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Trapo, met haar hoofdkantoor en productieruimte, gevestigd in het Nederlandse Breukelen, levert als systeemintegrator 
complete logistieke oplossingen. Componenten op het gebied van transporttechnieken, robotica en industriële auto-
matisering vormen hierbij de basis. De combinatie van standaardcomponenten aangevuld met maatwerk leveren een 
klantspecifi eke oplossing. 

Trapo streeft  ernaar de meest optimale productieprocessen te creëren waarbij vergaande robotisering en automatisering, 
innovatie en kwaliteit de belangrijkste pijlers zijn.  Het bedrijf heeft  alle disciplines van ontwerp tot en met onderhoud na 
oplevering onder één dak. De klant zo snel mogelijk met de beste oplossing op weg helpen: dat is waar de onderneming 
resoluut voor gaat.

Hun slogan is dan ook niet voor niets: 

“Let’s explore the future together… Trapo robotizes your production!”

Driekoppige samenwerking: Trapo, FANUC en Vansichen Linear Technology

Arie Vervoorn, Project Manager Sales bij Trapo, vertelt over de klantspecifieke oplossing die ze ontwikkelden in 
samenwerking met Vansichen Linear Technology. “Voor één van onze klanten, een bandenfabrikant, bouwden we een 
intern transport- en palletiseersysteem voor het stapelen van autobanden in transportrekken.”, steekt Arie van wal. 
“Omdat de autobanden in tot wel 50 verschillende varianten gelijktijdig gefabriceerd worden, ontwikkelden we een auto-
matisch logistiek sorteersysteem. Dat systeem sorteert de banden, volledig automatisch, voordat deze in de rekken 
gestapeld worden. Voor het stapelen van de banden deden we beroep op FANUC voor de robots, type R2000iB165F, en op 

Vansichen Linear Technology voor de fl oortracks. 

Het transportsysteem, de assemblage en de tool aan 
het eind van de robot die de band opneemt, namen we 
voor onze eigen rekening.”, vertelt Arie verder.

Maxime Vansichen, Managing Director van Vansichen 
Linear Technology, vult aan: “In totaal werden er 4 
robots geïntegreerd. Eén op een track van 32 meter en 
drie op tracks met een totale lengte van 39 meter.”

“Dat klopt,” vult Arie aan, “omwille van de toch wel 
indrukwekkende lengtes van de tracks, was de montage 
een echte uitdaging.” “Wij leverden daarom de tracks 
telkens in drie delen aan, wat het voor Trapo een stuk 
gemakkelijker maakte om alles te assembleren,” zegt 
Maxime. 

TRAPO: COMPLETE LOGISTIEKE OPLOSSINGEN 
OPGEBOUWD UIT STANDAARD COMPONENTEN, 
AANGEVULD MET MAATWERK.

“Omwille van de toch wel indrukwekkende lengtes van de tracks, was de montage een echte uitdaging” 
- Arie Vervoorn, Project Manager Sales bij Trapo. 

“Ook deden we eerst een test in onze productieruimte met tracks van 12 meter. Dit soort testen doen wij om zeker te zijn 
dat een installatie voldoet aan de specifi caties van de klant en bij het inbedrijfstellen meteen doet waarvoor de installatie 
ontworpen is. Bij deze test vonden we een klein foutje in de constructie. We contacteerden Vansichen hierover en twee dagen 
later stond Maxime al bij ons in Nederland om het op te lossen. Fijn dat we zo op elkaar kunnen rekenen!”, licht Arie toe.

Dit is het eerste project dat we samen met Vansichen Linear Technology realiseren. We kwamen bij hen terecht via 
FANUC, onze hoofdleverancier voor robots. Het is een vlotte samenwerking en voor het beantwoorden van vragen of voor 
advies, staan de mensen van Vansichen altijd klaar!”, sluit Arie af. 

Edwin Gresnigt & Arie Vervoorn Robottrack FT65 voor FANUC 
robot R2000iB165F


