Totaalprojecten
met de Spider portaalrobot

DE SPIDER PORTAALROBOT
De Spider is een volbloed robot. Hij wordt ingezet om dozen, kratten, emmers, zakken of andere goederen
te stapelen of te ontstapelen. De Spider is zeer robuust gebouwd en bestaat uit standaard componenten van hoge kwaliteit.
De afmetingen van het portaalframe worden in functie van de toepassing aangepast. Meerdere bruggen kunnen in eenzelfde frame
werkzaam zijn. Het hekwerk maakt deel uit van de portaalstructuur.
De Spider is een uiterst budgetvriendelijke palletiser met een klein vloeroppervlak, korte installatieperiode en een eenvoudige
centrale bediening. Productwissels gebeuren in een minimum van tijd. De Spider wordt ingezet per lijn of stapelt de producten van
meerdere lijnen simultaan op individuele pallets. De Spider maakt steeds deel uit van een totaalinstallatie: aan- en afvoerbanen,
palletverpakkingsmachines en andere apparatuur worden mee geïntegreerd in een Spider project en worden centraal aangestuurd.

DE SPIDER STAPELT DE MEEST DIVERSE
PRODUCTEN EN WORDT OP MAAT GEBOUWD
SNELWISSELSYSTEEM VOOR GRIJPERS
Dankzij het snelwisselsysteem kan de Spider palletiser uitgerust worden met diverse
grijpers. Eenzelfde Spider kan ingezet worden voor het palletiseren van dozen, kratten,
emmers of andere producten.

CENTRALE BEDIENING & UNIEKE SOFTWARE
VOOR HET MAKEN VAN STAPELPATRONEN
De Spider en alle periferie worden centraal bediend via een groot aanraakscherm. De status
van het stapelproces wordt gevisualiseerd. Een nieuw stapelpatroon wordt met de
meegeleverde Spider stapelsoftware gemaakt.
Verschillende laagpatronen per palletpatroon zijn mogelijk.

OP MAAT GEBOUWD
De Spider portaalrobot wordt samengesteld uit standaard componenten en wordt in functie
van uw toepassing op maat gebouwd: met één of meerdere bruggen in één frame, voor het
stapelen van enkele goederen of volledige lagen producten, met tussenvellen uit een statief of
afgesneden van een rol folie of papier, met geïntegreerde palletwikkelaar voor het simultaan
stapelen en inwikkelen van onstabiele pallets.
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DE SPIDER PORTAALROBOT IS INZETBAAR PER
LIJN OF STAPELT MEERDERE
LIJNEN SIMULTAAN

FLEXIBEL STAPELEN VAN MEERDERE LIJNEN
De Spider kan worden ingezet om meerdere lijnen simultaan te palletiseren.
Meerdere transportbanen of één centrale transportbaan voeren de producten van de diverse
lijnen toe. De goederen worden op individuele pallets gestapeld. Het Spider portaalframe
wordt voorzien van één of meerder bruggen die elk één of meerdere lijnen palletiseren.
De bundels kunnen per rij opgenomen worden teneinde hoge snelheden te verwerken.
De aan- en afvoer van lege en volle pallets gebeurt manueel of automatisch met palletbanen,
transferwagens of AGV’s.

COMPACT EN BUDGETVRIENDELIJK VOOR HET
PALLETISEREN PER LIJN
Een aanvoerbaan verbindt de uitgang van de productielijn met de Spider. De lege pallet wordt
manueel op de grond gepositioneerd of automatisch aangevoerd via een palletonstapelaar en
palletbanen. Alle transportsystemen worden centraal
aangestuurd vanuit de Spider.
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GEBRUIKSVRIENDELIJK

Eenvoudige bediening via het grote centrale display, snelle aanmaak van nieuwe
stapelpatronen en een uniek snelwisselsysteem voor de grijpers maken
van de Spider een uiterst gebruiksvriendelijke machine.

ROBUUSTE UITVOERING
De Spider is opgebouwd uit standaard componenten van hoge
kwaliteit met als basis een robuust gelast stalen portaalframe.

COMPACT

De Spider portaalrobot is uniek door zijn uiterst klein grondoppervlak. De lengte, breedte en
hoogte van de machine worden aangepast volgens de speciﬁeke toepassing en volgens de beschikbare ruimte in uw bedrijf. De positie van de aan- en afvoerbanen wordt mede bepaald in functie
van de toegankelijkheid.

BUDGETVRIENDELIJK

Door het gebruik van standaard componenten en de heel korte installatietijd
is de Spider portaalrobot heel budgetvriendelijk.
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