ROBOTS INZETTEN IS

VANAF NU KINDERSPEL
Ontdek onze machines
BESPAAR DOOR SLIM TE AUTOMATISEREN

INHOUD
ALVAST

BEDANKT

OM AAN ONS TE DENKEN !
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SOORTEN PALLETISERS
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PALLETISER TINA BOX 2ML
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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…

COBOTS

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.

CASEPACKERS

Zo staan onze ideeën, onze infrastructuur én onze medewerkers
garant voor een onverwoestbare kwaliteit en hebt u een
machine voor het leven!

COBOJOB
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Pieter Vandersteene
ZAAKVOERDER
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OVER ONS

ONS VERHAAL

... TOT ZOVER

Alphatech is opgerecht In 1965 door de grootvader en peter van Pieter, Eugène
Vandersteene. In 1966 verhuisde het bedrijf naar de Diksmuidesteenweg te
Sleihage. Toen Eric, de vader van Pieter, het bedrijf over nam in 1987 bleef stichter
Eugène zelf werken in het bedrijf tot 1992 à 1993. In 1997 stond er een verhuis
op til naar de Prins Albertlaan 65 te Izegem, de vestiging waar Alphatech nu nog
steeds zit.
De passie voor techniek bleef ook bij de 3de generatie in het bloed zitten,
Pieter Vandersteene kwam in het bedrijf toen hij 18 jaar was. Dat het er met de
paplepel was ingegeven, bleek ook nog eens op 12/12/2012 wanneer Pieter in
het voetspoor trad van zijn vader Eric. Tot op vandaag is Pieter nog steeds de
zaakvoerder bij Alphatech machinebouw.

BOUWEN AAN

ERVARING
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.
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!
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CREATIEF
denken
Wij denken creatief met u mee om tot een
afgewerkte machine te komen.

Projecten
OP MAAT
Wij maken uw machine op maat aan uw
behoeften.

We houden het
EENVOUDIG
Keep it simple! Geen complexe technieken of
overbodige snufjes.

we streven naar
uw DEADLINE
Graag werken wij toe naar uw deadline voor
uw geautomatiseerde machine.

BESPAAR DOOR SLIM TE AUTOMATISEREN
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TINA

PALLETISERS
De palletisers
stapelen dozen en zakken
volgens een automatisch proces.
TOT 500KG
Wij bieden een
1200 CYCLUSSEN/UUR
GROOT BEREIK
totaaloplossing voor
ZEER COMPACT
uw automatisering!
GEBRUIKSVRIENDELIJK

1

Kunnen wij een handje helpen ?

www.dozenstapelaar.be

■
■
■

De rollenbaan heeft twee zones, een bufferzone
die traag draait zodat de palletiser continu blijft
stapelen en een aanvoerzone die een doos klaar
zet op de oppikpositie terwijl de palletiser aan het
stapelen is. De veiligheidstunnel volgens ISO-norm
13857 is aanwezig om de veiligheid te garanderen.
De tunnel is voorzien van een instelbare
doosgeleiding en een veiligheidsklep dat wordt
ingesteld naargelang de grootte van het product.
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4-ASSIGE SNELLE ROBOT

De TinaBox is een dozenstapelaar die rond zijn
as kan draaien en zo een groot bereik in omtrek
omvat.

■
■
■
■
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■

ROLLENBAAN

Machine opdeling:
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■

Roterende basisconstructie
Op en neer bewegende arm
Uitschuifbare slede
Roterende kop

3

UNIVERSELE GRIJPER

Univerele grijper met aanpasbare zuignappositie
naar gelang de grootte van de doos

4

OMHEINING

Complete omheining volgens de machinenormen
met een aparte schuifdeur per pallet voor een vlotte
doorgang
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ONTDEK TINA BOX IN DETAIL

PALLETISERS

Stapsgewijs doorheen de machine

PALLETISER

TINA BOX 2ML

LED signalisatie

TINA BOX MET 2 PALLET POSITIES
De compactste en gemakkelijkste
dozenstapelaar met afscherming.
■

Automatisch palletiseren

■

Hoge cadans

■

Continue werking

■

m

3,5

Siemens
touchscreen

Elektrische
kast

3,5

Vacuüm
grijper

m

Grijpers in functie van
uw product
3m

Vacuümsysteem
Automatische schuifdeur

3 standaard pallet varianten:
Euro pallet (1200mm x 800mm)

■

Industrie pallet (1200mm x 1000mm)

■

Blok pallet (1200mm x 1200mm)

PALLETISER VOOR 2 PALLETTEN
De ronde dozenstapelaar is een budgetvriendelijke
en compacte oplossing om uw stapelproces te
automatiseren. De ronde dozenstapelaar bestaat uit:
De HMI of ook wel het operator
panel genoemd en het LED
toetsenpaneel geven een zeer
duidelijk beeld met welke cyclus
de machine bezig is waardoor
de operator eenvoudig zelf een
eerstelijns diagnose kan stellen.
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De machine is plug and play
door de robuuste stekkers die de
verbinding tussen HMI, palletiser
en rollenbaan tot stand brengen.
Elke stekker heeft een eigen kleur
zodat deze niet verkeerd wordt
aangesloten.

Twee sensoren in de palletiser
zorgen voor een controle bij de
palletwissel. Bij het wisselen van
een volle pallet naar een lege
scant de palletiser het palletgebied
om zeker te zijn dat de pallet
gewisseld is en de nieuwe leeg is.

Aanvoer rollenbaan ■ Rollenbaan met 2 aparte
snelheden ■ Separator ■ Veiligheidstunnel ■
4-assige snelle robot ■ Roterende basisconstructie
■
Uitschuifbare slede
■
Roterende kop ■
Universele grijper ■ Op en neer bewegende arm
■ Bovengrijper met zuignappen volgens uw dozen
■ Stevige palletgeleiders om de pallet positie te
garanderen ■ Complete omheining volgens de
machinenormen
■
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COBOTS (COLLBORATIEVE ROBOTS)
samenwerken met mensen in een gemeenschappelijke werkomgeving

SOORTEN

COBOTS
Cobots zijn bedoeld voor directe
fysieke interactie tussen mens en
machine. Bovendien zijn ze multi-

VEILIG
BEDRIJFSZEKER

■
■

HOGE WERKBALAST

■

van uw product. Door een een-

MULTIFUNCTIONEEL

■

SIMPEL IN OPBOUW

■

voudige sturing kan de machine

GEBRUIKSVRIENDELIJK

■

functioneel inzetbaar en op maat

gemakkelijk ingesteld worden.

1

COBOJOB (PALLETISER)

Compact continue stapelaar van grondstoffen tot
10 kg op 2 palletten. Het is 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.
De snelheid van een Cobot palletiser:
■

2

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

COBOPACK (CASEPACKER)

2- in 1 dozenvormer en vuller op 3,8m2. Het is 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.
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BESPAAR €30.000/JAAR

COBOT PALLETISER

1.1

op uw productkost door slim te automatiseren

COBOT PALLETISER

COBOJOB

SAMENWERKING MET MENSEN
Deze palletisers stapelen eveneens dozen volgens een automatisch proces.
Er is geen afscherming aanwezig omdat de COBOTS (collaborative robots)
samenwerken met mensen in een gemeenschappelijke werkomgeving.
COBOT IN WOORDEN

6

COBOT IN CIJFERS

■

Prijs gunstig ROI 1/2jaar*

■

■

Continue stapelen

10 kg werklast (hogere belasting op aanvraag)

■

■

Betrouwbare werkkracht

Werkzone 4m²

■

■

Zeer compact

Werkzone cirkel van Ø2,6m

■

■

Veilig zonder omheining

Werkhoogte standaard tot 2m

■

■

Snel inzetbaar

Grondoppervlake console 0,8mx0,55m

■

■

Simpel in opbouw

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

3

2

4
1

1. Universele grijper met alle
technieken aan boord

2. Eenvoudige sturing, zelf aan te
leren door iedereen

4. Ontdubbelde werking door
2 stapelplaatsen

5. Controle voorkomt fouten in
het productieproces

12

Contacteer ons voor een offerte via info@alpha-tech.be

3. Veiligheid primeert bij een
vlotte ergonomische werking

6. Snelle informatie over de status
vermijdt productieonderbrekingen

5
13

BESPAAR €30.000/JAAR

CASEPACKERS

2.1

op uw productkost door slim te automatiseren

CASEPACKER

COBOPACK

KLAARZETTEN EN VULLEN VAN DOZEN
Onze casepackers ZETTEN de dozen correct KLAAR en VULLEN de dozen met
het gekozen product. De Cobopack is een casepacker met collaboratieve robot.
COBOT IN WOORDEN

COBOT IN CIJFERS

■

Prijs gunstig ROI 1/2jaar*

■

■

Multifunctioneel

10 kg werklast (hogere belasting op aanvraag)

■

Betrouwbare werkkracht

Grondoppervlakte van 4m²

■

■

■

Zeer compact

Benodigde ruimte slechts 2m x 2m

■

■

Veilig zonder omheining

Grondoppervlake console 0,8mx0,55m

■

Snel inzetbaar

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

■

■

■

Simpel in opbouw

Amerikaanse dozen
vanaf 100mm x 100mm x 100mm
tot 265mm x 395mm x 300mm
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1

1. Grijper op maat van uw product

2. Eenvoudige sturing, zelf aan te
leren door iedereen

3. Een detectie in de grijper voorkomt
productiestilstanden

4

3

4. Een minimum aan bewegende
onderdelen voorkomt slijtage
14

5. Automatische aanvoer grondstof
op de juiste plaats en moment

Contacteer ons voor een offerte via info@alpha-tech.be

6. Snelle informatie over de status
vermijdt productieonderbrekingen

5
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CASEPACKERS

2.2

AANVOER ZAKKEN

CASEPACKER

PACKMAN

■

Zak geleiding

■

Zaktypes ‘pilowbag’ & ‘quadroseal’

■

Lekdetectie

■

Slingertechniek

KLAARZETTEN, VULLEN EN SLUITEN VAN DOZEN
Onze casepacker Packman ZET de dozen correct KLAAR, VULT de dozen met het gekozen

AANVOER KARTONDOZEN

product en SLUIT de doos mooi af.

■

Flexibel in doosformaat

■

Makkelijk bij te vullen

De machine is opgebouwd uit een gelaste stalen constructie. Alle bewegingen komen

■

Grote buffer

tot stand met lineair techniek. De aandrijvingen zijn uitgevoerd met servomotoren, servo

■

Groot bedieningspaneel

reductoren, tandlatten en tandwielen, afgewisseld met tandriemen en tandriemwielen. De

■

Detectie bijvullen

correcte dimensionering van alle onderdelen zorgt voor een onderhoudsvrije werking.
Packman wordt samengebouwd in 1 stuk, transport, installatie en opstart verlopen in 1 vlotte
beweging waardoor uw productieproces niet verstoord wordt. Aanvoer van de zakjes en
afvoer van de gevulde dozen kan ook door Alphatech verzorgd worden.

1. Aanvoer zakken

2. Aanvoer kartondozen

3. Grijper op maat van uw product

4. Vulstation met zakken

5. Groot intuïtief bedieningspaneel

6. Noodstopknop paneel

16

Contacteer ons voor een offerte via info@alpha-tech.be
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ONTDEK PACKMAN IN DETAIL

CASEPACKER

Stapsgewijs doorheen de machine

CASEPACKER

PACKMAN
KLAARZETTEN, VULLEN EN SLUITEN VAN DOZEN
PACKMAN IN WOORDEN

PACKMAN IN CIJFERS

■

Compact

■

1 zak per seconde (hogere snelheden bespreekbaar)

■

Snel inzetbaar

■

Formaten dozen aanvoer band buffer dozen

■

Uniek dozenvormsysteem

• Min 275 mm L x 150 mm B x 185 mm H

■

Slechts 1 operator

• Max 700 mm L x 310 mm B x 440 mm H

■

Groot bedieningspaneel

■

■

Formaten zakken aanvoer transportband

Op afstand verbinding
maken met de machine

• Min 158 mm foliebreedte x 285 mm afslaglengte
x 110 mm zakformaat

(onderhoud en ondersteuning,

• Max 750 mm foliebreedte x 500 mm afslaglengte
x 333 mm zakformaat

statestieken kunnen opgevraagd worden)

1

Casepacker

7

Vouwen van dozen

2

Bak slechte zakken

8

Vullen van dozen

3

Bedieningspaneel

9

Dichtkleven dozen

4

Invoer plano karton

10 Uitvoer gevulde

5

Invoer zakken

6

Zak op transportband

karton dozen

6
5

3

10

8
9

7

4

1
Vooraanzicht

6

10

8
9

7

2

Afgelegde weg zak
Afgelegde weg doos
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Contacteer ons voor een offerte via info@alpha-tech.be

Achteraanzicht
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deloco
ONTLADEN VAN CONTAINERS

ONTLADEN VAN

UW PRODUCT
Zoals in elke sector is de zoektocht

VEILIG

naar geschikt personeel een uit-

BEDRIJFSZEKER

■
■

daging, zo ook voor de opdracht

HOGE WERKBALAST

■

om containers te ontladen. In het

MULTIFUNCTIONEEL

■

bijzonder het ontladen van containers met diepvriesproducten, is

GEBRUIKSVRIENDELIJK

■

SLECHTS 1 OPERATOR

■

een zware opdracht.

HET CONCEPT BESTAAT UIT 4 HOOFDDELEN:
1
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ONTLAADSTATION

2

TELESCOPISCHE ROLLENBAAN

Het ontlaadstation bestaat uit een wagen die in de
container kan rijden. Een op en neergaande grijper
scant de lagen van karton dozen die aanwezig zijn in
de container. De grijper kan de dozen opnemen aan
de zijkant en aan de bovenkant. De bovenste dozen
in de container worden op de zijkant vastgenomen.
Alle andere dozen worden op de bovenzijde
vastgenomen.

Eenmaal de dozen zijn vastgenomen door een grijper
met zuignappen, worden deze dozen naar een
uitschuivende rollenbaan gebracht en worden de
dozen afgevoerd. Om de spanning op een dozenrij
te voorkomen, wordt eerst de middelste rij ontstapeld
alvorens de linker en rechter rij verder te ontstapelen.
De telescopische rollenbaan moet er voor zorgen dat
de dozen worden afgevoerd naar het sorteerstation
onafhankelijk van de positie van het ontlaadstation.

3

4

SORTEERSTATION

Het sorteerstation zorgt voor een complete controle
van de operator. Naast een visuele controle op
groot scherm, controleert de operator de aanwezige
dozen op scheuren of andere variaties. Hij regelt
ook de overgang van het ene soort product naar de
andere soort. Afhankelijk van de snelheid, wordt de
stapeling reeds voorgesorteerd door de operator
of worden de dozen gericht voor een correcte
stapeling op de pallet.

STAPELAAR

De stapelaar zorgt voor een correcte stapeling en
is al dan niet voorzien van een automatische aan
en afvoer, klaar om door de magazijnier te worden
verhandeld.
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UNLOADER

UNLOADER

UNLOADER

OPSTELLING

DELOCO

Volle container

OPSTELLING
Lege container

ONTLADEN VAN UW PRODUCT UIT EEN CONTAINER
Met de zuignap kop van de Deloco worden de dozen laag per laag uitgetrokken
en komen ze terecht op de telescopische transportband. De dozen worden goed
geplaatst door de controleoperator waarna ze vertrekken naar palletiser TinaBox om
te stapelen op een pallet.
VOORDELEN
Contaminatie zieke mensen, werkafstand.

■

Onderhoudsvriendelijk

■

Verkorting kadetijd

■

Meer containers per dag

■

Meer transporten per chauffeur

■

OPSTELLING

Telescopische transportbaan

■

Social distance van 1m50 kan gegarandeerd worden
■

Visuele inspectie van de goederen
in daglicht ipv in een donkere container
Plaatswinnend (Paletten recht gestapeld)

Zuignapsysteem

Stapelen van dozen op een pallet
Slechts 1
controleoperator nodig

Geladen container

Zuignapkop
22

Contacteer ons voor een offerte via info@alpha-tech.be
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SCAN HIER ONZE

AFDELING VAN VDS CONCEPTS

WEBSITE

ALPHATECH-MACHINEBOUW.BE
ALPHATECH

■

PRINS ALBERTLAAN 65

■

8870 IZEGEM

■

BELGIË

■

T +32 51 31 93 94

■

INFO@ALPHA-TECH.BE

