Robbie,
dubbel zo snel bouwen
op halve kracht
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“Weg rugpijn, hallo bouwplezier”
Wij hoeven u niet te vertellen hoe fysiek belastend de werf kan zijn.
Maak kennis met Robbie, de innovatieve cobot. Een mechanisch arbeidsmiddel dat
speciﬁek ontworpen is om grote lijmblokken op een snelle, veilige en ergonomisch
verantwoorde manier op te tillen en te begeleiden naar de juiste plaats.
In combinatie met de extra grote keramische lijmblokken van
Dumoulin Bricks behaalt u een zeer hoog rendement op de werf.

Hoog rendement

Verwerk met hetzelfde aantal handelingen tot 0,5 m2 en verhoog zo uw
bouwsnelheid.

Eén persoon aan zet

Twee handen, meer is er niet nodig om deze compacte cobot te bedienen.
Verbeter de efﬁciëntie en productiviteit op de werf.

Geen fysieke belasting

Vaarwel zware arbeid. Behandel tot 2 XL-lijmblokken tegelijkertijd
zonder de minste fysieke belasting.

Eenvoudig
verplaatsbaar

Dankzij zijn compacte afmetingen is Robbie heel eenvoudig verplaatsbaar.

Veilig en CE-gekeurd

De cobot is voorzien van een betrouwbaar beveiligingsmechanisme.
Hierdoor kunnen er geen lijmblokken vallen en is er geen overbelasting mogelijk.

Voor kleine en
grote werven

Dankzij het compacte, flexibele ontwerp en de eenvoudige bediening is
Robbie zowel tijdens kleine als grote bouwprojecten inzetbaar.

Geen voorstudie nodig

Alles wijst zichzelf uit. U hebt geen interne studie of plaatsingsplannen
op de werf nodig om aan de slag te gaan met de cobot.

Jaarlijkse keuring
volstaat

Eén keuring per jaar volstaat om Robbie als permanente arbeidskracht
in te schakelen op uw werf.
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achter Robbie
Gewicht
Hoogte
Draagcapaciteit
Reikwijdte
Draaicirkel
Elektrische aandrijving
Persluchtaansluiting

1602 kg
4119 mm
60 kg
10 m diameter
360°
230 V
8 bar
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Wilt u graag
kennismaken met Robbie?

Duurzaam bouwmateriaal
Keramische lijmblok 50x50 cm
Flexibele passtukken
Slechts 4 blokken in 1m2

Contacteer ons via
onderstaande gegevens.

Robbie is het resultaat van een samenwerking tussen Sagoma Group en Dumoulin Bricks.
Sagoma Group nv · Marcel Habetslaan 30, 3600 Genk · 089/84 98 80 · info@sagomagroup.com · sagomagroup.com
Dumoulin Bricks · Moorseelsesteenweg 239, 8800 Roeselare · 056 50 98 71 · info@dumoulinbricks.be · dumoulinbricks.be

