Nieuwsbrief

Net als voor de meesten van u, was het jaar 2020 voor Romédes een ander jaar als
anders i.v.m. het Coronavirus. Ondanks het Coronavirus heeft Romédes weer een
aantal mooie projecten mogen realiseren.
In deze nieuwsbrief nemen we een kijkje terug met een greep uit de uitgeleverde
projecten in 2019/2020.

Assemblage- en Testlĳn voor het Quooker reservoir
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Assemblage- en testmachine

Door Romédes is een assemblage- en testmachine ontwikkeld en geproduceerd. De machine is
aangesloten op een bestaande machine bij de klant, die het product verder assembleert tot een compleet
product dat door consumenten in een voedsel dispensing systeem wordt gebruikt.

Assemblage- en Testmachine
Machine voor het assembleren en testen van een
halffabricaat, waarbij de machine produceert op vraag van de vervolgmachine.
• Aanvoeren, positioneren en plaatsen van 4 verschillende onderdelen, waaronder
een drukveer.
• Product wordt middels een laser voorzien van een code voor de traceability.
• Voorzien van teststations om de kwaliteit van het product te garanderen.
Kwaliteit van het product is kritisch omdat het hier een veiligheidssysteem betreft.
• Tijdens 2 processtappen vindt een vision-controle plaats.
• Machine is voorzien van een buffersysteem voor een stabiele doorloop van het proces.
• Stations en fixtures zijn dubbelvoudig uitgevoerd.
• Output is ca. 30 producten per minuut.
• Voorzien van een Pareto-analyse in de besturing, voor de proces- en kwaliteitscontrole.
• Machine wordt gebruikt in voedselcontact materialen en is ontworpen om de
onderdelen hygiënisch te houden.

Assemblage- en Testlijn voor het Quooker reservoir

Voor de assemblage- en testlijn voor het Quooker reservoir, zijn de onderstaande machines ontwikkeld.
Het Quooker reservoir wordt verplaatst over de lijn op een door Quooker en Romédes samen
ontwikkelde productdrager.
Volautomatische Testmachine voor het Quooker
reservoir
Voor het testen van een elektrische verbinding.
• Geschikt voor meerdere producttypen op één
machine.
• Drie testposities voor de elektronische circuits.
• Mechanische liftconstructie om de productdrager
te isoleren.

Dubbel uitgevoerde Assembleer- en Testmachine
Twee machines gecombineerd in één machine waardoor
minder vloeroppervlakte benodigd is.
• Gelijktijdig 8-Voudig schroefproces.
• Testmachine waarbij een eventueel lek in het
reservoir gedetecteerd wordt.
• Proces snel en goed bereikbaar.
• Goed zicht op het proces door het gebruik van
veiligheidsglas.
• Tevens een gespiegelde versie van geleverd
in december 2020.

Productdrager
Door Quooker en Romédes samen ontwikkelde
productdrager welke het reservoir door het assemblage- en
testproces transporteert.
• Module voor centrering van het reservoir.
• Positioneert en centreert het reservoir.
• Operator ergonomisch vriendelijk door eenvoudige
en snelle opspan-handelingen.

Connector productie- en verpakkingsmachine voor de ART Group
Rechtstreeks vanuit een spuitgiet-machine een
connector vanuit strook bewerken en
vervolgens verpakken.
• Strookgeleiding.
• Gereed product verpakken, sealen in een
blisterband en vervolgens oprollen op rol.
• De machine heeft de mogelijkheid voor de klant tot
het maken van een quality sample.
• Output is ca. 20 producten per minuut.

Lens Assemblage Unit voor IMS
Plaatsen van veren op een lens met lenshouder.
• Aanvoeren, positioneren en 3-voudig
oppakken van speciaal gevormde bladveren
met een output van 3 veren per 15 sec.
• Plaatsen van een lens op een lenshouder.
• 3-Voudig tegelijkertijd plaatsen van de veren op de
lens en lenshouder.
• Geïntegreerd in de assemblagelijn van IMS.
• Voor onderhoud eenvoudig te verplaatsen
aanvoerunit.
• Output is 4 producten per minuut.

DNA Bead Extractor voor HZPC Research
Magnetic Bead Extractor
Deze unieke industriële laboratoriummachine
is speciaal ontwikkeld voor het op grote schaal
reinigen van DNA-samples middels magneten
(Magnetic Bead Extraction). Geschikt voor 16 sample-platen
à 96 samples tegelijk per run.
• Afhankelijk van het was-protocol tot ca. 6400
monsters per uur.
• Reinigingsproces door gebruiker instelbaar tot
12 reinigingsstappen.
• Laatste reinigingsstap kan worden verwarmd om
het chemisch proces te optimaliseren.
• Reiniging op basis van trilling, uitgevoerd op
frequenties van 1 – 20Hz.
• Toepassing van 96 Low Well en Deep Well Plates
(disposables)

Het jaar 2021
In 2021 gaan we samen met onze bestaande en nieuwe relaties weer mooie projecten realiseren.
Onze kernwaarden staan daarbij centraal.
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E-mail wijziging
Het mailadres sales@romedes.nl is komen te vervallen.
Graag het mailadres uit uw bestand verwijderen.
Al uw mail-correspondentie mag gestuurd worden naar info@romedes.nl, dan wel de directe
mailadressen van onze medewerkers.

Romédes als exposant in 2021!
Empack op 31 maart & 1 april 2021
in de Brabanthallen te ‘s-Hertogenbosch.
Kunststoffen beurs in november 2021 in het NH
Conference Centre Koningshof te Veldhoven.

We wensen u zowel zakelijk als privé een

voorspoedig maar vooral een
gezond 2021 toe en we kijken uit naar

het continueren van de prettige contacten en
fijne 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
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