
De terugblik en het vooruitzicht

Nieuwsbrief

Een greep uit de uitgeleverde projecten in 2018!

Zoals eerder geïnformeerd vierde Romédes in 2018 haar 20-jarig bestaan. Met een hoge mate van
 tevredenheid van de klanten, leverde Romédes voor verschillende markten, betrouwbare en kwalitatief 

goede machines. Daarnaast werd er gestart met het uitbreiden van de productie- en testruimte.

Samen met bestaande en nieuwe klanten gaan we in 2019 mooie projecten realiseren die onze klanten 
helpt in haar automatisering en/of productie, waarin onze kernwaarden centraal blijven staan. 
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De klant aan het woord
“Het was prettig om met Romédes samen te werken in de gezamenlijke ontwikkeling van de 

machine. Romédes is een typisch Achterhoeks bedrijf. 
Afspraak is afspraak, korte lijnen, eerlijk en recht door zee.”

Bedrijfsleiding Simco Nederland B.V.

“We mogen er trots op zijn wat er gebouwd wordt voor ons en dat mag iedereen weten.”
Moleculair bioloog HZPC Holland B.V.



www.romedes.nl
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Ingietmachine met triltafel van 6000x900mm voor Simco B.V. te Lochem

• Eigenbouw opspan- en triltafel van 6000x900mm.
• 50 Hz, Amplitude 0,5mm, 8 opspanbanen om lengtes tot maximaal 6 meter op te spannen.
• 5 verschillende productuitvoeringen, random lengtes van 160-6000mm. 
• Verschillende types kunnen tegelijkertijd in de machine geplaatst worden.
• Automatisch Scansysteem voor de ruime range van producten.
• Mogelijk om producten automatisch in te gieten aan de hand van 50 verschillende recepten.
• Geïntegreerd afzuigsysteem.
• Temperatuur controle middels infrarood heaters.
• 4-Assige ingiet-manipulator voor het Dopag-ingietsysteem.
• Uniek bedieningssysteem voor een goede bereikbaarheid rondom de machine.
• Zelfvoorzienend van perslucht door de geïntegreerde compressor met droger.

Automatische op- en afwikkelsystemen voor 
diverse markten
• Semi-handmatig plaatsen van de drum.
• Manuele voorbereiding van het  automatische  
 proces.
• Automatisch volgen van de af- en opwikkelspoed.
• Toepassing voor kabels, kettingen, staaldraad,  
 etc.

Volautomatische Assemblage Machine voor 
verschillende markten
• Meerdere producttypen op één machine, 
 samen hoge output.
• SMED-principe voor producttype wisseling.
• 24/7-toepassing, ca. 25 stuks per minuut.
• Toegepaste technieken, eigen ontwikkeling.
• Hoge zelfredzaamheid voor Romédes en   
 de klant.

Verpakkingsmachines- Output 100-Miljoen stuks 
per jaar
• 60 slagen per minuut, 22/7 productie.
• Goed overzicht op het procesverloop.
• Proces snel en goed bereikbaar.
• Hoge mate van eenvoud in het proces en 
 bediening.
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Buffering Feeding Positioning Assembling Packaging

2019 biedt weer nieuwe uitdagingen!

Productontwikkeling 
Romédes
Gezien de vraag in de markt is Romédes 
afgelopen jaar begonnen om zelf een 
Palletiseer Installatie te ontwikkelen die 
klant specifi ek gebouwd kan worden met 
o.a. de volgende features:

• Stapelen of ontstapelen, 3-6 assig.
• Compact voor kleine vloeroppervlakten.
• Compact voor lage ruimtes.
• Robuust en stabiel.
• Stand-alone of integreerbaar.
• Enkel of dubbel pallet verwerking.
• Verschillende afschermmogelijkheden,
 gaas, glas, polycarbonaat.

Neem gerust contact op voor meer informatie 
of wensen die we ook voor u in deze ontwikke-
ling kunnen onderbrengen.

We wensen u zowel zakelijk als privé een

gezond en voorspoedig 2019
toe en we kijken uit naar het continueren van de 
prettige contacten en fi jne samenwerking met 
zowel bestaande dan wel nieuwe klanten.

Met hartelijke groet,

Robertino, Aleid, Angus Wessels en medewerkers.

Romédes Engineering & Specials
Zilverlinde 22
7131 MN Lichtenvoorde
www.romedes.nl
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Afgelopen jaar stond Romédes voor het eerst op de Empack. 
Romédes werd door haar totaaloplossingen gezien als een 
welkome aanvulling in de verpakkingsindustrie. Wegens dit 
succes zijn wij ook dit jaar weer vertegenwoordigd op 3 & 4 
april in Den Bosch.

Op Kunststoffen 2018 was Romédes tevens voor het eerst 
vertegenwoordigd. Gezien de interesse die er voor Romédes 
was, zijn wij aankomend jaar hier opnieuw vertegenwoordigd. 
Kunststoffen 2019 zal plaatsvinden op 25 & 26 september te 
Veldhoven.


