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• Lubbert Talen

• Technology manager cobotics AWL

• Voorheen ELEQ Steenwijk (99-18)

» Productiemanager

» R&D Manager

• Universiteit Twente (94-99)

− Werktuigbouwkunde (ir.)

» Werktuigbouwkundige Automatisering

Voorstellen
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• Waar zijn jullie geland?

• Ervaring met inzet van Cobots.

• Wat is een cobot?

• Wat zijn de mogelijkheden voor Cobots? Hoe kan je cobots inzetten in de Rubber 
en Kunststofindustrie?

Agenda
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About us
• Privately owned

• Global partner

• Turn key projects

• More than 50 years experience

− Joining technologies

− Automation

− Robotization

• Automotive & General manufacturing industry

• Engineering to order and configure to order 

• > 700 passionate professionals worldwide

• Innovations

• Experience center
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History
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Our people make our business
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Our staff
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78% 0%22%724

Happy employees

Educational level Average age

37.6

Average service years

6.3

Sickness

1.54%
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Global delivery, local presence

AWL MX
Querétaro

AWL US
Spartanburg AWL NL

Harderwijk
Headquarters

AWL CZ
Napajedla

AWL CN
Wuxi

MechDes
Harderwijk

TT-Engineering
Zwolle

ICS
Southampton



TRAINING AND 
EDUCATION

PRE-SERIESFEASIBILITY STUDIES 
AND HIGH-TECH 
DEVELOPMENTS

Experience Center

90% of all research is initiated within 
2 weeks of your request. 
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Experience with application of cobots I 
1. Automation of handling current transformers in a measuring application.

2. Insert metal parts in a injection molding process

3. Automatically laser marking process in stead of a tampoprinting process.



Experience with application of cobots II
• Automation of pressing the T-part on a wooden handle

• Automation of Laser marking wooden parts for identification and logo’s



Experience with application of cobots III
• Welding Cobot

• Automation of gluing parts with a cobot

• Side production for AWL Welding Cel
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• Cobots = Collaborative Robots

• Collaborative = Samenwerken

Een nieuw gereedschap voor productiemedewerkers.

• Jonge techniek: ca. 10 jaar

Wat zijn cobots?
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Wat zijn cobots?
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Samenwerken 
met mensen

Multi inzetbaar

Eenvoudig te 
programmeren

Lage 
instapkosten



Wat zijn cobots?
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Samenwerken 
met mensen



Wat zijn cobots?
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Eenvoudig te 
programmeren



Wat zijn cobots?
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Multi inzetbaar



Wat zijn cobots?
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Lage 
instapkosten



Cobot Merken
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Samenwerken met 
mensen

Eenvoudig te 
programmeren

Multi Inzetbaar Lage Instapkosten

ABB + - - -

Universal Robots + + + +

Fanuc + - - -

Techman + + + +

Yaskawa + - - -

Hanwha + + + +

Franka Emika + + + +

Kuka + +/- (java) + -



• Return on Investment  < 1 jaar

• Shortage of employee for “Dull, Dirty or Dangerous” labour.

• Succes of new Cobot brands is enormous!

Why are cobot a success the industry?
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Universal Robots is behind the invention of the world's 
first cobots. The first cobot was sold in December 2008 

and in 2018 the turnover was USD $240 million. The 
cobot market is estimated by some analysts to reach over 

USD 3 billion by 2020.



Applications

https://www.youtube.com/watch?v=5K5VYm8z4nY



• Waar zijn jullie geland?
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en Kunststofindustrie?

Agenda
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• Automatiseringsmogelijkheden voor grote series zijn top, voor elke actie is wel een mogelijkheid om deze te automatiseren.

• Waar staan de medewerkers?

− Hoe kleiner des seriegrootte, hoe meer medewerkers.

» Matrijzen uitwisselen

» Sorteren

» Verpakken

» Inleggen

» Controleren

» Ontbramen

Rubber- en Kunststoffen industrie
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Metalen delen inleggen in spuitgietmachine I
Ervoor:
• Cyclustijd 35 seconden

• machine 30 sec.
• Operator 5 sec.

• Jaarlijks 35 orders 1,5 werkdag
• Efficiency 75% 

Erna:
• Cyclustijd 35 sec.

• Machine & cobot
• Jaarlijks 4 orders van 72 uur
• Efficiency 97%

• De cobot staat 350 
dagen per jaar stil.

• De capaciteitsproblemen 
van de afdeling zijn weg.



Metalen delen inleggen in spuitgietmachine II
Waarom Cobot ?

1. Eenvoudige Setup.  Alleen tijdens 
betreffende orders aan de 
machine gekoppeld

2. Geen ervaren robot 
programmeurs in dienst.

Katalysator
1. Afdelingschef & R&D Manager
2. Planningsproblemen.
3. De wil om een goede positie te 

hebben voor kunststof delen met 
daarin metalen delen.

• Application 
Experience





Binpicking I
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• Application 
Experience



Binpicking II

31

• Application 
Experience





Welding with a cobot

• Application 
Experience



• Casus

− Delen aluminium profiel stansen

− Handinlegwerk

• Voorstudie

• Test met TM-Cobot, cobot met camera

• Inleren product

• Productafhankelijke cyclus.

Automatiseren Stansgereedschap
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Het begin …
• Inventariseer mogelijke automatiseringsprojecten in uw bedrijf.

• Zorg voor katalysatoren

• Laat een voorstudie doen door AWL 

• Succes!



Thank you for your attention!
Are there any questions?
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