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ABB Metaalstraat, de weg naar de beste robotoplossing
Per augustus is de metaalbranche een nieuwe naam
rijker: ABB Metaalstraat. Het betreft een samenwerkingsverband van vijf verschillende ABB-robotleveranciers. Gezamenlijk bieden zij de metaalindustrie in
de Benelux een unieke oplossing, door met één robotmerk de hele metaalindustrie te robotiseren.
‘Het unieke aan de ABB-robot is dat hij zich leent voor
alle metaalbewerkingen. Omdat de vijf verschillende
robotleveranciers achter ABB Metaalstraat de robotisering van al deze bewerkingen verzorgen, biedt ABB
Metaalstraat als geheel een gerobotiseerde totaaloplossing. Bedrijven die richting zoeken bij het robotiseren van snijden, (laser)lassen, handling, nabewerken,
stralen, CNC-machinebelading en spuiten, kunnen nu
bij één organisatie aankloppen’, aldus Martin van der
Have namens ABB. De ondernemingen die deelnemen
aan het samenwerkingsverband zijn: ABB, Acotech
Automation, Andon Automation, Hanko B.U.S. Techniek en LaserWeld/RobWelding.

Valk Welding introduceert Easy Programming
Vanaf september 2011 zal Valk Welding de nieuwste
lasrobotbesturing van Panasonic via haar eigen Europese vestigingen introduceren. Panasonic heeft in
deze nieuwe besturing zogenaamde Weld Navigation
Software ontwikkeld om daarmee medewerkers, zonder specifieke lastechnische kennis, een lasrobot eenvoudig te kunnen laten programmeren. Door deze
nieuwe methode van ‘Easy Programming’ kunnen medewerkers met behulp van de Teach Pendant of met
behulp van een pc eenvoudig een programma voor
een lasrobot maken.
De software bepaalt aan de hand van de opgegeven
materiaalsoort, dikte en het gewenste type verbinding,
zelf de juiste parameterinstellingen voor stroomsterkte, voltage en voortloopsnelheid.
Valk Welding zal deze G3 besturing op de volgende internationale vakbeurzen introduceren:
Verder zal, door middel van een Open Huis in Valk Welding France Atlantique, begin november, aan de Franse
markt mogelijkheid worden gegeven met deze nieuwe robotbesturing kennis te maken.
Met de introductie van deze Weld Navigation Software
komt Valk Welding tegemoet aan de vraag naar automatiseringssystemen, die ook voor bedrijven met minder
hooggeschoold personeel inzetbaar zijn. Naast het feit, dat
de hoger opgeleide technici voor veel MKB toeleveranciers
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hoge kosten met zich meebrengen, neemt het aanbod van
de arbeidsmarkt bovendien steeds verder af. Zowel Valk
Welding, als Panasonic, willen hiermee de lasrobotisering
voor een grotere groep toegankelijk maken.
Dit Easy Programming met de G3 Weld Navigation Software is ontwikkeld voor de nieuwe G3 robotbesturing
voor Panasonic. Dit is demonstratief voor de nieuwe generaties zeer krachtige CPU, die met hogere snelheid en
rekenkrachten een enorme prestatiesprong mogelijk
maakt. Programmering van deze robot wordt door middel
van deze geavanceerde technieken zeer eenvoudig.

