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Robots: de volgende 
generatie

Als één technologie uit de science 
fiction zich heeft bewezen in 
de echte wereld, dan is het 
de industriële robot wel. Het 
woord ‘robot’ werd voor het 
eerst gebruikt in 1921 door de 
schrijver Karel Capek in zijn 
toneelstuk R.U.R. (Rossum’s 
Universal Robots), afgeleid van 
het Tsjechische woord voor 
‘dwangarbeid’, hebben robots een 
lange weg afgelegd. Vandaag 
de dag worden ze gebruikt voor 
lassen, verven, assemblage en 
pick & place-toepassingen in 
uiteenlopende sectoren.

Robots kun je eigenlijk geen 
‘dwangarbeiders’ noemen, 
hoewel robots en mensen wel 
gedwongen worden samen te 
werken – op een goede manier. 
Robots en collaboratieve 
robots (cobots) maken het 
werk van mensen steeds beter 
en eenvoudiger. Industriële 
robots worden door hun grote 
uithoudingsvermogen, snelheid 
en precisie vooral ingezet in 
productiesystemen. Zo krijgen 
mensen meer ruimte en tijd om 
strategisch en inventief te denken 
en op details te letten. 

Robots hebben grote 
ontwikkelingen doorgemaakt 
sinds de grote, logge automaten 
bij de productielijnen van General 
Motors in de jaren zestig van de 
vorige eeuw. Maar waar passen ze 
binnen het huidige Industrie 4.0, 
het tijdperk van automatisering 
en gegevensuitwisseling 
waarin productietechnologieën 
en -processen voortdurend 
evolueren? 

Dit expertrapport gaat op zoek 
naar het antwoord door te kijken 
naar de ontwikkeling van robots 
en naar onze verwachtingen van 
hun volgende generatie. SMC 
kan met trots zeggen dat haar 
innovatieve, compacte, lichte en 
duurzame robotcomponenten 
een cruciale rol hierin spelen. 
De robots van de toekomst 
bieden flexibiliteit en op maat 
ontwikkelde mogelijkheden die 
ontbraken bij de eerste modellen. 
Ze worden onmisbaar voor 
de industrie nu de vraag naar 
slimme fabrieken, flexibele en 
modulaire interconnectiviteit 
en krachtige en betrouwbare 
draadloze connectiviteit op de 
werkvloer toeneemt.
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Zdenek Velfl, Business Consultant CZ & SK, SMC 
Industrial Automation CZ s.r.o.

“ SMC heeft altijd al op een innovatieve wijze 
compacte en lichte producten ontwikkeld. 
Onze componenten en standaard, speciale of 
volledige maatwerkoplossingen worden in alle 
industriesectoren toegepast - bij handling, pick 
& place, verven en lassen. ”
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De eerste 
industriële robot

Twee aspecten brachten 
ingenieur en ondernemer Joseph 
Engelberger ertoe ‘s werelds 
eerste robotbedrijf op te richten: 
een voorliefde voor de science 
fiction van schrijver Isaac Asimov 
en een toevallige ontmoeting met 
de Amerikaanse uitvinder George 
Devol tijdens een cocktailparty 
in 1956. Twee jaar eerder had 
Devol de Unimate uitgevonden, 
de eerste digitaal bestuurde en 
programmeerbare robot. 

In 1961 werd het Unimate 
#001-prototype verkocht aan 
General Motors (GM) en ingezet 
in de autofabriek in New Jersey. 
In 1969 bouwde de gloednieuwe 
fabriek van GM in Lordstown 
(Ohio) 110 auto's per uur met 
haar Unimate 1900-lasrobots. Dit 
was niet eerder bereikt, twee keer 
zo snel als andere autofabrieken 
in die tijd.

Met zulke resultaten is het 
duidelijk dat robots altijd 
populair zijn geweest vanwege 
hun snelheid, efficiëntie en 
beheersbaarheid – en uiteraard 
hun winstgevendheid. Met de 
Unimate 1900-serie nam GM 
een grote voorsprong op haar 
concurrenten en werd het 
de meest geautomatiseerde 
autofabrikant ter wereld. 

Hoewel de Unimate ongetwijfeld 
een van de meest belangrijke 
technologische ontwikkelingen 
was, leidde het systeem ook tot 
grote uitdagingen om robots in 
een industriële omgeving toe te 
passen. 

Eerdere robots waren groot en 
log. Het Unimate #001-prototype 
woog 1.225 kilogram. Bovendien 
hadden ze beperkingen, zowel 
met betrekking tot het ontwerp 
als de protocollen om ze aan 
te sturen. Industriële bedrijven 
moesten vaak gespecialiseerde 

programmeurs en andere 
deskundigen inschakelen voor 
het besturen en programmeren 
van deze robots. Daardoor waren 
ze niet flexibel inzetbaar in 
verschillende omgevingen en 
bovendien prijzig. 

Moderne ingenieurs en 
ontwikkelaars streven nog steeds 
naar robots die innovatiever, 
compacter, lichter en duurzamer 
zijn – en deze kenmerken zijn 
geen science fiction meer!
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Peter Humphreys, Product Manager, SMC UK

“ SMC heeft zijn eigen populaire “Voice of the 
Customer” programma voor de industrie. Het is 
een effectieve methode om de voorkeuren en 
inzichten van klanten in kaart te brengen. SMC 
gaat 3D-geprinte prototypes produceren en 
presenteert ze aan klanten om ze te inspireren 
en iets tastbaars in handen te geven.

Dit proces bewijst zich vooral binnen de 
robotica, want waar het aanvankelijk een klein 
voordeel lijkt te brengen, kan het daar een 
aanzienlijk domino-effect teweegbrengen. ”

Langzaam zien we de opkomst 
van deze machines. Volgens het 
rapport New Robotics uit 2019 
van de International Federation 
of Robotics (IFR) bereikte de 
verkoop van industriële robots in 
2018 een recordhoogte van 16,5 
miljard dollar. Dit was een stijging 
van 6 procent ten opzichte van 
het jaar ervoor. De IFR voorspelt 
tot 2022 een gemiddelde groei 
van 12 procent per jaar.

Wij verwachten dat vooral de auto-
industrie deze groei zal aanjagen, 
maar het is nu al duidelijk dat 
robots ook steeds vaker een rol 
zullen spelen in andere sectoren, 
zoals de voedingsmiddelen- en 
drankenindustrie. De industrie als 
geheel heeft gemeenschappelijke 
uitdagingen. 

Allereerst moeten robots zo 
worden ontworpen dat ze in 
een kleinere ruimte passen. 
Producenten maken zich 
namelijk steeds meer zorgen 
over hun ‘machinevoetafdruk’, 
wat betekent dat iedere vierkante 
meter aan productieruimte wordt 
gebruikt voor productie. Ook 
rijst de vraag hoe robots kunnen 
worden ingepast in Industrie 
4.0-technologieën, zoals ‘virtual’ en 
‘augmented reality’ en kunstmatige 
intelligentie (KI). Hiervoor is een 
zekere mate van connectiviteit 
en regelbaarheid vereist, die snel 

en naadloos kunnen worden 
geïntegreerd in de kleinere ruimten 
van iedere productielijn.

Het gaat dus om meer dan 
alleen het inzetten van robots. 
Vanwege deze uitdagingen moet 
ook goed worden nagedacht 
over de beste manier om zulke 
robotsystemen in te voeren. 
Daarom werkt SMC nauw samen 
met zijn klanten, zoals ‘Original 
Equipment Manufacturers’ 
(OEM's), machinebouwers 

en eindgebruikers. Dit wordt 
versterkt door onze 8.400 sales 
engineers in 83 landen, 
36 productiecentra en 
5 technische centra wereldwijd.

Onze nauwe samenwerking 
met klanten inspireert ons om 
nieuwe manieren te vinden om 
hun robots verder te ontwikkelen 
voor nieuwe toepassingen. Op 
de volgende pagina's lichten we 
enkele van deze innovaties toe.
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Enkele jaren geleden begon SMC met 
het verminderen van het gewicht aan 
robotarmen. We ontwikkelden de J-serie 
die verschillende producten bevat 
voor gebruik in robotarmen. De serie 
omvat bijvoorbeeld de dubbelwerkende 
compacte JCQ-cilinder met enkele 
zuigerstang die slechts 25 gram weegt 
en de compacte en lichte JMGP-cilinder 
met dubbele zuigerstang en glijlager. 
Andere producten zijn het 5-poort 
JSY-magneetventiel met de kleinste 
ventielbreedte ter wereld voor een 
nog efficiënter gebruik van de ruimte 
en de pneumatische JMHZ-grijper 
(afbeelding hieronder) voor gebruik in 
persluchtsystemen.

Deze componenten zijn bedoeld om 
in speciale robotarmen te gebruiken. 
En, belangrijk: kleinere en nauwkeurig 
ontwikkelde componenten zoals deze 
zijn essentieel voor lichtere en kleinere 
robots, met preciezere bewegingen. 
Dit zorgt vervolgens voor hogere 
snelheden en meer efficiëntie.

Tegelijkertijd zijn toepassingen met 
gereedschap op het einde van de arm 
een andere belangrijke innovatie binnen 
de robotica waarmee de grenzen van 
de menselijke innovatie worden verlegd. 
Grijpers voor robots of klemsystemen 
voor machinebewerkingscentra worden 
steeds nauwkeuriger en zo geavanceerd 
dat ze geschikt zijn voor de kwetsbare 
silicium wafers voor computerprocessoren 
die zo belangrijk zijn in de elektronica. 
Contactloze grijpers zijn ook geschikt voor 
de semiconindustrie en vacuümgrijpers 

kunnen voor meer energie-efficiëntie 
zorgen bij iedere toepassing.

Sensoren hebben hun nut in 
iedere sector: om gegevens van 
robotwerktuigen te verzamelen en 
ze beter bestuurbaar te maken. Dat 
draagt bij aan de kwaliteit van de 
resultaten. Een van de belangrijkste 
doelen van SMC is sensoren en 
actuatoren intelligenter te maken, zodat 
ze meer ‘big data’ opleveren voor 
het hogere management. Innovaties 
zoals kracht- en torsiesensoren 
kunnen helpen bij het lokaliseren en 
detecteren van een object voor meer 
nauwkeurigheid. Sensoren kunnen ook 
worden aangesloten met minder dure 
protocollen, zoals IO-Link, dat zeer 
gebruiksvriendelijk is en zowel oude als 
nieuwe technologieën kan verbinden.

Licht en efficiënter

De pneumatische JMHZ-grijper is ontwikkeld voor 
gebruik in robotarmen.

SMC heeft altijd al op een innovatieve wijze compacte en lichte 
robotproducten ontwikkeld. Deze systemen moeten niet 
alleen lichter zijn, maar ook beschikken over lagere 
massatraagheidsbewegingen voor meer snelheid en efficiëntie.
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Peter Humphreys, Product Manager, SMC UK

“ Bij robots en cobots draait productontwikkeling om twee dingen. 
Allereerst het optimaliseren van de afmetingen van een robot ten 
opzichte van het draagvermogen: hoe lager het draagvermogen, 
hoe lager de kosten. Ten tweede: snelheid en flexibiliteit. SMC is 
altijd op zoek naar manieren om robots lichter, kleiner en efficiënter 
te maken. We ontwikkelen onze producten op basis van feedback 
en actuele wensen van klanten. ”
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Draadloze 
robots

“ SMC is een unieke leverancier 
van draadloze oplossingen voor 
de aansturing van pneumatische, 
digitale en analoge signalen. 
Deze spelen in op zowel de 
behoefte om bekabeling te 
reduceren of zo veel mogelijk te 
voorkomen, als op de vereisten 
van mobiele apparaten. Deze 
ondervinden vaak problemen, 
zoals breuken door kabelfrictie 
die grote machinestoringen 
kunnen veroorzaken en leiden tot 
stilstand en productieverlies. ”

Bij draadloos denken we uiteraard eerst aan 
het verminderen of elimineren van kabels. Maar 
draadloze toepassingen draaien ook om meer 
bewegingsvrijheid, met name in meerassige 
bewegingstoepassingen. 

Continue robotbewegingen kunnen standaard 
kabels beschadigen. Als er veel kabels moeten 
worden vervangen, komt de productielijn soms 
uren stil te liggen.

Effectieve draadloze robotica betekent 
communicatie tussen het basissysteem en 
de apparaten op afstand. Maar hoe is dit 
mogelijk wanneer u honderd of tweehonderd 
hooggeconcentreerde machines heeft in één 
fabriek? Wanneer dit op een conventionele manier 
moet worden opgelost, zijn grote aantallen in- en 
outputs (I/O) nodig. Daar komen meer kabels bij 
kijken, met een grotere kans op elektrische ruis en 
harmonischen in de signalen van de controller, net 
als overspraak tussen de controller en de robots.

Het antwoord hierop is het speciale door SMC 
geïmplementeerde protocol dat werkt volgens 
het principe van ‘frequency hopping’ op dezelfde 
bandbreedte als wifi, maar met superieure 
prestaties. In plaats van gebruik te maken van 
een groot aantal I/O’s, kunnen frequentiekanalen 
worden toegewezen aan draadloze systemen in 
het productieproces om overspraak tussen de 
verschillende signalen te voorkomen. Het resultaat 
is dat ingenieurs en technici vier of vijf robots 
kunnen bedienen vanaf één basiscontroller.

SMC levert ook kleinere, robuustere systemen 
met minder I/O’s die de productiviteit vergroten 
in kleinere productiesystemen, zoals in de 
auto-industrie, waarvoor geen omgeving 
met PLC’s vereist is. Toepassingen in de 
verpakkingsindustrie, voedingsmiddelen- en 
drankensector kunnen hier ook baat bij hebben. 
Ze verminderen niet alleen de hoeveelheid 
kabels, maar zorgen ook voor compactere en 
snellere systemen. Het voorkomt elektrische ruis 
en harmonischen die voorkomen bij standaard 
bestuurde robotbewegingen, maar ook  

frequentie-interferentie bij laswerkzaamheden 
en schade aan kabels als gevolg van herhaalde 
bewegingen. 

Bovendien is het systeem zeer 
gebruiksvriendelijk, zodat u geen 
gespecialiseerde IT-medewerkers nodig heeft. 
Het is een veel robuuster concept.

Andrea Trifone, Project Manager 
Mechatronic & Network, SMC Italië
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Industrie 4.0
Termen zoals het Internet of Things (IoT), 
slimme sensoren en ‘cloud analytics’ raken 
steeds meer vertrouwd bij marktleiders 
in de productiesector. Maar waar past 
robotica in dit rijtje? SMC ziet een sterke 
samenhang tussen deze twee – zo zouden 
24-uurs productiesystemen, zoals ‘lights-out'-
productie, niet mogelijk zijn zonder robots.

Daarnaast maakt het verzamelen en 
analyseren van gegevens geavanceerde 
diensten mogelijk die gebruikers helpen 
hun robots optimaal te laten presteren. De 
kracht en positie van grijpers kunnen digitaal 
worden ingesteld en gemonitord. Maar hoe 
krijgen operators en eindgebruikers toegang 
tot deze gegevens? 

Eén optie is IO-Link, het protocol dat sensoren 
en actuatoren intelligenter maakt. Kort gezegd 
biedt IO-Link nieuwe mogelijkheden voor 
communicatie tussen de systeembesturing 
en apparatuur op de werkvloer. Sensoren en 
actuatoren worden actieve procesdeelnemers 
in een ‘end-to-end’ geautomatiseerd netwerk. 
Als zenders kunnen ze onafhankelijk fouten en 
statussen melden aan de besturingseenheid. 
Als ontvangers daarentegen ontvangen en 
verwerken ze signalen. 

Het resultaat is optimalisatie van kosten en 
processen in de gehele toeleveringsketen, 
in alle sectoren. ‘Big data’ kunnen 
effectiever worden gedeeld met het hogere 
management, terwijl wordt bespaard op 
energie door slimme, intelligente producten.
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Kunstmatige intelligentie (KI) is 
in opkomst bij automatisering en 
productie en belooft, zoals met 
het ruimere Industrie 4.0, nieuwe 
connecties in de sector. 

Ontwikkelingen in KI

Software voor ‘machine learning’ kan 
robotsystemen helpen zich aan te passen aan hun 
werkomgeving in plaats van ieder aspect van de 
omgeving en processen te moeten afstemmen 
op de beperkingen van de machines. Deze 
ontwikkelingen komen zowel de productiviteit 
als de veiligheid ten goede en leiden uiteindelijk 
tot meer toepassingen waarbij werkelijk wordt 
samengewerkt tussen mensen en robots. 

Door de toename van gekoppelde systemen 
met geavanceerde sensortechnologie kan 
KI patronen in de gegevens identificeren 
die kunnen wijzen op defecten en andere 
mechanische problemen. Deze gegevens 
vormen het uitgangspunt voor voorspellende 
toepassingen, waarbij KI patronen kan 
opsporen die aangeven dat een robot 
binnenkort onderhoud nodig heeft. Deze 
technologie kan engineers automatisch 
waarschuwen om een machine te repareren 
nog voordat deze defect raakt. Zo worden 
kostbare ongeplande onderbrekingen 
voorkomen, wat een onvoorspelbaar aspect 
is bij prognoses en planning. Dit omvat het 
onderhoud van robotsystemen, aangezien de 
mogelijkheid om storingen te voorkomen de 
planning van stilstand voor een deel van het 
systeemonderhoud mogelijk maakt.

Analyse van gegevens op basis van KI kan 
bedrijven ook helpen hun processen te 
optimaliseren, de kwaliteit te verbeteren en 
afval te verminderen. We zien ook dat ‘machine 
learning’ door robots wordt gebruikt om 
zichzelf aan te leren hoe ze taken succesvoller 
kunnen uitvoeren. Uiteindelijk kunnen deze 
ontwikkelingen ertoe leiden dat robots hun 
kennis delen via de cloud, zodat ze van 
elkaar kunnen leren en nieuwe en bestaande 
robotsystemen nog effectiever worden.

12



Robots in de slimme 
fabriek
Roboticaoplossingen maken nu deel 
uit van continu verbonden systemen, 
soms ook wel het Internet of Things, 
Services and People genoemd. 
Gegevens verzamelen en analyseren 
kan gebruikers helpen hun robots 
optimaal te benutten, bijvoorbeeld 
door operationele parameters digitaal 
te programmeren.

Zdenek Velfl, Business Consultant 
CZ & SK, SMC Industrial 
Automation CZ s.r.o.

Robot- en cobottechnologieën 
spelen een belangrijke rol in de 
benadering van de slimme fabriek. 
Beide worden vooral gebruikt om 
hun sterke prestaties, uitstekende 
flexibiliteit en hoge productiviteit. 
SMC heeft een breed scala aan 
producten en oplossingen die 
compatibel zijn met uiteenlopende 
technologieën, zoals perslucht 
en elektrisch. Bovendien hebben 
we geluisterd naar de wensen 
van gebruikers en klantspecifieke 
oplossingen ontwikkeld op basis van 
hun specifieke technische vereisten.

Andrea Trifone, Project Manager 
Mechatronic & Network, SMC Italië
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Cobots

Volgens een onderzoek van MarketsandMarkets 
zal de wereldmarkt voor cobots tot 2026 toenemen 
met een samengestelde jaarlijkse groei (compound 
annual growth rate, CAGR) van 41,8 procent. 
Tijdens onze samenwerking met OEM’s, 
machinebouwers en eindgebruikers hebben wij 
vastgesteld dat nieuwe kennis op het gebied 
van robots en hun toepassingen ook kan worden 
toegepast op cobots, die steeds belangrijker 
worden in de industriële automatisering. 

Hoewel het aantal cobots op de werkvloer 
nog steeds achterloopt op het aantal 
geïnstalleerde industriële robots, is de discussie 
over de voordelen van sterkere en meer 
gebruiksvriendelijke eenheden – en hun potentiële 
problemen – nog volop gaande. 

Maar waarom nu? Een belangrijke factor is dat 
bedrijven nieuwe manieren zoeken om hun 
productie op een kosteneffectieve manier te 
automatiseren en tegelijkertijd de productiviteit 
van al hun applicaties te verhogen. Bovendien is 
de kans zeer groot dat een geslaagd project voor 
een klant in een land of fabriek navolging vindt in 
andere vestigingen of landen binnen de groep. 

SMC speelt met de ontwikkeling van nieuwe 
productseries in op de opkomst van cobots, 
zoals de JMHZ-serie grijpers en de JSY-serie 
ventieleilanden. Deze systemen bieden een 
maximale grijpkracht en flow, maar zijn ook klein 
en licht. Een ander voorbeeld van een actuele 
ontwikkeling is de inzet van moderne technologie 
en besturing van ventieleilanden via draadloze 
communicatie. Deze ontwikkelingen sluiten aan 
op de genoemde vereisten en uitdagingen van 
industriële toepassingen.
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“ Een van de belangrijkste voordelen van 
collaboratieve robotica is de mogelijkheid 
om de cobot te gebruiken voor verschillende 
toepassingen. Deze flexibiliteit wordt ieder jaar 
belangrijker voor onze klanten. Een cobot die 
wordt gebruikt voor het indraaien van schroeven 
kan een nieuwe bestemming krijgen als de 
robothand opnieuw wordt ontworpen voor pick & 
place-toepassingen verderop in de productielijn. 
SMC biedt meerdere technologieën - pneumatiek, 
vacuüm, elektrisch en meer - die deze flexibiliteit 
ondersteunen. ”

Global Cobot Project
Het Global Cobot Project is opgezet door SMC 
Japan als reactie op één grote uitdaging: hoe 
kunnen we cobots inzetten in een groeiend 
aantal toepassingen? Hoe kunnen systemen 
in verschillende industrieën worden ingezet, 
zoals de MHM-magnetische grijperkit die SMC 
samen met Universal Robots als plug & play 
oplossing heeft ontwikkeld. Deze wordt op de 
arm van de robot geïnstalleerd en verwerkt 
ferromagnetische werkstukken beter dan 
vacuümsystemen of mechanische grijpers. En 
wat zijn de toekomstige mogelijkheden voor 
‘end-of-arm’ gereedschapsoplossingen, zoals 
elektrische-, vacuüm- of magnetische grijpers?

Hoewel cobots een relatief nieuw fenomeen zijn, 
vormen ze een enorme groeimarkt. Ze zijn kleiner 
en lichter en hebben een geringere reikwijdte, 
maar met de door SMC geleverde vacuüm-, 
pneumatische- of elektrische grijpers bieden 
cobots een waardevolle helpende hand aan 
technici. Elektrische actuatoren zijn tegenwoordig 
zo nauwkeurig dat cobots, of kleinere robots, 
hierop kunnen worden gemonteerd om hun 
reikwijdte te vergroten. Het resultaat: een klein, 
maar handig product met lage kosten.

Peter Humphreys, Product Manager, SMC UK

Alejandro Molinero, Product Manager and Cobot Specialist 
bij SMC Spanje en Portugal
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Plug & play

Een MHM-magnetische grijperkit, ontwikkeld door SMC in samenwerking met Universal Robots.

SMC beseft dat het doel van een robotarm, die hand in hand kan samenwerken met mensen, 
het beste kan worden bereikt door samenwerking met robotproducenten.

“ Robots zullen 
nooit het menselijk 
vermogen van 
strategisch denken, 
inventiviteit en oog 
voor details kunnen 
vervangen. Maar 
ze kunnen wel 
samenwerken. ”
Andreas Czezatke, expert 
in robotica en Global 
Cobot Project Leader 
CEE bij SMC Oostenrijk

Eén van onze partners is 
Universal Robots. Universal 
Robots, opgericht in 2005, maakt 
robottechnologie toegankelijk 
voor iedereen door kleine, 
gebruiksvriendelijke, redelijk 
geprijsde en flexibele industriële 
robots te ontwikkelen waar 
veilig mee kan worden gewerkt. 
Universal Robots houdt zich al 
sinds 2008 met cobots bezig. De 
bedrijfscultuur voelt voor SMC 
aan als een natuurlijke ‘match’. 

Onze samenwerking resulteerde 
in de magnetische MHM-grijper 
kit (afbeelding hieronder). 
Deze producten zijn UR+ 
gecertificeerd, wat betekent dat 
ze via plug & play integratie met 
cobotsystemen functioneren. De 
grijpers zijn zo ontwikkeld dat 
ze kunnen omgaan met schade 
als traditionele methoden van 
vacuümsystemen of mechanische 
grijpers niet geschikt zijn.

Het systeem gebruikt in plaats 
daarvan een magneet. De  
MHM-kit is ontworpen voor 
flexibiliteit, eenvoudige integratie 
en snelle werking in toepassingen 
in de verpakkings-, assemblage-, 
pick & place-, numerieke 
computergestuurde (CNC)- 
en machinebeladingssector. 
Eenvoudig de adapterplaat 
en beide MHM-magnetische 
grijpers en ventieleilanden op de 
robot monteren, de kabel met 
de UR-poort verbinden en de 
persluchttoevoer aansluiten.

Andere oplossingen voor plug & 
play robotsystemen van SMC en 
Universal Robots zijn onder meer 
de JMHZ-serie grijpers. Maar ook 
een vacuümgrijper die eenvoudig 
kan worden geprogrammeerd 
met speciale URCap-software. 
Deze wordt bediend door één 
persluchtslang aan te sluiten en 
een elektrisch bedrade  
M8-connector voor gebruik met 
industriële sensoren.
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Verzamelen en verpakken

In februari 2020 vestigden de autonome mobiele 
robots in het magazijn van de logistieke gigant 
DHL in het Duitse Hannover een record: ze 
hadden meer dan honderd miljoen eenheden 
verzameld. Daarmee bereikte DHL als eerste 
bedrijf deze mijlpaal in de geschiedenis van 
autonome mobiele robots in magazijnen. Sinds 
DHL in 2017 de technologie in gebruik nam, is 
haar bedrijfsvoering radicaal veranderd. 

Steeds meer retailers nemen het automatisch 
verzamelen van producten op in hun strategieën 
voor orderverwerking. Ze zijn vooral op zoek naar 
de juiste combinatie van ‘bricks and clicks’ en 
bouwen een distributienetwerk op dat balanceert 
tussen micro en macro en tussen lokaal en grote 
afstanden. De productiviteit van medewerkers zal 
omhoogschieten naarmate ze toezicht houden op 
steeds meer gerobotiseerde orderpickers. 

Deze geautomatiseerde verzamelmogelijkheid 
drukt de kosten aanzienlijk bij verschillende 
verwerkingsmodellen, onder meer de modellen 
die worden beheerd door externe logistieke 
dienstverleners. Dit leidt tot behoud van marges, 

aangezien retailers met elkaar concurreren om 
de consument een betere ervaring te bieden, met 
koopopties die steeds sneller en comfortabeler 
worden.

Deltarobots, omgekeerde robots en optische 
systemen worden al gebruikt om producten te 
palletiseren en in dozen te verpakken, evenals 
voor kleine assemblage- en snijtoepassingen 
in de voedingsmiddelen- en drankensector. 
SMC-componenten, zoals snelle ventielen, zijn 
essentieel voor deze snelle, continue productie 
met een hoge doorvoer.

Voor SMC-componenten die in robots worden 
ingebouwd, is de levensverwachting van 
essentieel belang, maar je kunt geen rekening 
houden met dingen die je niet kunt zien. Juist 
daarom zijn slimme sensoren en IoT-connectiviteit 
zo essentieel in deze toepassingen, om de 
gezondheid en operationele niveaus regelmatig 
te controleren en na te gaan of robots continu 
producten verzamelen.

Peter Humphreys, Product Manager, SMC UK
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De toekomst

Andrea Trifone, Project Manager Mechatronic & Network, SMC Italië

SMC verwacht dat producenten steeds meer 
met robots willen doen. Die voorspelling 
lijkt erg realistisch, aangezien cobots meer 
mogelijkheden bieden voor samenwerking 
met mensen. 

Kleinere bedrijven staan open voor cobots, 
niet alleen vanwege hun snelheid en kleinere 
afmetingen, maar ook door de lagere prijzen. 
SMC verwacht dat de auto-industrie de 
primaire groeisector zal blijven voor cobots. 
Maar hun aantrekkingskracht reikt verder naar 
andere sectoren, waarin ze volgens ons vooral 
zullen worden gemonteerd in productielijnen. 

We zien ook groeiende mogelijkheden voor 
cobots in automatisch geleide voertuigen 
(automated guided vehicles, AGV’s), waarbij 
ze worden gebruikt voor het verzamelen en 
verplaatsen van producten in magazijnen of 
rond de productielijn. Een ander gebruik van 
cobots is het bedienen en monitoren van  
CNC-machines, een nieuw en dynamisch 
gebied waar SMC een grote groei verwacht. 
Ook de mogelijkheden bij lastoepassingen 
nemen toe. Ten slotte verwachten we grotere 
flexibiliteit in hoe bestaande cobots een nieuwe 
bestemming kunnen krijgen in de productielijn.

De mogelijkheden van robotica blijven 
geen science fiction. Dat bleek tijdens 
CES 2020 in Las Vegas (Nevada, VS), 
een technologische vakbeurs die altijd bol 
staat van wonderbaarlijke en prachtige 
technologieën. Onder de producten zagen 
we onder meer een gerobotiseerd exoskelet 
waarmee een doorsnee arbeider zware 
vrachten tot meer dan 45 kilo kan dragen 
en een ‘human partner robot’ van Toyota 
die wordt aangestuurd door een menselijke 
operator met een virtual reality (VR) headset. 

Isaac Asimov zou er trots op zijn geweest.

“ Ik verwacht dat het marktaandeel voor robots en cobots 
de komende jaren zal groeien, samen met de interesse 
voor het concept van de slimme fabriek. Veel bedrijven 
scherpen hun kennis en vaardigheden aan om voordeel 
te kunnen halen uit Industrie 4.0. Met meer innovatieve, 
compacte en flexibele componenten, evenals innovaties 
zoals sensoren of wifi, kunnen robots de wereldwijde 
markten en concurrentie helpen stimuleren. ”

18





www.smc.be
ROB-WP-A-UK

20


