoren. “Met 
de invoering van de productfamilies TiM3xx (voor veldanalyse) 
en TiM5xx (voor meetgegevens) heeft SICK zijn leidende rol op 
gebied van 2D-LiDAR-sensoren succesvol versterkt.”

In de afgelopen jaren is ook de vraag naar sensoren gestegen, 
die zowel veldanalyse als het verlenen van meetgegevens bie-
den. De TiM7xx voldoet precies aan die vereiste. Het hoofdken-
merk van deze sensor is het gebruik van gemeten waarden voor 

De toenemende automatisering betreft niet alleen de productie en fabricage,  
maar is ook steeds vaker te zien in het dagelijks leven. In ziekenhuizen, op cruise 
schepen, in bouwmarkten, op luchthavens en in hotels voeren servicerobots al 
talrijke taken uit. Robots zijn booming business in de industrie en nu ook in de 
 privésector.

lokaliseringstaken en gelijktijdige veldanalyse voor het vermij-
den van botsingen. De kleinste veiligheidsgerichte sensor van 
de serie TiM-S is een verdere nieuwe ontwikkeling. “Met de 
beide veiligheidsgerichte 2D-LiDAR-sensoren TiM361S en 
TiM781S kunnen we nu nieuwe mobiele en stationaire robot-
toepassingen bedienen in overeenstemming met de geldende 
normen. We richten ons daarbij vooral op de snel veranderende 
markt van servicerobots”, aldus Christoph Hirt, Productmanager 
Safety Distance en LiDAR.

Sensorfusion en multi-sensorsystemen
Het onderwerp multifusion zal in de toekomst - in het bijzonder 
bij de automatisering voor buitengebieden en in smart-manu-
facturing-toepassingen - een belangrijke rol spelen om een con-
stant hoge beschikbaarheid van mobiele machines te waarbor-
gen onder zware omgevingsomstandigheden. TiM-sensoren zijn 
echte teamspelers bij de fusie met 3D-camera's en met 3D- 
LiDAR-, ultrasone of afstandssensoren. De verschillende senso-
ren bieden klanten dankzij de intelligente analyse van de afzon-
derlijke meetgegevens, een duidelijk hogere bruikbaarheid. 
(mn)

De samenwerking tussen mens en robot wordt 
mogelijk gemaakt door sensoroplossingen zoals 
de 2D-LiDAR-sensoren uit de TiM-serie.
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: FOCUS MOBIELE ROBOTS

De zich snel ontwikkelende 
markt voor mobiele platformen 
en robots vereist een continue 
ontwikkeling van het portfolio 

van 2D-LiDAR-sensoren. 
Tiberius Pischke, Productmanager voor  

2D- en 3D-LiDAR-sensoren, SICK AG
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SICK EN STEERING MACHINES ZORGEN VOOR OPTIMALE BELADING 
EN TRANSPORT BIJ AMR’S

IN EVENWICHT

De automatisch geleide transportvoertuigen en autonomous mobile robots (AMR's) 
van Steering Machines maken een duidelijke productiviteitsstijging in de industrie 
mogelijk - en gebruiken daarbij sensoroplossingen van SICK. Het partnership van 
beide bedrijven zorgde voor een stabiele en veilige oplossing in de productie van 
Comexi, een multinational die werkzaam is in de productie en verkoop van investe-
ringsgoederen voor de print- en verwerkingsindustrie op het gebied van flexibele 
verpakkingen.
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Het gebruik van automatisch geleide 
transportvoertuigen en AMR's voor het 
uitvoeren van productieprocessen en 
transport in industriële omgevingen is 
geen trend, maar ondertussen vast on-
derdeel van de productieketen. Externe 
elementen zijn echter nodig om ervoor te 
zorgen dat deze voertuigen veilig functio-
neren en tegelijkertijd de productiviteit 
verhogen.

AGV en AMR voor laden en vervoeren in 
productiehallen en logistieke centra.
SICK biedt hier een optimale en veilige 
werking van AGV's en AMR's in industrië-
le omgevingen. Dit wordt geïllustreerd 
door de startup Steering Machines uit 
Barcelona, die omnidirectionele AGV's en 
AMR's ontwikkelt voor laden en transport 
in productiehallen en logistieke centra.

Steering Machines heeft daarbij senso-
ren nodig om nauwkeurige en veilige ge-
gevens voor het bewegen van hun omni-
directionele AGV/AMR uit de serie Moby 
met betrekking tot snelheid en richting te 
kunnen gebruiken. Daarbij wordt een vei-
ligheidsencoder van SICK gebruikt die 
snel de betrouwbare gegevens met de 
belangrijkste parameters levert.

Deze oplossing is zo bijzonder omdat er 
een in plaats van de normale twee 

ben ons een robuuste en veilige totaal-
oplossing geleverd zodat deze de fouten 
in de productieketen bij onze klanten 
minimaliseert. Met de AGV/ARM kunnen 
grote lasten in kleine ruimtes worden 
 verplaatst en zo voor een efficiëntere 
werking zorgen”, verklaar Pedro Jiménez, 
Digital Brand Manager bij Comexi. “Onze 
alliantie met Steering Machines maakte 
het voor ons mogelijk om precies de voor 
Comexi passende oplossing te leveren. 
Het is ons gelukt een veilige oplossing te 
ontwikkelen en daarbij tegelijkertijd de 
productiviteit te verhogen”, bevestigt 
 Mikel Saez de Buruaga, Productmanager 
van SICK Spanje. “De sensoren en oplos-
singen van SICK zijn de natuurlijke aan-
vulling op onze producten. Bovendien 
konden we het performance level op ge-
bied van beweging, snelheid en draaiing 
bereiken. Dit komt precies overeen met 
de actuele voorschriften voor deze toe-
passingen”, aldus Calres Domènech, 
CTO van Steering Machines. (BNC)

encoders nodig zijn en ze compatibel is 
met de veilige toerentalbesturingen van 
de Flexi Soft MOC0- en MOC1-familie. De 
integrale oplossing van SICK voor Steering 
Machines wordt compleet door de veilig-
heidslaserscanner microScan3, die 
dankzij de innovatieve aftasttechnologie 
safeHDDM® (High Density Distance 
Measurement) een hoge bestendigheid 
heeft tegen vuil, stof en zon. De veilig-
heidsbesturing Flexi Soft maakt daarbij 
voor elke complexiteit een optimale 
schaalbaarheid mogelijk voor elke toe-
passing.

Succesvol gebruik bij Comexi
De combinatie van de oplossingen van 
SICK en Steering Machines heeft zich al 
bewezen in de productieketen van Co-
mexi. Comexi is een multinationaal be-
drijf dat investeringsgoederen produ-
ceert en verkoopt voor de flexibele ver-
pakkings-, print- en verwerkingsbranche. 
Het bedrijf heeft als doel de productivi-
teit van zijn klanten te verhogen met AG-
V's/AMR's doordat deze de stilstandtij-
den bij de transfer tussen machines en 
bewegingen in kleine productie-omgevin-
gen of door materiaalgebrek reduceert.

Dankzij de Moby AGV/AMR en de onder-
steuning van SICK werd dit voornemen 
bereikt. “SICK en Steering Machines heb-

De veiligheidslaserscanner microScan3 waarborgt een optimale werking van de AMR's 
en biedt dankzij de innovatieve aftasttechnologie safeHDDM® een hoge bestendigheid 
tegen vuil, stof en zoninstraling.

Een veiligheidsencoder levert snel de
gegevens met de belangrijkste parameters.
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