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BESCHRIJVING SPIDER PORTAALROBOT 
 
INLEIDING: 

 

 
De Spider is een volledig servogestuurde portaalrobot met 3 of 4 assen.  De machine is in 
verschillende uitvoeringen en formaten verkrijgbaar en kan ingezet worden om zowel dozen, 
kratten, emmers, zakken of andere verpakte goederen te stapelen of te ontstapelen. 
De Spider is zeer robuust gebouwd en voorzien van zware lineaire assen met stabiele 
geleiders zodat hoge snelheden mogelijk zijn.   
De machine is zeer onderhoudsvriendelijk, kan heel precies afgesteld worden en is inzetbaar in 
stoffige omgevingen. 
Met de Spider treden we een nieuw tijdperk binnen van uiterst budgetvriendelijke machines met 
een klein vloeroppervlak en een korte installatieperiode.  De centrale sturing stuurt de assen 
aan en de nodige periferie.  Het hekwerk maakt deel uit van de portaalstructuur.  
 
De belangrijkste  eigenschappen van de Spider portaalrobot: 
− Compact 
− Gebruiksvriendelijk 
− Robuust 
− Budgetvriendelijk 
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OPBOUW VAN DE MACHINE 
 

Hoofdconstructie 
 
De gehele onderbouw is opgebouwd als één constructie en bestaat uit dikwandige profielbuis 
van 150 x 150 mm.  Zodoende bekomt men een extra stevige structuur die de voortdurende 
schommelingen van de manipulator opvangt. 
Aan de buitenzijde van de totale constructie wordt trespa plaatwerk en Lexan doorschijnenede 
platen gemonteerd om de toegang tot de manipulator af te schermen.  Deze afschermingen 
worden tussen de pijlers van de hoofdconstructie geschroefd zodat deze bij een eventuele 
interventie snel verwijderd kunnen worden. 
Om toegang te verlenen tot het geheel, wanneer de manipulator niet in werking is, zijn er 
toegangsdeuren met veiligheidssloten en lichtgordijnen met muting functie voor de passage 
van pallets. 
 
 
Manipulator 
 
De manipulator beweegt over horizontale langsliggers die gemonteerd en uitgelijnd zijn in de 
hoofdconstructie.  
Op de brug van de manipulator is een aandrijfmotor voorzien die gesynchroniseerd de 2 horizontale 
assen laat bewegen.  Deze assen zijn aan elkaar verbonden met een centrale aandrijfas.  
 

 
 
 
Technische specificaties manipulator: 
− De Z-as bestaat uit een 100 x 100 mm profiel in vaste motorblokuitvoering 
− De montage van de grijper gebeurt via een flens op het verticale profiel 
− De verticale as is dubbel uitgevoerd en geleid. 
− De aandrijving gebeurt via tandriem of via tandlat met aparte regeling om speling weg te 

regelen. 
− De op –en neergaande beweging gebeurt via servomotor met houdrem. 
− Er wordt gebruik gemaakt van een precisie reductor (Girard) die geen speling toelaat op de 

aangedreven bewegingen. Zo wordt de nauwkeurigheid verhoogd en een maximum aan 
kracht en snelheid overgebracht. 

Via een overbrenging met twee zware tandriemen met 
spaninrichting wordt de manipulator over de geleidingen 
bewogen. 
Omwille van de robuuste bouw van de manipulatoren 
zijn de geleiders aan beide zijden voorzien van een 
dubbele geleiding op een voorgespannen profiel.  Om 
een perfecte uitlijning te garanderen is aan één kant de 
geleider voorzien met v-rollen en aan de andere kant 
met vlakke wielen. 
De wagens zijn voorzien van centrische als 
concentrische wielen om zo de speling perfect uit te 
regelen. 
Door gebruik te maken van laterale wagens kunnen we 
in alle richtingen het meeste kracht opvangen om zo 
met voldoende snelheid en versnelling te kunnen 
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− De aandrijfas voor de verticale beweging is met een spelingsvrije koppeling gemonteerd op 
de reductor, Hierdoor verkrijgt men geen extra radiale belasting op de reductor bij hoge 
versnellingen. 

− Voor de besturing van de rem wordt een schakeling gemaakt naar het noodstopcircuit om 
deze bij alle mogelijke stopoorzaken zeer te laten reageren. Dit gebeurt met een speciaal 
relais (Holdingbrake controller) dat de voortdurende controle van de werking van de rem 
verzorgd.  Bij een normale werkende machine wordt de rem niet gebruikt en wordt de as 
omhoog gehouden door het houdkoppel van de servomotor van de as. 

In de standaard uitvoering wordt de manipulator geleverd met een verticale as uit een geheel. 
Met een optionele telescopische verticale as kan de inbouwhoogte beperkt worden. 
 
 
Brug of dwarsliggers 
 
De dwarsligger is voorzien van een dubbele versterkte geleiderondersteuning aan 2 zijden 
waartussen de verticale as wordt gemonteerd.  Elke dwarsligger is dubbel uitgevoerd uit twee 
120 x 90 mm profielen met een externe doorvoer voor de zware aandrijftandriem.  Tussen deze 
dwarsliggers staat de vaste wagen gemonteerd van de verticale as. 
De wagen is opgebouwd als een gesloten huis met aan beide zijden geleidingswielen waarmee 
deze loopt tussen de geleiders van de dwarsliggers. De geleidingswielen zijn voorzien van een 
regeling om de speling weg te regelen voor de lineaire bewegingen. 
De wagen heeft aan de binnenzijde ook geleidingswielen aan beide kanten om zo de verticale 
as volledig te geleiden.  Deze geleidingswielen zijn ook voorzien van een regeling om de 
speling weg te regelen voor de verticale lineaire beweging. 
 

 
 
 
Langsliggers 
 
Deze bestaat uit twee parallel lopende assen met een koers van 2500 mm.  Op deze 
langsliggers komen de dwarsliggers gemonteerd.  
Voor de perfecte gelijkloop zijn beide assen aangedreven met een zware voorgespannen 
tandriem.  De dwarsliggers worden gesynchroniseerd aangestuurd met een starre 
verbindingsas.  De assen zijn volledig ondersteund en gemonteerd met behulp van een extra 
150 x 150 mm profiel dat dient als ondersteuning van de externe riemdoorvoer. Een speciale 
wagen met geleidingswielen zorgt ervoor dat de uitlijning van de assen perfect gebeurt, wat de 
levensduur ten goede komt. 
De loopwagens zijn ook voorzien om de twee zware dwarsliggers tegen te monteren en hebben 
een afmeting van maar liefst 400 x 650 mm aan elke zijde. 

De dwarsliggers zijn allebei met een aparte tandriem 
aangedreven. De aandrijving van de assen gebeurt met 
behulp van een verbindingsas. De verbindingsassen zijn uit 
één stuk om zo perfect gesynchroniseerd te kunnen 
bewegen. 
Als reductor wordt een precisie reductor (Girard) gebruikt die 
geen speling toelaat op de aandrijfassen.  Zo wordt de 
nauwkeurigheid verhoogd en een maximum aan kracht en 
snelheid overgebracht. Tegen de lineaire as is de reductor 
met een starre verbinding gemonteerd om geen extra 
belasting op de reductor te krijgen door de hoge 
versnellingen van het systeem.  Zo wordt ook een maximum 
aan krachtoverbrenging gegarandeerd. 
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Rotatiebeweging 
 
Indien gewenst kan er een vierde as ingezet worden om de grijperflens in horizontale richting te 
laten draaien.  Voor deze rotatiebeweging zijn er verschillende mogelijkheden: 
− Indien de last niet te groot of te zwaar is kan de verdraaiing gebeuren met een 

pneumatische draaicilinder die tussen de grijper en de montageflens van de verticale as 
gemonteerd staat. 
Deze toepassing heeft als voordeel dat er slechts een kleine montageruimte nodig is voor 
de cilinder en de kostprijs van een dergelijke oplossing betrekkelijk voordelig is. 

− Een betere maar iets duurdere oplossing is gebruik te maken van een servogestuurde 
draaikop.  Deze kan veel nauwkeuriger afgesteld worden in functie van snelheid, belasting 
en versnellingen. 
Al naargelang de beschikbare ruimte monteren we de aandrijfreductor onder of boven aan 
de verticale as.  De draaiflens is steeds extra gelagerd met een flenslagering. 
De aandrijfmotor wordt standaard in de as weggewerkt (indien de toepassing dit toelaat) 
zodat deze geen extra ruimte behoeft. 

  
 
Grijper 
 
Aan het uiteinde van de verticale as wordt een flens voorzien waarop een grijper wordt 
gemonteerd.  Afhankelijk van de te stapelen producten zijn tal van grijpers mogelijk: 
- grijpers met klemmen voor de opname van dozen, kratten of zakken al of niet met opname 

onderaan, geheel of gedeeltelijk 
- grijpers met vacuüm voor de opname van zakken, dozen, enz. al of niet met kleminrichting 

voor ondersteuning van de zakken 
- grijpers voor emmers, ….  
 

 
 

        

Verder kan een grijper uitgerust worden 
voor de opname van tussenvellen.  Deze 
tussenvellen kunnen aparte vellen zijn die 
gestapeld zijn in een vellenmagazijn.  Er 
kan ook gewerkt worden met een rol papier 
waar een vel afgesneden wordt om daarna 
door de grijper tussen de lagen gelegd te 
worden.  Ook het ontrollen van een vel folie 
vanaf een folierol om op de lege of volle 
pallet te plaatsen behoort tot de 
mogelijkheden. 
Ten slotte kan de grijper uitgerust worden 
met klemmen of vacuüm voor de opname 
van lege pallets. 
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STURING 
 
Algemeen 
 
Voor de aansturing van de Spider en zijn periferie werd er gekozen voor een modulaire 
opbouw.  Elk onderdeel, zoals de Spider robot zelf, een pallet ontstapelaar, een productlift, een 
weeg eenheid, kan stand alone fungeren.  Hierdoor worden opstarttijden ingekort.  Alle 
controllers en panels van de verschillende onderdelen hebben standaard ethernet aan boord 
waardoor deze op een heel eenvoudige manier met elkaar kunnen communiceren.  Het 
besturingsplatform is zo opgebouwd dat er via 1 acces point in de lijn er toegang is vanop 
afstand tot alle machines in de lijn. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



   
 

 

 
  

 
SPIDER PALLETISEER SYSTEMEN  Lochtemanweg 56 , 3580 Beringen - T 0475 25 30 38 – E info@spiderrobot.eu  

 

Aansturing van de assen van de Spider 
 
De sturing van de Spider bestaat uit de LCM078 controller, in combinatie met een 10 inch 
kleuren touchscreen.  De sturing op zich biedt qua motion als qua communicatiemogelijkheden 
heel wat. 

Standaard bevat de sturing een dubbele Sercos III communicatiepoort voor de 
real-time sturing van gesynchroniseerde assen en I/O, een Ethernet 
communicatiepoort, een seriële RS-232/RS-485 poort, een encoderinput, een 
CANopen verbinding, 12 digitale ingangen (waarvan 4 snelle ingangen) en 8 
digitale uitgangen.  In de LMC078 kan ook optioneel een communicatiekaart 
ingeplugd worden zodat communicatie via Ethernet/IP of Profibus/DP mogelijk 
wordt.  De ethernet poort wordt gebruikt voor communicatie met het display, en 
anderzijds ook voor het inloggen van op afstand, debuggen en updaten (mits 
gebruik van een Industriële hub. 
Aangezien de sturingen standaard Ethernet aan boord hebben wordt het ook 
mogelijk meerdere sturingen op mekaar af te stemmen via het snelle uitsyncen 
van variabelen.  Denk bv aan toepassingen waarbij 2 Spiders in eenzelfde 
bereik moeten gaan werken (zelfde opnamepositie bv).  Via de Ethernet 
overdracht worden de machines beveiligd tegen crashes.   

 
De Seriële poort kan gebruikt worden, hetzij voor het programmeren van de sturing, hetzij voor 
communicatie met eenvoudige displays die bv geen Ethernet aansluiting hebben, hetzij voor 
eventuele seriële communicatie met randapparatuur. 
 
De CANopen bus kan gebruikt worden voor het aansturen van niet gesynchroniseerde 
componenten, zoals bv. snelheidsregelaars.  
 
De 4 standaard assen XYZD worden via de Sercos III bus aangestuurd. Op deze manier 
worden de assen gesynchroniseerd aangeroepen waardoor een soepeler traject bij het 
opnemen en afleggen wordt bekomen (interpoleren).  Via deze bus kunnen alle parameters 
gelezen en geschreven worden vanuit de LMC078 sturing, hetzij lokaal, hetzij via het inloggen 
van op afstand. Extra assen worden via CANopen aangestuurd.  De Spider is dus zowel op 
vlak van aantal assen, aantal IO, …  modulair aanpasbaar op maat van de toepassing.  Door 
de aanwezigheid van de USB poort kan er gemakkelijk een update van het programma 
gerealiseerd worden.  Door het ethernet gebeuren is het uiteraard mogelijk de sturing vanop 
afstand over te nemen, communicatie op te zetten met andere machines, enz.   Standaard is 
de sturing uitgerust met een ftp server waardoor file handling mogelijk is.  het gewenste 
stapelpatroon wordt als file op de ftp geporteerd en lokaal gesaved. 
 
Er zijn een groot aantal voordelen bij het gebruik van de LMC078: 
- Touch screen met Windows Embedded en een dual Ethernet, voor communicatie vanop 

afstand 
- Lage cyclustijden en betere performantie door de Sercos III aansturing : 8 

gesynchroniseerde assen op 1 ms, en tot 16 assen op 2 ms. 
- Safety-conforme aansturing van de drives en motoren. 
- Communicatiemogelijkheden met veel andere systemen en toestellen via 

Ethernet/CANOpen/Profibus DP/Ethernet-IP of nog de seriële poort. 
- Uniforme programmeeromgeving voor alle Schneider Electric controllers. 
- Meer vrijheid naar programmeertalen 
- Controller is veel performanter 
- Remote control: toegang tot sturing en display vanop afstand ! 
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- Nieuwste hardware 
- Meer geheugencapaciteit 
- Interne harddisk voor back-ups en eventueel log files 
- Gemakkelijke en snelle bekabeling op Sercos III 
- Beperkte down-time bij uitval van een component, door het gebruikt van de sturing om alle 

toestellen te configureren.  
 
 
Motoren en drives 
 
Qua motoren en drives kiezen we voor de Best In class Servo drive LXM32 met 
bijhorende BMH motoren.  Deze drives hebben een uitstekende ratio piek 
stroom-nominale stroom  en zijn bovendien ook zeer compact.  Dit maakt dat we 
in een zeer compact geheel heel wat piek power kunnen realiseren.   Ze worden 
zij aan zij gemonteerd, kunnen DC bus gelinkt worden, hebben mogelijkheden 
om via SIM card geladen te worden, hebben mogelijkheden om zowel CANopen 
als CANmotion te communiceren,  en zijn verkrijgbaar in compact en modulaire 
uitvoering.  Voor de Safety integrated assen kiezen we voor een modulair 
systeem.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Veiligheid 
 
Safety is meer en meer een hot topic:  de nieuwe machine richtlijn verplicht ons ook om hier 
een systeem te voorzien waar uw veiligheid als eerste prioriteit wordt vooropgesteld.  Daarom 
kozen we voor een compleet geïntegreerd systeem volgens PLe, SIL3.  We zijn m.a.w. in staat 
uw machine onder andere in Safe Limited Speed te laten draaien.    
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In de Spider architectuur worden de drives synchroon aangestuurd 
door de LMC078 controller via de Sercos III bus. 
De Lexium 32 drives zijn uitgerust met een eSM Safety card, om 
conform te zijn aan de volgende safety functions met een PLe/SIL 3 
niveau : Safe Torque Off (STO) – Safe Stop 1 (SS1) – Safe Stop 2 
(SS2) – Safe Limited Speed (SLS) & Safe Operating Stop (SOS). 
Door het gebruik van deze safety card dient er geen safety PLC 
gebruikt te worden. 
Wanneer meerdere assen van toepassing zijn kan men de machine 
via de CAN bus of via Sercos III gaan uitbreiden zonder daarvoor de 
sturing te moeten aanpassen.  Liftsystemen, extra rotatiekoppen, … 
kunnen op die manier aan het systeem worden toegevoegd.  Ook 
deze extra assen blijven vanuit de centrale sturing parametreerbaar, 
en dit via CAN of via Sercos III. 
 
De sturing is zo opgevat dat bij het uitwisselen van een drive, alle parameters vanuit de LMC 
automatisch in de regelaars worden ingeladen. 
 

De controller heeft standaard 20 I/O. Via een I/O eiland 
(type TM5), verbonden op Sercos III bus, kan het aantal 
I/O uitgebreid worden. Dit systeem is modulair: men kan 
gemakkelijk een eiland op maat bouwen via een brede 
waaier van I/O kaartjes in de catalogus van Schneider 
Electric.  
Alle Sercos III toestellen (sturing, I/O eiland, Lexium 
drives) hebben een dual Ethernet poort. Er moet dus geen 
switch gebruikt worden voor de verbinding tussen alle 
deze componenten, de bekabeling gebeurt door daisy-
chain. 
 

De LMC078 heeft standard een kleine display dat kan gebruikt worden voor bv. snelle 
diagnose. Het heeft ook een SD-card poort. De SD Card bevat niet enkel de applicatie, maar 
ook de firmware van de sturing. Mocht deze defect zijn, kan men gewoon een andere sturing 
nemen, de SD card inpluggen, en de update van de firware en applicatie gebeurt automatisch. 
Last but not least heeft de LMC078 sturing een ftp Server aan boord.  Precies deze maakt het 
mogelijk om alle parameterfiles, stapelpatronen, manuals, … lokaal op de LMC078 sturing op 
te slaan.  Op die manier wordt bv ook logging mogelijk.  Ook een update van het programma 
kan rechtstreeks in de LMC078 geladen worden.  Bij het heropstarten van de Spider wordt het 
nieuwe programma automatisch geladen. 
 
 
Programmeeromgeving: 
 
De controller wordt geprogrammeerd via SoMachine. SoMachine is de programmeeromgeving 
van Schneider Electric voor het volledige gamma van machine controllers. SoMachine is 
gebaseerd op Codesys, een universeel ondersteunende software met een enorm pakket aan 
mogelijkheden. 
Er zijn 6 programmeertalen ter beschikkking, deze kunnen allemaal door elkaar gebruikt 
worden gebruikt:  (Sequential Function Chart/Function Bloc Diagram/Structured text/Ladder/,..)   
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Binnen SoMachine wordt gebruik gemaakt van het “softmotion” gebeuren.  Softmotion kan 
aanzien worden als een soort van bibliotheek specifiek naar motion toe.  In de bibliotheek zitten 
tal van standaard functieblokken, opgebouwd via een bepaalde vastgelegde norm PLCopen.     
 
Bv MC_POWER is een standaard bouwsteen om een as te bekrachtigen.  De functieblok heeft 
dan een aantal ingaveparameters en een aantal uitgansparameters.  In dit specifieke geval 
wordt de Enable als input gegeven (dit kan een input zijn, een knop, een variabele,…)  
Automatisch wordt de motor bekrachtigd via deze functieblok.  Aan de hand van de status 
parameter kan je dan afvragen of de motor effectief bekrachtigd is.   Onderliggend wordt in feite 
via Sercos III het signaal vanuit de controller naar de drive doorgestuurd.   
Boven deze standaard bouwstenen is een 
volledige bibliotheek/template ontwikkeld om het 
toevoegen van een as in een bestaande 
applicatie zeer eenvoudig te maken. Deze 
template zorgt voor de sturing van de as zelf in 
automatische als in manuele mode, maar ook 
voor zijn volledige configuratie en voor een 
uitgebreide diagnose.  

 
 
Display 
 
Wat betreft het display wordt met de “HMIGTU 10 inch Wide” reeks gewerkt.  Deze schermen 
zijn te bouwen op basis van een modulair concept: het scherm zelf (display) en de CPU 
(achterkant van het scherm) zijn 2 onafhankelijke elementen, die worden samen gecombineerd 
om de meest geschikte HMI voor een bepaalde applicatie te bouwen. 
 

 
 
In het geval van de SPIDER wordt een Wide touchscreen van 10” gecombineerd met een 
Premium Box CPU. De zo-gebouwde HMI heeft 2 onafhankelijke Ethernet poorten, en kan dus 
gekoppeld worden op het machine netwerk (communicatie naar de LMC sturing), en ook 
tegelijkertijd op de IT netwerk van het bedrijf waar de SPIDER gebruikt wordt. De 2 netwerken 
blijven dus onafhankelijk van elkaar, maar informatie over de productie van de machine is toch 
beschikbaar voor een ERP software bv. 
Er zijn ook mogelijkheden om de applicatie van het scherm te publiceren op de eigen Web 
server, zodat men de machine kan sturen via een Web browser op de eigen PC of een tablet, 
zonder naast het scherm te moeten zitten. 
Variabelen worden uitgewisseld met de controller via Modbus TCP/IP.   
 
Optioneel kan het 10” touchscreen gecombineerd worden met een Open Box CPU dat onder 
Windows 7 Embedded draait. Hierdoor kan men vanop afstand via teamviewer inloggen op de 
machine of kan men pdf. files (machine handleiding, …) lezen op de HMI zelf.  



   
 

 

 
  

 
SPIDER PALLETISEER SYSTEMEN  Lochtemanweg 56 , 3580 Beringen - T 0475 25 30 38 – E info@spiderrobot.eu  

 

Stapelpatronen 
 
Een stapeling wordt met behulp van een uniek en eenvoudig stapelprogramma ingegeven en 
doorgestuurd naar de controller waar het bewaard wordt onder een programmanaam of 
nummer. De stapeling start na het ingeven van het juiste programma. 
De robot berekent automatisch, in functie van de opname, de posities om een pallet volledig te 
laden. 
 

 
 
 
 
Standaard componenten Spider 
 
Elektrisch: 
- Motion Controllers :           Schneider Electric 
- Relais :         Phoenix Omron / Schneider Electric 
- Contactoren :          Schneider Electric 
- Fotocellen :             Schneider Electric 
- Drukknoppen :        Schneider Electric 
- Elektrische kasten :             Schneider Electric 
- Klemmenstroken :   Schneider Electric 
- Noodstoprelais :      BTI 
- Elektrische motorreductor : Motovario 
- Frequentie sturingen :          Schneider Electric (Altivar 12) 
- Bedieningsdisplay :             Schneider Electric 
- Naderingsschakelaars :       Schneider Electric 
- Signaallampen :       Schneider Electric 
- lichtschermen           BTI 
 
Mechanisch: 
- lineaire geleidingen :       Schneider Electric / CTS / Winkel 
- pneumatische ventielen : Festo 
- pneumatische cilinders :  Festo 
- transportrollen :       Rollex 
- afschermingen :        Axellent of eigen fabricaat 
- Servomotoren, :        Schneider Electric 
- Servo drives :  Schneider Electric 

De coördinaten worden opgeslagen in een menu en 
kunnen bij een volgende identieke stapeling gewoon 
terug opgeroepen en ingeladen worden. Door deze 
eenvoudige software kan de machine zeer snel zonder 
omslachtige procedures van de ene naar de andere 
productie omgeschakeld worden. Door gebruik te maken 
van de laatste nieuwe besturingstechnieken is het met 
deze manipulator mogelijk om de machine bij noodstop of 
plotselinge stop te “bevriezen” en later vanuit deze 
toestand terug te laten vertrekken volgens de laatste stap 
van het programma.  Dit gebeurt volgens een volledig CE 
goedgekeurd principe. 


