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ABB Robotics Benelux

ABB Robotics is uw innovatieve partner en trendsetter met een
passie voor industriële robots & cobots. Wij leveren robots en
robotproducten en zorgen voor de optimale inzet van robots
over de gehele levenscyclus. Dit doen wij met een lokaal
netwerk van systeem integratoren en met eigen service en
trainingsfaciliteiten in Delft (NL) en Zaventem (BE). Vanuit de
drie pijlers Simplification, Collaboration en Digitalization zorgt
ABB Robotics voor het eenvoudiger programmeren en
installeren van robots, toenemende samenwerking tussen mens
& robot en met steeds meer digitale services voor optimaal
gebruik van robots. ABB Robotics is meer dan alleen een
robotleverancier.
De voornaamste branches waarin de robots worden toegepast
zijn de automobielsector en hun toeleveranciers, plastic,
metaalproductie, -verwerking en -gieterijen, elektronica,
farmaceutica, voedingsmiddelenindustrie, logistiek en agriculture.
Dankzij onze sterke focus op oplossingen helpen we fabrikanten
om hun productiviteit, de kwaliteit van hun producten en de
veiligheid van hun werknemers te verbeteren. Want met onze
praktische applicatiekennis op het gebied van o.a. snijden, lassen,
nabewerken, spuiten, machinebeladen, verpakken en palletiseren
spreken we de taal van de robotgebruikers.
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Ons doel is om gedurende de gehele levenscyclus van de robot de
output voortdurend te optimaliseren. Naast reparatie, revisie en
levering van reservedelen bestaan onze services ook uit het geven
van trainingen, het adviseren en realiseren van aanpassingen aan
bestaande installaties naar de nieuwste stand van de techniek.
Kortom, met de producten en diensten van ABB Robotics blijft uw
robotproductie in topconditie.
Meer informatie
U vindt een uitgebreid overzicht van onze robots, aanvullende
producten en diensten op www.abb.com/robotics
Voor meer informatie over ABB Robotics in de Benelux kijkt u op
new.abb.com/benelux/robotics
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