
Onze systemen,
     uw vooruitgang!

R
ob

ot
pa

lle
tis

er
s 

- S
C

A



De producten worden door 6 transportbanen vanuit de productiemachines overgenomen en via liften naar 
hoog geplaatste banen opgevoerd. Vervolgens worden de producten door deze banen naar 3 robotpalletisers 
getransporteerd. Iedere robot palletiseert de producten vanaf 2 toevoerbanen op 2 afzonderlijke pallets.
De lege pallets worden door een traversenwagen automatisch in de robotzone aangevoerd.

Na het palletiseren zorgt een tweede traversenwagen voor het transport van de gestapelde pallets naar 
een centrale afvoerbaan. Vanaf deze baan worden de pallets naar een foliewikkelaar getransporteerd. Na 
het wikkelen worden de pallets voorzien van een SSCC label en zijn ze gereed voor distributie. Daarvoor 
worden de pallets naar een van de automatische vrachtwagenlaadbanen getransporteerd. 

Robotpalletisers bij SCA Hygiene Products  te Tilburg.

SCA Hygiene Products in Tilburg  verzorgt de productie van kleinere series poetspapiermiddelen. Deze 
series worden geproduceerd op 6 productielijnen. Na productie en verpakking zorgt een installatie van 
ATS Transporttechnieken BV voor de verdere logistieke afhandeling.
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S-vormige continuelift

De producten worden via continueliften naar hoger gelegen banen opgevoerd. Hierdoor blijft het vloerniveau 
vrij waardoor de robots makkelijk toegankelijk zijn. Door het toepassen van meerdere draagplateaus in de 
continuelift wordt een opvoercapaciteit van 800 producten per uur gerealiseerd. 

Aanvoer lege pallets

Lege pallets worden vanuit de palletontstapelaar 
aangeboden aan een traversenwagen die vervolgens de 
pallets naar de verschillende robot zones transporteert.
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Bekijk onze video’s op internet: 
www.youtube.com/atstransporttechniek



Stapelpatronen

Iedere robot is voorzien van een groot aantal verschillende 
stapelpatronen. Bij een batchwissel wordt het nieuwe 
stapelpatroon  automatisch door het computersysteem aan de 
robot doorgegeven.

Accumulerende banen

De producten worden door snaaraangedreven banen naar de robot 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 producten gebufferd worden. Aan het eind 
van de baan is een pneumatische stop aanwezig die de producten één voor één naar de opname positie door 
laat gaan.
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Afvoer gestapelde pallets

Als een pallet geheel gestapeld is, wordt dit  pallet uit de robotzone naar een traversenwagen getransporteerd.  
De traversenwagen zal daarna naar het begin van de centrale afvoerbaan rijden, waarna het pallet op deze 
baan wordt getransporteerd. 

Traversenwagen met aandrukplaat

De traversenwagen is voorzien van een aandrukplaat. Zodra het 
pallet in de wagen getransporteerd is, zakt de aandrukplaat op 
het pallet waardoor deze gefixeerd wordt. Dit is gedaan om te 
voorkomen dat de producten omvallen tijdens het accelereren 
en decelereren van de traversenwagen en bij een snelle stop in 
geval van een noodstopsituatie.
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Pallet labeling en foliewikkelaar

Iedere gestapelde pallet wordt voorzien van een product label. Dit wordt gedaan om aan de foliewikkelaar 
kenbaar te maken wat voor wikkelpatroon geselecteerd dient te worden. Dozen worden namelijk losser 
gewikkeld dan gesealde rollen. Tevens wordt dit label gebruikt om de productiegegevens naar het 
WMS-systeem te sturen. Na het wikkelen wordt er een  label met een SSCC-code op het pallet aangebracht. 

Besturing

Vanuit het WMS-systeem worden iedere nacht de productiegegevens van die 
dag doorgegeven aan het computersysteem, die vervolgens aan de hand van 
deze gegevens de gewenste stapelpatronen aan de robots doorgeeft. 
De baanbesturing wordt gerealiseerd door diverse Siemens PLC’s die onderling 
door een glasvezelverbinding met elkaar gekoppeld zijn. 
Data uitwisseling tussen de PLC’s en PC wordt gedaan door  OPC- serversoftware.
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Automatische vrachtwagenverlading

Na de productie worden de pallets verdeeld over twee 
automatische vrachtwagenlaadbanen. Hierdoor is het 
mogelijk om een complete vrachtwagenlading van
28 pallets binnen 3 minuten te laden.
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