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Robots worden in de voedings-

middelenindustrie vooral inge-

zet voor verpakken en slach-

ten. Hun toegevoegde waarde

bestaat uit snelheid, flexibili-

teit, constante werkwijze en

kostenbesparing. In de toe-

komst worden robots verwacht

met meer zelflerend vermogen

en verfijndere handling.

Wat kunnen robots betekenen in de voe-
dingsmiddelenindustrie? Deze vraag
stond centraal op de workshop robotise-
ring van PAVO (www.stichtingpavo.nl) op
13 februari in De Bilt. Joop Kummeling
van CCM maakte het onderscheid tussen
automatische machines en robots: “Voor
gestandaardiseerde processen met
grondstoffen van een constante kwaliteit
zijn automatische productiemachines
geschikt. Robots zijn zinvol in een omge-
ving met biologische variatie, zoals voor
het selectief oogsten van rijpe champig-
nons, voor het openen van karkassen in
een slachterij en voor het verpakken van
verschillende producten. Want robots
zijn – in tegenstelling tot machines – te
programmeren zodat hun handelingen
afhangen van meetresultaten.”
De heer Doornbos van Hendrix Meat
Group is duidelijk over de voordelen van
robotisering in de slachterij: “Gelijke
inklievingen bij varkens, een betere
hygiëne, minder zware werkplekken en
meer veiligheid omdat de messen zijn
afgeschermd.” Willem Graven van Stork
MPS, dat deze robots heeft ontwikkeld,
beschrijft de aanpak: “Essentieel is een
meetmodule met sensoren. De meetge-
gevens bepalen de werkwijze van de
bewerkingsmodule. Zo kunnen we bij-
voorbeeld aan de hand van de maten van
een karkas bepalen hoe de buikopener
moet snijden.”

Lerende organisatie
Flexibilisering van de personele bezet-

ting, ARBO-eisen en besparingen waren
bij Mora in Maastricht redenen om robots
te introduceren bij de verpakkingslijn van
snacks. Rob Eurlings, company enginee-
ring manager bij Mora, benadrukt dat
robotisering niet alleen een technische
kwestie is: “Een lerende organisatie is
noodzakelijk. Zo bleek de scanner van de
robot kritischer dan het menselijke oog.
Producten die 1 mm te groot waren, wer-
den al afgekeurd omdat de robot ze niet
in een doosje kon plaatsen. Bij handma-
tig verpakken waren we daarin flexibeler.
Nu moet de vormafdeling zich aanpassen
aan de verpakkingsafdeling door te wer-
ken met nauwere toleranties.”
Over de terugverdientijd zegt Eurlings:
“Die is afhankelijk van de investeringen
en de besparingen op personeel. Houd er
wel rekening mee dat het enige tijd duurt
voordat een installatie op volle kracht
werkt.”

Op maat
De invoering van robots vergt tijd. Het is
geen ‘plug and play’, blijkt uit de prak-
tijkvoorbeelden. Eurlings benadrukt het
belang van goede contacten met de
fabrikant. “We hebben een robot op

maat. De aanloopproblemen die dat met
zich mee brengt, kun je alleen samen
met de fabrikant oplossen.” 
Volgens Haayo Terpstra van ABB, wereld-
wijd marktleider in robots, zijn Neder-
landse bedrijven teveel gericht op een
robot die voor 100% aan hun verwachtin-
gen voldoet. “Natuurlijk kunnen we die

leveren, maar aanpassingen op maat zijn
duur. In Amerika nemen ze genoegen
met een standaardrobot die aan 99% van
de eisen voldoet. Die ene procent van de
werkzaamheden die overblijft, lossen ze
op een andere manier op. Dat geeft een
totaal ander prijskaartje.”
Kummeling verwacht in de toekomst
robots met meer intelligentie die beter
kunnen beslissen en met een verfijndere
handling. Het verpakken van voorgebak-
ken croissants behoort nu al tot de
mogelijkheden.
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Wanneer een robot?

‘In Amerika nemen ze genoegen met
een standaardrobot die aan 99% van
de eisen voldoet’

Robots worden veelal ingezet bij de verpakking van levensmiddelen.
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