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I.  INLEIDING 

A.  Pullmaflex 

Pullmaflex (Wevelgem) maakt deel uit van de 
Amerikaanse groep Leggett & Platt, dat wereldwijd 
een 25.000 werknemers telt en behoort tot de 
automotive divisie. In Europa telt die divisie naast 
vier productievestigingen ook twee 
productontwikkelingscentra. De vestiging in 
Wevelgem is zowel een productievestiging als een 
productontwikkelingscentrum. 

B.  Concept 

Regelbare comfortsystemen worden gebruikt om de 
spanning van de veren in autozetels aan te passen 
naar wens van de gebruiker. Deze comfortsystemen 
worden oorspronkelijk manueel geassembleerd. 
Hierbij wordt een kabel met bijhorende actuator via 
een kliksysteem bevestigd op het Basic Pad (figuur 
1). 

 

Figuur 1: Basic Pad met kabel en actuator 

Een eventuele automatisering van dit proces kan de 
assemblage niet alleen sneller, maar ook 
voordeliger maken. 

II.  DOELSTELLINGEN 

Dit project bestond eruit om het huidige manuele 
proces te analyseren en een onderzoek uit te voeren 
naar eventuele mogelijkheden om dit proces deels 
of volledig te automatiseren met behulp van een 
cobot of robot. 

Hierbij werd een haalbaarheidsstudie uitgevoerd 
met focus op de ROI van het uitgewerkte concept. 

Indien deze haalbaarheidsstudie een positief 
resultaat kent, kan het concept ook daadwerkelijk 
gerealiseerd worden. 

III.  RESULTATEN 

A.  Haalbaarheidsstudie 

Door de huidige cyclustijd bij de assemblage van een 
comfortsysteem te beperken, kan de labourcost per 
product gereduceerd worden. Bij rechtstreekse 
aanbouw aan de huidige IRP-lijn dient een 
theoretische cyclustijd (zonder verliezen) van 
±7,4sec  gerealiseerd te worden (rekening houdend 
met een OEE van 85% komt dit neer op ±8,7sec). 
Verder is er nog 1 operator voorzien voor material 
handling. Dit concept zorgt voor een jaarlijkse 
besparing van meer dan 50% en heeft een ROI van 
33%. 
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B.  Componenten 

De belangrijkste componenten van de ontworpen 
opstelling zijn de indexeertafel met 4 posities, het 
visiesysteem voor positionering van de kabel, de 
Fanuc LR Mate 200ID [1] robot met bijhorende 
grijpers, het kabelmontagestation en de 
opslagplaats voor geassembleerde producten. De 
volledige opstelling is te zien op figuur 2.  

 

Figuur 2: Overzicht opstelling 

De indexeertafel dient als verbinding met het 
voorgaande proces, waar de kabel reeds bevestigd 
wordt aan de actuator en vervolgens wordt 
aangeboden aan de huidige opstelling.  

Er is een visiesysteem aanwezig (camera met 
backlight) [2], zodat de robot de kabel in een 
gewenste positie kan opnemen. Zonder de correcte 
oriëntatie te kennen, is het onmogelijk om de kabel 
via het bekken op het Basic Pad te bevestigen. 

De Fanuc LR Mate, is voorzien van 4 Festo 
parallelgrijpers [3] (figuur 3) die de kabel 
vastklemmen. Hierbij zijn er 2 grijpers die gelijktijdig 
werken, voor het deel van de kabel met de actuator. 
De overige 2 grijpers klemmen het onderste deel 
van de kabel en bewegen individueel, zodat de 
robot elke kant afzonderlijk kan monteren op het 
Basic Pad.  

 

Figuur 3: Robotgrijper met kabel 

Het eerste deel van het kabelmontagestation voedt 
het systeem met Basic Pads. Het biedt deze via rails 
aan, waar scheiders ze met behulp van een reeks 
zijwaartse bewegingen één voor één ontwarren en 
opnemen. Het tweede deel van het station klemt 
vervolgens de Basic Pads vast om de kabel via de 
robot te kunnen bevestigen. 

Het output station dient als verzamelpunt voor 
afgewerkte comfortsystemen. Hier is het mogelijk 
om de producten te tellen, groeperen en vervolgens 
in dozen te verpakken.  

C.  Simulatie 

Met behulp van ROBOGUIDE, het 
simulatieprogramma van Fanuc, werd de ruimtelijke 
ordening opgesteld van de ontworpen 
componenten. De installatie dient in staat te zijn om 
4 verschillende types comfortsystemen te 
assembleren. De opstelling is zodanig 
gepositioneerd dat alle verschillende kabels en 
matten binnen het bereik van de robot liggen. In 
figuur 4 is de reikwijdte van de Fanuc LR Mate 200ID 
te zien. 

 

Figuur 4: Controle reikwijdte Fanuc LR Mate 
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Op basis van de ruimtelijke ordening van het project 
zijn verder nog veilige zones gedefinieerd (figuur 5), 
dit om eventuele botsingen te vermijden met bv. 
een roterende indexeertafel. De robot kan deze 
zones enkel betreden als deze vrijgegeven zijn. 

 

Figuur 5: Veilige zones ROBOGUIDE 

D.  Testopstelling 

De testopstelling is voorzien van een Fanuc LR Mate 
200ID/7L (lange arm) met bijhorende Festo grijpers 
en een principiële voorstelling voor zowel de 
indexeertafel, het montagestation als het output 
station. De robotgrijper kon aan de hand van deze 
opstelling getest worden. Voor de werking van het 
gehele ontwerp werd tot slot nog een 
basisprogramma opgesteld. 

 

 

Figuur 6: Testopstelling met robot en grijpers 

 

IV.  BESLUIT 

 

Het uitgewerkte concept heeft de doelstellingen, 
omtrent de haalbaarheidsstudie met focus op de 
ROI van project gehaald. Ook is reeds een 
testopstelling opgesteld om de totale werking van 
het project te optimaliseren.  
In de toekomst kan de installatie eventueel verder 
uitgebreid worden om nog meerdere types 
comfortsystemen te kunnen assembleren, zoals bv. 
Renault LJC. Hiervoor zijn wellicht enkele 
aanpassingen nodig bij het kabelmontagestation om 
de extra soorten Basic Pads te kunnen 
vastklemmen. Dit kan eventueel opgelost worden 
door bepaalde delen van het montagestation 
verstelbaar te maken, afhankelijk van het gewenste 
type. 
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