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Robots inzetten is vanaf nu kinderspel.
... ontdek het concept hier !

Cobojob
// COMPACT CONTINUE STAPELAAR VAN GRONDSTOFFEN TOT 10 KG OP 2 PALETTEN
// EEN INVESTERING DIE RENDEERT IN UW PRODUCTIEPROCES
// MET EEN ROI VAN 1/2 JAAR IS DE COBOJOB DE START VAN EEN NIEUWE WEG IN UW AUTOMATISATIE
// GOEDKOOP, COMPACT EN BEDRIJFSZEKER, CONTACTEER ONS, DAN HELPEN WE U OVERTUIGEN VAN ONS AANBOD
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BESPAAR € 30.000/JAAR*
OP UW PRODUCTIEKOST DOOR SLIM TE AUTOMATISEREN
COBOJOB IN WOORDEN
•

Zeer compact

•

Prijs gunstig ROI 1/2 jaar*

•

Multifunctioneel

•

Betrouwbare werkkracht

•

Simpel in opbouw, weinig mechanische onderdelen

•

Veilig zonder omheining

•

Snel inzetbaar

•

Fijn en ergonomisch afgewerkt

•

Bedrijfszeker

COBOJOB IN CIJFERS
•

10kg werklast (hogere belasting op aanvraag)

•

Werkzone van 4m²

•

Werkzone cirkel van Ø2,6 meter

•

Werkhoogte standaard tot 2 meter, op aanvraag onbeperkt uitbreidbaar

•

Grondoppervlakte console slechts 0.8meter x 0.55meter

•

350 dozen per uur (op basis van 2 meter stapelhoogte)

* Contacteer ons voor een uitgewerkt voorstel op maat

1.

een universele grijper met alle technieken aan boord

2. een eenvoudige sturing, zelf aan te leren door iedereen

3.

4.

ontdubbelde werking door 2 stapelplaatsen

5. controle voorkomt fouten in het productieproces

6.

veiligheid primeert bij een vlotte ergonomische werking

snelle informatie over de status vermijdt 		
productieonderbrekingen

Cobopack
// 2 IN 1 DOZENVORMER EN VULLER OP 3.8M²
// EEN INVESTERING DIE RENDEERT IN UW PRODUCTIEPROCES
// MET EEN ROI VAN 1/2 JAAR IS DE COBOPACK DE START VAN EEN NIEUWE WEG IN UW AUTOMATISATIE
// GOEDKOOP, COMPACT EN BEDRIJFSZEKER, CONTACTEER ONS, DAN HELPEN WE U OVERTUIGEN VAN ONS AANBOD
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BESPAAR € 30.000/JAAR*
OP UW PRODUCTIEKOST DOOR SLIM TE AUTOMATISEREN
COBOPACK IN WOORDEN
•

Zeer compact

•

Prijs gunstig ROI 1/2 jaar*

•

Multifunctioneel

•

Betrouwbare werkkracht

•

Simpel in opbouw, weinig mechanische onderdelen

•

Veilig zonder omheining

•

Snel inzetbaar

•

Fijn en ergonomisch afgewerkt

•

Bedrijfszeker

COBOPACK IN CIJFERS
•

10kg werklast (hogere belasting op aanvraag)

•

Grondoppervlakte van 4m²

•

Benodigde ruimte slechts 2 meter op 2 meter

•

60 dozen per uur (op basis van 3 vullingen per doos)

•

Amerikaanse dozen vanaf 100mm x 100mm x 100mm
tot 265mm x 395mm x 300mm (andere afmetingen op aanvraag)

* Contacteer ons voor een uitgewerkt voorstel op maat

1.

4.

grijper op maat van uw product

een minimum aan bewegende onderdelen
voorkomt slijtage

2. een eenvoudige sturing, zelf aan te leren door iedereen

3.

5.

6.

automatische aanvoer van de grondstof op
de juiste plaats en moment

een detectie in de grijper voorkomt productiestilstanden

snelle informatie over de status vermijdt 		
productieonderbrekingen
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PERSOONLIJKE AANPAK,
PROFESSIONELE UITVOERING

TECHNISCHE HELPDESK
& INTERVENTIE

Alphatech, da’s 3 generaties knowhow, technische ervaring en
wijsheid die van vader op zoon doorgegeven werden. U geniet van een
persoonlijke en flexibele aanpak van een familiebedrijf, gecombineerd
met de doorgedreven kennis van een ervaren technisch team.

Op onze kwaliteit kunt u blindelings vertrouwen. Voor al uw technische
vragen, kunt u terecht bij onze medewerkers. Bovendien komen zij ter
plaatse om uw bestaande machinepark verder te finetunen en aan te
passen aan eventuele nieuwe noden. Ook voor de herstelling van al uw
machines – ook van andere fabrikanten – komen we graag bij u langs.

Onze medewerkers zijn stuk voor stuk experts in de meest uiteenlopende
en vernieuwende technieken. Van de tekentafel tot de plaatsing op uw
locatie kunt u rekenen op een team dat met u meedenkt en meewerkt.
Op basis van uw briefing gaan onze tekenaars aan de slag. Zij geven
de aanzet voor een creatieve en technische wisselwerking tussen alle
betrokken partijen.
Het einddoel? Een unieke, volledig op maat gemaakte machine die
beantwoordt aan al uw eisen en verwachtingen!

U KUNT OP ONS EEN BEROEP DOEN VOOR:
• Ontwerp en fabricatie van machines op maat
• Leveren van specifieke technische onderdelen
• Ontwerp en fabricatie van kalibers en vormen
• Preventief onderhoud en onderhoudsplan
• Montage van nieuwe machines
• Afbraak van oude productielijnen

ONUITPUTTELIJKE IDEEËN,
ONVERWOESTBARE KWALITEIT

• Technische herstellingen
• Technische verbeteringen

Machines maken is ons vak. Voor alle mogelijke sectoren en voor
alle mogelijke toepassingen. Van de textiel- tot de houtindustrie,
van pretparken tot de grafische wereld, van veevoederbedrijven tot
aluminiumverwerkers…
Een dergelijke allround aanpak vereist niet alleen de nodige dosis
creativiteit en technische ervaring, maar ook een gebouw met alle
faciliteiten en een machinepark met onbeperkte mogelijkheden,
uitgerust met de modernste technieken. Bovendien gebruiken we
enkel hoogwaardige materialen voor de productie van alle stukken.
Zo staan onze ideeën, onze infrastructuur én onze medewerkers garant
voor een onverwoestbare kwaliteit. En hebt u een machine voor het
leven!

Jumbopack 1

Jumbopack 2
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Prins Albertlaan 65
8870 Izegem
T +32 (0)51 31 93 94
F +32 (0)51 31 73 78
info@alpha-tech.be
www.alpha-tech.be
Alle gegevens zijn te goeder trouw en weerspiegelen onze huidige kennis. Zij kunnen derhalve niet tegen ons worden gebruikt.
Alle rechten, inclusief fotografische weergave, zijn eigendom van AlphaTech.
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