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Laagpalletisers bij Sony Logistics Europe te Tilburg.
Sony Logistics Europe verzorgt de distributie van Sony-producten in Europa. In de piekperiode worden
grote aantallen Playstations gedurende 24 uur per dag omgepakt, gelabeld, gestapeld en gedistribueerd.
De Playstations worden op bulkpallets vanuit Azië aangeleverd aan het distributiecentrum van Sony in Tilburg.
Daar worden de Playstations omgepakt en verzendklaar gemaakt.Na het ompakken worden de dozen
dichtgeplakt, gescand, gelabeld en over een rollenbaan naar één van de vier palletisers getransporteerd.
Lege pallets worden automatisch door één van de pallet-ontstapelaars via een traversenwagen naar de
palletiserzone gebracht.
Na het palletiseren zorgt een tweede traversewagen voor het transport van de gestapelde pallets naar een
foliewikkelaar. Na het wikkelen zijn de pallets gereed voor distributie en worden deze door een heftruck
naar één van de laaddocks gebracht.
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Scannen en labelen
De serienummers van de Playstations worden gescand en doorgegeven aan het warehouse managementsysteem. Daarna worden de dozen gelabeld en verder naar de palletisers getransporteerd.

Accumulerende banen
De dozen worden over snaar aangedreven banen naar de palletisers
getransporteerd. Het voordeel van deze banen is dat ze een geringe stuwdruk
op het product uitoefenen waardoor er een accumulerend systeem ontstaat.
Zodoende kunnen er op deze banen een aantal dozen gebufferd worden. Aan
het eind van de baan is een pneumatische stop aanwezig die de dozen één
voor één naar de formeerbaan door laat gaan.

Bekijk onze video’s op internet:
www.youtube.com/atstransporttechniek
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Aanvoer lege pallets
Er zijn drie palletmagazijnen aanwezig met verschillende soorten pallets. Vanuit deze drie palletmagazijnen
worden de lege pallets door een traversenwagen naar de palletisers gebracht.

Palletmagazijnen
In het palletmagazijn kunnen stapels van 20 pallets worden ingevoerd.
Vervolgens tilt het palletmagazijn de stapel op zodat het onderste pallet
vrijkomt. Dit pallet kan dan naar de traversenwagen worden getransporteerd.

Onze systemen,
uw vooruitgang!
Formeren en palletiseren
De dozen worden vanaf de aanvoerbaan één voor één doorgestuurd naar de formeerbaan. In de formeerbaan
is een keerrol aanwezig die een doos naar keuze 90 graden kan draaien. Op deze manier kan er een patroon
gecreëerd worden. Zodra er een hele palletlaag is voor-geformeerd zorgt een pusher ervoor dat deze laag op
een afschuifplaat wordt geduwd.

Afschuifplaat
Als er een complete laag op de afschuifplaat staat, dan zal deze
plaat de hoogte van de pallet opzoeken. Hierna zal de plaat
uitschuiven tot boven de op het pallet aanwezige dozen. Daarna
zal een tegenhoudbalk naar onder bewegen en wordt de plaat
teruggetrokken. De op de plaat aanwezige dozen worden dan
tegengehouden en zullen op het pallet terecht komen.
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Afvoer gestapelde pallets
Als een pallet geheel gestapeld is, zal dit pallet vanaf de palletiser verder getransporteerd worden naar een
tweede traversenwagen. Deze traversenwagen brengt het pallet vervolgens naar de foliewikkelaar. Na het
wikkelen zal een heftruck de gewikkelde pallets naar de laaddocks brengen.

Positioneersysteem
Voor het positioneren van de traversenwagens wordt gebruik gemaakt
van een barcode positioneer systeem (BPS). Dit houdt in dat er langs
het gehele traject een watervaste film met barcodes is aangebracht.
Door een speciale barcode lezer op de traversenwagen worden deze
codes continu uitgelezen en zodoende weet de besturing op ieder
moment waar de wagen zich bevindt. Op deze manier kan er een hoog
dynamisch gedrag worden verkregen.

Besturing
De besturing van deze complete lijn is op basis van een aantal gekoppelde Siemens PLC-systemen. Er is één
hoofdkast voor de overkoepelende besturing die is verbonden met vier sub-kasten met PLC besturingen voor
de palletisers. Alle besturingen zijn door middel van een profibussyteem met elkaar verbonden.

Bediening
De bediening van de installatie wordt gedaan
op diverse touch-panels die lokaal langs het
systeem aanwezig zijn.

Capaciteit
Per palletiser worden 600 dozen per uur
gestapeld. Dit komt neer op een totale output
van 80 pallets per uur voor deze installatie.
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