Nieuwsbrief
De feestdagen staan inmiddels alweer voor de deur.
Wij zien december als het moment om terug te kijken op 2021 en vooruit te blikken op 2022.
2021 is voor Romédes een succesvol jaar geweest met als technische hoogtepunten de
uitgeleverde machines. In deze nieuwsbrief vindt u meer informatie over enkele uitgeleverde
projecten, uitbreidingen van het machinepark en inzicht in de plannen voor 2022.

Rope Insert Machine

Voor Anthura Arndt GmbH is de Rope Insert Machine ontwikkeld en geproduceerd.
De Rope Insert Machine ponst kunststof trays waarna er door de gaten touw wordt getrokken.
Deze trays worden gebruikt voor het opkweken van planten. De touwen zorgen voor een
gelijkmatigere doorwatering met als resultaat minder derving van planten.
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Rope Insert Machine

•

12 trays per minuut.

•

Ponsunit uitgevoerd met 60 pons-tools.

•

Dubbelzijdig uitgevoerd.

•

Twee gaten aan de zijkant van elke holte.

•

Plastic afval wordt statisch ontladen en
weggezogen.

•

Vier touw-aanvoerunits waarbij er twee in
gebruik zijn en twee voorbereid klaar staan.

•

Automatisch Touw-Wisselsysteem om geen
productiestop te hebben bij het wisselen van
de klossen touw.

•

Touw-Breuk-Detectie en detectie van lege
klos touw.

•

Afscherming voorzien van schuifdeuren.

PPSU Buigmachine
De inmiddels langdurige en succesvolle samenwerking tussen Elekta|Nucletron Operations BV en
Romédes heeft geresulteerd in de realisatie van de opvolger van de eerste PPSU Buigmachine.
Met de verbeterde PPSU Buigmachine kunnen er vijf producten per cyclus verwarmd en gebogen worden.
De producten kunnen vervolgens in de medische sector ingezet worden bij de behandeling van diverse
soorten kanker, waaronder baarmoederhalskanker.

De buigmachine zorgt ervoor dat halffabricaten
nauwkeurig in de gewenste vorm gebogen worden.
De operator kan de machine- en procesparameters
aanpassen om tot een optimaal product te komen.
•
•

Vijf producten per cyclus.
Zeer nauwkeurige maatvoering.

Vision Controle Machine
Voor de ART-Group is een machine ontwikkeld en geproduceerd die producten vanuit bulk aanvoert,
aan beide zijden een vision-controle uitvoert en aflegt in een doos.

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Machine is geschikt om zowel
diverse huidige als toekomstige
producten te controleren.
Product specifieke fixtures.
Minimaal 26 producten per minuut.
Geautomatiseerde kratkieper verdeeld de
producten op een opvoerband.
De opvoerband voorziet een Anyfeeder van de
juiste hoeveelheid producten.
Scara-robot om de producten in de fixtures af te
leggen.
Fixtures worden verplaatst middels een
“Lintrack”.
Twee vision-systemen om controle op het
product uit te voeren.
Draaistation om de producten te draaien.
Geïntegreerd dozenmagazijn met ruimte voor
12 dozen.
Goedgekeurde producten worden afgelegd in
de gereedstaande doos.
Afkeur wordt afgelegd in een afkeurbak.

Uitbreiding machinepark Romédes

Om de zelfredzaamheid van Romédes te
verhogen en de klant snel en accuraat te
kunnen helpen, is er een nieuwe STYLE
BT 1500+ CNC freesbank aangeschaft.

Uitbreiding
machinepark
Het
jaar 2022 Romédes
In 2022 gaan we samen met onze bestaande en nieuwe relaties weer mooie projecten realiseren.
Onze kernwaarden staan hierbij centraal.
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Automation solutions | Turn-key projects

Romédes als exposant in 2022!
Empack op 5, 6 & 7 april 2022 in de Evenementenhal
Gorinchem.

Kunststoffen beurs op 14 & 15 september 2022 in
de Brabanthallen te ‘s-Hertogenbosch.

We wensen u zowel zakelijk als privé een

voorspoedig en vooral gezond
2022 toe. 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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