
In allerlei standen worden de producten - paprika’s in verschillende kleuren bij-
voorbeeld - via een lopende band aangevoerd. De robot loopt mee met de bewe-
ging van de band, het zogenaamde ‘conveyor tracking’. Zo worden geen abrupte 
bewegingen gemaakt en zijn beschadigingen van kwetsbare producten praktisch 
uitgesloten. Ook middels het fine-tunen van de bewegingsprofielen worden kwets-

bare producten beschermd tegen 
beschadiging door te abrupte ac-
celeratie en deceleratie. Het bere-
kenen van de bewegingsprofielen 
in segmenten is een kunst op zich 
en behoort tot een van de specia-
lismen van VSE.

Een speciaal ontworpen grijper 
neemt de producten op; het visi-
onsysteem heeft dan inmiddels al 
de positie van het product aan de 
hand van specifieke kenmerken 
(bij paprika’s: o.a. de steel) bepaald 
zodat de robot weet welke rotaties 
moeten worden uitgevoerd om alle 
producten in dezelfde oriëntatie te 
plaatsen alvorens te worden ver-
pakt. De robot kan zo - tot 80 picks 
per minuut - verschillende produc-
ten verwerken.

Standaard profielen en 
componenten
Op basis van het bekende delta 
robot concept heeft VSE samen 
met haar partner NedQuip de ‘Si-
Ways® Spider’ ontwikkeld voor 
diverse pick and place toepas-
singen. De robot kan tegen zulke 
lage kosten geproduceerd worden 
dat gebruiksopties in beeld komen 
die zich voorheen niet of nauwe-
lijks voor automatisering met een 
robot leenden. Zo worden voor de 

vervaardiging van de robotarmen standaardprofielen van vezelversterkte kunststof 
(CFRP) gebruikt. Deze worden op basis van specificaties van de klant (o.a. het 
verlangde werkbereik) op de juiste lengte afgekort. Slijtagegevoelige delen 
zijn op eenvoudige wijze uitwisselbaar en er worden zoveel mogelijk 
standaardcomponenten gebruikt. 
Zo is de SiWays Spider uitgerust met Sinamics drives en 
Simotion motion controllers van Siemens en een vi-
sionsysteem van Omron. In tegenstelling tot 
bestaande Delta robots is de door VSE en 
NedQuip ontworpen SiWays® Spider 
lichter, flexibeler en afgestemd op 
het gewicht van de te verplaat-
sen objecten, alsmede op de 
maximaal noodzakelijke preci-
sie en snelheid van de applica-
tie. Een bijzonder constructief 
aspect is dat de gewrichten 
waarmee de ‘onderarmen’ aan 
de aandrijving zijn gemonteerd, 
niet door veerkracht tegen el-
kaar gedrukt worden, terwijl ze 
wel over grote hoeken (< 90°) 
kunnen roteren. Daardoor is het 
werkgebied van de robot groot 
zonder dat de kans bestaat dat 
de gewrichten door een te hoge 
dynamiek uit elkaar vallen. Ook 
garandeert de betrouwbare kop-
peling de positioneerprecisie van 
de robot, ook bij grote versnellingen en gewichten. De effector is zo geconstrueerd 
dat deze onbeperkt kan ronddraaien zonder gehinderd te worden door de slangen 
van de persluchtvoorziening. Daardoor kan altijd de kortste weg naar de gewenste 
positie genomen worden. 

Korte terugverdientijd
De SiWays Spider leent zich bij uitstek als alternatief voor repetitieve menselijke 
handelingen. Dit komt bijvoorbeeld veel voor aan het einde van een productie- of 
sorteerlijn. De inzet van een robotsysteem met vision kan dan uitkomst bieden. 
Vooral wanneer het verpakkingsstation fungeert als bottleneck kan de inzet van de 
robot een investering vormen die zich snel terugverdient. 

Snelle robot met vision vervangt 
mensenhanden bij verpakking 
van paprika’s en tomaten
De Schoonhovense onderneming VSE b.v. heeft een oplossing bedacht om onderling in 
grootte en vorm variërende producten als paprika’s, tomaten en champignons snel en 
efficiënt te verpakken. Hierbij wordt een lichte pick and place robot ingezet - voorzien 
van een visionsysteem - dat de producten herkent en in de juiste oriëntatie voor het 
verpakken positioneert. Het systeem maakt een einde aan repetitief lopende band werk 
en zorgt voor een aanzienlijke toename van de productiesnelheid.
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Op de website van VSE kunt u verschillende video’s van de SiWays Spider bekijken.  
http://www.vse.nl/videos/siways-spider/

Visualisatie van het berekenen van een 
bewegingssegment. 

Een speciale grijper neemt de paprika’s ‘on the 
fly’ op en het visionsysteem zorgt ervoor dat ze 
in de juiste positie gedraaid worden voor het 
verpakken. 

Door het gebruik van een luchtgeïntegreerde 
rotationele schijf wordt tijdwinst geboekt bij het 

oppakken van een product dat een oriëntatie 
mee krijgt.
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