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Cellro’s unieke robot toepassing dankzij digitale pneumatiek



Smart machine design met Digitale Pneumatiek

Gecontroleerde functies:
➢ Regelen van druk
➢ Regelen van debiet

 Beweging en snelheid
 Positioneren
 Flow
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Snelheidsregelventiel

Pneumatiek cilinder

Druk reduceer

4/3 ventiel

Standaard Pneumatiek

Smart Machine Design Digitale Pneumatiek

Digitale pneumatiek

1 ventiel voor allerlei typen ventiel functies

Poort 2Poort 4

Poort 1



Engineering wordt kinderspel !!
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Beweging – Traag & Snel

Cilinder – Gecontroleerde smoring en druk
1. Uit – snel
2. In – traag & gecontroleerd snel

7,5 kg

Snel

Traag Snel
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Beweging – vaste smoring en drukreducering

7,5 kg

1. Cilinder Uit / In Tijd: Uit / In 1175 / 1661 ms 
Druk: 6 bar

2. Cilinder Uit / In Tijd Uit / In 
Druk: 6 bar
Druk - rust: 2 bar

3. Cilinder Uit / In Tijd: Uit / In 
Druk: 4 bar
Druk - rust: 2 bar
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Beweging – vaste smoring en drukreducering

1. Cilinder Uit / In Tijd: Uit / In 1175 / 1661 ms 
Druk: 6 bar

2. Cilinder Uit / In Tijd Uit / In 661  /  883 ms
Druk: 6 bar
Druk - rust: 2 bar

3. Cilinder Uit / In Tijd: Uit / In 815  / 1132 ms
Druk: 4 bar
Druk - rust: 2 bar

7,5 kg

VOORDEEL: 
➢ Veel sneller
➢ Minder slijtage 
➢ Minder energie verbruik, lagere CO2 footprint

➢ RETRO-FIT
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Synchrone beweging van cilinders met positie sensoren

Snel langzaam



Think ahead
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LANGE SLAG GRIJPER

‘Hoe een technische innovatie leidt naar 
onbemande productie’



Automatisering 
in de markt

Cellro haar toekomstvisie bestaat uit het 

besef dat verspanende bedrijven altijd 

moeten innoveren om relevant te blijven. 

Innovatie mogelijk maken voor klanten 

en voor ons zelf is wat ons drijft.



Wat gebeurt er bij CNC maakbedrijven?

Trends

STRATEGIEËN

Schaarste aan vak-
personeel en verdere 
vergrijzing.

Robotisering & 
Automatisering met 
verandering van rol 
voor operator.

Globalisatie en 
massaproductie 
verandert naar mass-
customization en 
specialisatie.

Klant gerichte 
productie en flexibiliteit 
op volume.

Time to market is de 
verschilmaker.

Kleinere batches met 
slimme inzet van 
capaciteit op efficiëntie.

Competitiviteit geeft 
steeds meer prijs druk.

Productiviteit en 
effectiviteit verbetering 
door specialisatie.



Flexibilisering is hoofduitdaging

Innovatie nodig op 4 niveaus

• Robotisering

• Automatisering

• Digitalisering

• Warehousing & Logistiek



Waarom digitaal 
pneumatisch 
grijpen?

• Grijpkracht: Diverstiteit aan materialen; o.a. Kunststof, Aluminium.

• Regelbare slag: Ruw material is uitgangspunt en ligt met hoge 
dichtheid bij elkaar. Grijper dient dus smal te zijn, dit geeft extra opslag 
ruw materiaal.

• Wisseltijden:  Eén grijper voor al het werk. Geen wissel van de grijper 
of grijper vingers op de robot. Dit scheelt omsteltijden en extra tooling.

• Autonoom draaien; Er is geen operator nodig bij onbemande 
productie.



AGV zorgt 
voor materiaal 
aanvoer

Forecasting
Supply chain 
optimization

Flexibiliteit  
naar klant

Lights-out-
-factory

Just-in-time  
productie
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Cell bemanning 
door Robot

Reductie 
personeel

Minder 
machines nodig

Van operator 
naar process rol

Kleinere  
batches

Hogere 
repeteerbaarheid

Productie
capaciteit
vergroting

Afstemming van 
beschikbaarheid

Flexibilisering  
van product 
diversiteit

Planning 
optimalisatie

Tech Roadmap
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Voordelen voor Cellro als OEM

Draagt bij aan 
onze kosten 

optimalisatie.

Schaalt mee 
met onze klant

Expertise inbreng
door Festo

Modulaire 
bouwstenen

Naamsbekendheid Sluit aan op 
onze 

roadmap

Vertrouwen 
klant, Festo 

en Cellro

Multidisciplinaire 
regelketen



Contact personen

Cellro
Arnoud de Kuijper
arnoud.dekuijper@cellro.com

Festo
Benno Brinkers
Benno.brinkers@festo.com

VRAGEN ?


