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Productielijnen in de 
drankenindustrie draaien 
vandaag de dag op volle 
toeren. Bij brouwerij Bavaria 
moet een nieuwe installatie 
zo’n 100.000 bierblikjes per uur 
palletiseren. Dat kan alleen 
flexibel en rendabel met een 
toonaangevend automati
serings  concept.

‘Flexibiliteit is van wezenlijk belang voor Bavaria. Een 
grote diversiteit aan verpakkingen moet kunnen worden 
verwerkt waarbij omschakelen tussen de verschillende 

producten snel en zonder problemen moet verlopen. De installa-
tie van Robertpack geeft ons de mogelijkheid om binnen enkele 
minuten, middels een drukknop, om te schakelen van bijvoor-
beeld een tray van 24 naar een krimpverpakking van vier’, vertelt 
Hans van Vijfeijken, Manager Productie van Bavaria.
De in Lieshout gevestigde brouwerij is de tweede grootste van 
Nederland. De onderneming werd opgericht in 1719 en kan 
terugblikken op een eeuwenlange brouwtraditie. Alleen al uit de 
productie, die ongeveer zes miljoen hectoliter per jaar bedraagt, 
blijkt hoeveel vraag er in de hele wereld is naar bieren van 
Bavaria. Dergelijke hoeveelheden brouwen is één kant van de 
medaille, de verdere verwerking, die niet zonder hoogtechnologi-
sche interne logistiek kan worden gerealiseerd, is de andere. 

Samen met Robertpack
Als het bij Bavaria gaat om hoogwaardige automatiseringspro-
jecten voor picking, packing en palletisering, doet het bedrijf bij 
voorkeur een beroep op de Nederlandse systeemintegrator Ro-
bertpack. De producent van installaties heeft zich de afgelopen 
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jaren gespecialiseerd in PPP-oplossingen voor de drankenindus-
trie en heeft al heel wat projecten bij Bavaria succesvol voltooid. 
Robertpack mocht ook de bouw en de inrichting van de nieuwe 
installatie verzorgen.

‘Bij Robertpack heb je de mogelijkheid om op technisch vlak echt 
samen te werken en samen te ontwikkelen. Onze ideeën worden 
door Robertpack omgezet in goede technische oplossingen’, 
aldus Van Vijfeijken.
Dirk Franken, directeur van Robertpack, vat samen hoe 
veeleisend de taakstelling was: ‘De installatie moest worden 
berekend op een capaciteit van een 100.000-tal blikjes bier per 
uur. Daarbij is voor het picking-, packing- en palletiseringsproces 
een maximale flexibiliteit vereist. De installatie moet ongeveer 
80 verschillende varianten kunnen verwerken en dat nagenoeg 
zonder aanpassingen. Eén ding was van meet af aan duidelijk: 
de oplossing kon alleen liggen in het consequente gebruik van 
robots.’ 

Gerobotiseerd installatieconcept 
De lay-out van de installatie benadrukt de knowhow en de 
ervaring die met dit concept gepaard gaan. De aanvoer van de 
bierblikjes naar de installatie gebeurt via twee banen. Hier ver-
werken vier Motoman-robots de blikjes die in folieverpakkingen 
met 4, 6, 8, 12, 18, 24 of 30 blikjes aankomen. De drankblikjes 
hebben steeds dezelfde diameter en een inhoud van 0,33 liter, 
0,4 liter of 0,5 liter. 
Van de twee aanvoerbanden verdelen de vier Motoman MH50-
robots de afzonderlijke verpakkingseenheden afhankelijk van 
de variant, over drie, zes of negen banden. Via deze banden 
bereiken de bierblikjes vervolgens drie palletiseerstations die 
elk zijn uitgerust met een Motoman MPL160. De drie ultrasnelle 
vier-assers bedienen maximaal drie van de negen banden. Het 
afstapelen op de pallet gebeurt hierbij in een recordtempo. Elke 
grote Motoman-palletiseerder wordt bijgestaan door een klei-
nere MPL80-palletiseerrobot. Deze robots worden echter alleen 

Dirk Franken, directeur van Robertpack: ‘Met de Motoman-robots bereiken we een proceszekerheid van 
honderd procent.’ 

Bavaria palletiseert 
ruim 100.000 bierblik-
jes per uur.
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ingezet bij verpakkingsvarianten waarbij tussen de afzonderlijke 
lagen een kartonnen tussenvel moet worden geplaatst. De 
MPL80-robots nemen de tussenvellen van een pallet en leggen 
ze snel en betrouwbaar op de gewenste plaats. 

‘Bavaria werkt al meer dan 20 jaar met Motoman robots. Toen 
duidelijk werd dat onze wensen alleen gerealiseerd konden wor-
den met robots hebben we bewust weer voor Motoman gekozen. 
We kunnen met deze machines ondertussen lezen en schrijven 
en ze zijn technisch zeer betrouwbaar’, zegt Van Vijfeijken.

Tien robots 
De installatie, die in een drieploegenstelsel de klok rond werkt, 
levert indrukwekkende prestaties. Het is spectaculair om te 
zien met welke snelheid en precisie de tien robots van de 
installatie samenwerken. Via twee banden worden de blikjes 
met hoge snelheid aan het verdeelstation toegevoerd. De vier 
robots verwerken de blikjes vliegensvlug en met een zeer hoge 
betrouwbaarheid. Dirk Franken: ‘Met deze robots bereiken we 
met dit station een proceszekerheid van honderd procent. Dat 
wil zeggen dat de robots elke verpakkingseenheid nauwkeurig 
verwerken. Omwille van die maximale proceszekerheid is er dan 
ook geen station aanwezig waar niet-verwerkte verpakkingen 
naartoe worden gesluisd.’
Van Vijfeijken bevestigt dat proceszekerheid van groot belang 
is: ‘Een betrouwbare installatie bouwen is één, maar door de 
hoogstaande techniek is het erg belangrijk dat er bij de ontwik-
keling goed gedacht wordt over de bediening er van. Operators 
zijn geen engineers, dus moet alles simpel en gemakkelijk te 
bedienen zijn. Kleurenbeeldschermen met een goede grafische 
weergave maken dit mogelijk.’
Nadat de bierblikjes van de twee aanvoerbanden over de maxi-
maal negen banden van de installatie zijn verdeeld, gebeurt het 
eigenlijke palletiseren door de grote MPL160-robots. Elke robot 
kan met zijn grijper, onafhankelijk van de verpakkingsvariant, 
maximaal 72 blikjes opnemen. Bij de verwerking van 4-packs 
moet de robot in totaal 18 verpakkingseenheden tegelijkertijd 
opnemen. Een andere troef van de grijperconstructie is de 
flexibiliteit. Een spitsvondige constructie met mechanische en 
pneumatische onderdelen zorgt ervoor dat elke variant met één 

enkele grijper kan worden verwerkt. De grijpers hoeven dus niet 
te worden verwisseld, zodat tijd wordt bespaard. 

Eén druk op de knop 
In extreme gevallen moet de installatie meermalen per dag 
worden aangepast. Hierbij kiest de bediener via het bedienings-
paneel met een druk op de knop de juiste variant en de aanpas-
sing is doorgevoerd. Eenvoudiger kan het niet. Zowel Bavaria 
als Robertpack zijn enthousiast over de grote flexibiliteit van de 
installatie en de snelheid waarmee aanpassingen kunnen gebeu-
ren. Er is echter nog een ander belangrijk voordeel met betrek-
king tot de constructie, dat volgens Dirk Franken niet onvermeld 
mag blijven: ‘De installatie levert niet alleen prima prestaties, 
maar is ook uitermate storingsbestendig. Indien bijvoorbeeld 
bij een palletiseerstation een storing optreedt door een foute 
verpakking, dan wordt deze storing meteen erkend en sturen de 
verdeelrobots de drankblikjes alleen nog naar de twee palleti-
seerstations die naar behoren functioneren. De installatie werkt 
dan met eventueel iets verminderde capaciteit tot de storing is 
verholpen. Een volledige stilstand van de installatie wordt met 
zekerheid vermeden.’ 
Dat voor de installatie uitsluitend Motoman-robots worden ge-
bruikt, is geen toeval. Bavaria gebruikt al jaren een groot aantal 
van deze robots. De Nederlanders zijn overtuigd van zowel de 
betrouwbaarheid als de prestaties van de robots van het bedrijf 
Yaskawa. Bovendien scoren de Yaskawa-machines bij Bavaria 
dankzij de zeer lage bedrijfskosten. Daarom zet Bavaria nog 
steeds uitsluitend Motoman in. 
Eindgebruiker Bavaria is volledig overtuigd van de hoge efficiën-
tie en de rentabiliteit van de installatie. Het consequente en al-
gemene gebruik van robots biedt een volautomatische oplossing, 
die ervoor zorgt dat een dermate groot spectrum met één enkele 
installatie kan worden verwerkt. Hierdoor hoeft het bedrijf niet te 
investeren in een tweede installatie. 
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Robertpack levert de robots.

Deze robots bieden een 
volautomatische oplossing

Bij de toonaangevende installatie palletiseren 10 robots de bierblikjes.


