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Hoe kan ik slim automatiseren?
Steeds meer Europese verspaners schakelen (deels) over op door
robots geautomatiseerde productie.
Grote kans dat ook u inmiddels over een vorm van automatisering
beschikt, of dit aan het overwegen bent. U wilt met uw
automatisering minstens 15 jaar het onderste uit de kan halen.
Maar omdat u niet weet hoe uw productie er in de toekomst
uitziet, is het belangrijk dat die robotcel flexibel met al uw
veranderingen meegroeit.

• Meer productie per spiluur
• Minder arbeidskosten
• Langer onbemand doorproduceren
En dat jaar na jaar. Want alleen Cellro biedt, al meer dan 15 jaar, de
modulariteit die u volle zekerheid geeft over de toekomst.
Elke verspaner kan bij Cellro terecht voor een passende oplossing.
Van grootserie tot enkelstuks.
Meer weten? www.cellro.com

Kies voor modulaire automatisering
Xcelerate
• Zeer flexibel inzetbaar met verschillende machines, functies
en producten
• Het meest compacte systeem beschikbaar – eenvoudig
inzetbaar op elke productievloer
Elevate
• Ongekende opslagcapaciteit dankzij verticale opslag
• Geschikt voor uiteenlopende producten – in alle vormen en
groottes

Een Cellro robotcel is modulair en laat zich dus flexibel aanpassen.
Bijvoorbeeld in functies, opslagmodules en aantal machines. Uw
robotcel verandert met u mee. Zo heeft u de zekerheid van een
langdurig hoog rendement.
Cellro maakt uw machines winstgevender
Automatisering is de sleutel tot winstgevendere productie.
Gewoon met uw huidige machinepark. Hoe?
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Modulerate
• Gelijktijdig werkzaam aan twee machines voor de handling
van producten en pallets
• Klaar voor de toekomst: gemakkelijk achteraf extra functies
en opslag toevoegen
Ultimate
• Zeer geschikt voor just-in-time productie in grotere volumes
• Ondersteunt uiteenlopende producten van verschillende
vorm en grootte – tot wel 360 kg
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