
Wil je een bepaalde  
applicatie automatiseren met 

behulp van een cobot en  
visionsysteem, maar weet je niet 
welk visionsysteem geschikt is 

voor jouw specifieke applicatie? 

Wij zetten ze op een  
rijtje voor je. 

WWW.OLMIA-ROBOTICS.NL

WELK VISIONSYSTEEM  
KIES JIJ VOOR  
JOUW COBOT?
Een vergelijk van 2D en 3D visionsystemen
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WAT IS MACHINE VISION?

Eigenlijk is het een combinatie van camera(‘s) en software. De software  
interpreteert wat de camera ziet. Dat kan via Machine Learning en/of  
Deep Learning. Helemaal officieel is de definitie: machine vision omvat  
toepassingen, waarin een combinatie van hardware en software operatio- 
nele begeleiding biedt aan apparaten bij de uitvoering van hun functies,  
gebaseerd op het vastleggen en verwerken van afbeeldingen.

EEN VOORBEELD:

In een inspectietoepassing wordt door de camera, eventueel geac-
tiveerd door een sensor, een afbeelding gemaakt van een product. 
De afbeelding wordt opgeslagen in het geheugen en door software 
verwerkt, geanalyseerd en vergeleken met een afbeelding hoe het 
product eruit hoort te zien. Als resultaat geeft het systeem een pass 
of fail reactie. De cobot kan daardoor geactiveerd worden het pro-
duct te verwijderen uit het productieproces bij een fail.

Machine vision is heel geschikt voor herkennen  
van grote hoeveelheden op hoge snelheid,  
zolang het gestructureerd is. Mensen zijn  
beter in het herkennen van complexe,  
ongestructureerde omgevingen.  
Zo kan een systeem duizenden onder- 
delen per minuut inspecteren en ook  
onderdelen die voor mensen te klein zijn.
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VOORDELEN MACHINE VISION

Machine vision gebruiken is al snel goedkoper (afhankelijk hoe snel je de 
investering wilt terugverdienen) dan een hardware/manuele oplossing. Voor 
een hardware oplossing moet je al snel per verschillend onderdeel een trilbak 
of raster aanschaffen. Daarnaast verstoppen of beschadigen bowl feeders 
vaak onderdelen. Hoe meer maatwerk hardware onderdelen, des te ingewik-
kelder wordt een omschakeling naar een ander product en duurt het langer. 
Visionsystemen zijn daardoor vaak uiteindelijk goedkoper en daarnaast ook 
heel geschikt in omgevingen waar weinig ruimte is om te werken met hard-
ware oplossingen.

COBOTS EN VISIONSYSTEMEN

De cobots zijn bedoeld om repeterende taken over te nemen en werknemers 
te ondersteunen bij hun werkzaamheden. Door machine vision te gebruiken, 
samen met een cobot, kan je ‘zicht’ toevoegen aan de robotarm. Taken zoals 
het inspecteren van producten worden geautomatiseerd door gebruik te 
maken van de combinatie van camera’s en image processing software. 
Visionsystemen worden steeds minder prijzig en gecompliceerd. Als gevolg 
daarvan levert het je een snellere implementatie en snellere ROI op. Veel 
bedrijven zien in dat een visionsysteem aantrekkelijk is, sterker nog: veel ap-
plicaties zijn onmogelijk zonder visionsysteem. Maar de vraag bij velen blijft: 
welke type en merk moet ik kiezen? Het is niet zo gek dat deze vraag speelt, 
aangezien er veel camera’s van verschillende merken aangeboden worden op 
de markt met dezelfde doeleinden. 

Er zijn 2 verschillende soorten visionsystemen die kunnen worden gebruikt 
met een cobot: 2D vision en 3D vision. Sommige cobots hebben al een  
visionsysteem geïntegreerd. 

2D en 3D hebben elk hun eigenschappen die ze voor bepaalde applicaties 
geschikt of juist ongeschikt maken. 
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TOEPASSINGEN VISIONSYSTEMEN

Machine vision toepassingen variëren van basistaken, zoals aanwezigheids- 
detectie, tot complexe real-time inspectie en beoordelingstaken in  
gevaarlijke omgevingen. Visionsystemen kunnen worden gecategoriseerd  
in 4 verschillende taken:

2D VISIONSYSTEEM

2D systemen zijn geschikt voor herkennen van 
platte voorwerpen en vergt een minder grote 
investering als 3D vision. Maar er kleven wel een 
paar voorwaarden aan:
•  Goede belichting (geen schaduwen) en vol- 

doende contrast met de achtergrond waar het 
voorwerp op ligt

•  Voorwerpen raken elkaar niet
• Geen vormafwijkende voorwerpen

3D VISIONSYSTEEM

3D systemen zijn geschikt voor situaties waarbij 
voorwerpen door elkaar heen liggen (dus ook 
op/boven elkaar) en wanneer verschillende  
producten die verschillen in vorm en grootte  
gedetecteerd moeten worden. Voorwaarden:
•  Eenvoudige 3D-vormen; ronde of rechthoekige 

vormen werken heel goed
•  As-symmetrisch of asymmetrisch met een uit-

gesproken verschil (> 20% ten opzichte van het 
gehele oppervlak)

• Niet te klein (> 20 mm)
• Niet te spiegelend
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Code Lezen
In industriële processen speelt de traceerbaarheid van onderdelen een steeds 
grotere rol. Daarom worden deze delen steeds vaker van een 1D- of 2D-code 
voorzien. 2D systemen lezen talrijke soorten barcodes en datamatrixcodes. 
Maar ook directe onderdeelmarkeringen (DPM) en tekens afgedrukt op  
onderdelen, etiketten en pakketten (tekst en nummers) worden herkent.  
Een OCR-systeem (optische tekenherkenning) leest alfanumerieke tekens 
zonder voorkennis, terwijl een OCV-systeem (optische tekenverificatie) de 
aanwezigheid van een tekenreeks bevestigt. 

Detecteren / objecten lokaliseren
Doormiddel van een zogenaamde BLOB-functie (Binary Large Object)  
herkent en detecteert een 2D camera een object. Door kleurtintenbepaling 
(CMOS sensoren) en grijstintendetector ziet hij de vorm van het object.  
Met gebruik van kleurencamera’s kan een visionsysteem contrast in kleuren 
detecteren. Zo kan een robotarm begeleid worden naar de juiste plaats om 
een voorwerp op te pakken en zelfs waar vast te grijpen. 

Afmeting
Een visionsysteem kan dimensies zoals lengte, breedte, hoogte, gebied en 
volume bepalen. Voor het bepalen van hoogte en volume is een 3D systeem 
noodzakelijk. Met 3D systemen wordt dit berekend door gestructureerd licht 
of infrarood. De software berekent automatisch de afmeting van een product 
tijdens het inleren van een nieuw product.

Inspecteren
Voldoen de producten die geproduceerd worden aan jouw kwaliteitsnormen? 
Zit er wel de juiste hoeveelheid vloeistof in het buisje voor labonderzoek? 
Zitten er geen gaten of andere beschadigingen aan je product? Dat is iets 
wat een visionsysteem kan detecteren door de sensoren en lichttechnologie. 
Sommige systemen hebben ’pass/fail’ indicatoren, waarbij het visionsysteem 
een product scant en vervolgens vergelijkt met het ingeleerde product.  
Als er een afwijking is van dit ingeleerde voorbeeld, zal de camera een ‘fail’ 
aangeven. Wanneer het overeenkomt, krijgt het object een ’pass’.
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Het SensoPart VISOR® Robotic visionsysteem is 
makkelijk te programmeren. Na het installeren 
van de URCap (voor cobots van UR) op de teach 
pendant, krijg je een stap-voor-stap begeleiding 
om het systeem te configureren en kalibreren.
Daarnaast is de camera aan te passen naar be-
hoefte met behulp van verschillende kleuren en 
infraroodfilters (IR filters). De VISOR® heft de 
invloed van omgevingslicht op door het gebruik 
van infrarood LED licht. Het systeem reduceert 
reflecties met behulp van polarisatiefilters en 
image processing algoritmen.

De VISOR® Robotics visionsystemen hebben een 
aantal kenmerkende functies. Het controleert 
niet alleen de positie en afmeting van een ob-
ject, maar ook de beschikbare ruimte rondom 
de gripper van de cobot. De software bevat 
‘resultaat offset correctie’, waarmee het TCP 
(Tool Center Point) gecorrigeerd kan worden. 
Hierdoor werkt het systeem secuurder en wordt 
de kwaliteit van de productie verhoogd.
Door de hoge nauwkeurigheid die de VISOR® 
Robotics camera biedt zijn verschillende toepas-
singen goed uit te voeren, waaronder schroeven 
en lijmen. 

SENSOPART

VISOR® Robotic visionsysteem

VISOR® Robotics V10-V20

800 x 600 / 1440 x 1080

Vloer

2 input
4 output
4 selectable inputs/outputs
Ethernet (LAN), RS422, RS232
Ethernet/IP, PROFINET, SensoWeb

VISOR® Software

65 x 45 x 45

Resolutie

Interne belichting

Interface en I/O

Software

Afmeting (mm)
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De In-Sight 7000 en 8000 serie visionsystemen 
hebben een compacte voetafdruk, waardoor 
ze makkelijk in een productielijn met beperkte 
ruimte passen. De systemen zijn in hoge mate 
aanpasbaar aan specifieke applicatie-eisen. De 
In-Sight serie vereenvoudigt twee van de belan-
grijkste uitdagingen in de vision guided robotica: 
communicatie tot stand brengen tussen de sy-
stemen en het uitvoeren van hand-oogkalibratie. 
De intuïtieve URCap-interface voor UR cobots 
leidt je door de procedure.

De 7000-series heeft een zichtbare pass/fail 
LED-indicatielichtring rond de camerabehuizing, 

waardoor je gemakkelijk de inspectiestatus ziet, 
ongeacht waar het systeem is geïnstalleerd. 

De 8000-serie systemen hebben een hogere re-
solutie dan de 7000-serie. Het visionsysteem kan 
je onder een hoek van maximaal 45 graden mon-
teren met behulp van het niet-lineaire kalibratie-
tool. De modellen van de In-Sight 8000-serie zijn 
uitgerust met extra Cognex vision-tools via de 
In-sight Explorer software. 

Cognex In-Sight series is compatibel met de 
cobots van Universal Robots. Er is een URCap 
aanwezig om te downloaden. 

COGNEX

In-Sight 7000 en 8000

Cognex In-Sight 7000

640 x 480 / 2448 x 2048

Rood, Wit, Infrarood, Blauw

1 trigger in
2 inputs
2 outputs
2 bi-directional
RS232

In-sight Explorer Easy Builder

77 x 97 x 90

Resolutie

Interne belichting

Interface en I/O

Software

Afmeting (mm)

Cognex In-Sight 8000

640 x 480 / 2592 x 1944

LED, Wit

1 dedicated trigger in
2 high speed outputs

In-sight Explorer Easy Builder

31 x 31 x 75,1 / 31 x 31,2 x 71,6
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Microscan Guidance MicroHAWK MV-40 is de 
kleinste IP65/67-geclassificeerde smartcamera 
met Ethernet op de markt met een afmeting van 
21 x 45 x 45 mm. Het heeft een ingebouwde 
pass/fail LED-indicatielicht. Door de compacte 
voetafdruk past het systeem in een productielijn 
met beperkte ruimte.
Er zijn drie verschillende sensoropties in grijs- 
tinten (monochroom) of kleur met bijbehorende 
resolutie. De hoogste beschikbare resolutie is 

2595 x 1944 pixels. Hiermee is het systeem  
geschikt voor gecompliceerde pick & place  
applicaties en het inspecteren van producten 
met veel detail. Een voorbeeld hiervan is het as-
sembleren van mobiele telefoons, waarbij kleine 
en fragile onderdelen geplaatst moeten worden. 

De Microscan MicroHAWK MV-40 is compatibel 
met Universal Robots. Er is een URCap aanwezig 
om te downloaden. 

OMRON

Microscan Systems Inc.

Microscan MicroHAWK MV-40

752 x 480 / 2595 x 1944

LED, Rood

2 inputs
4 outputs
Bi-drectional
RS-232, Ethernet TCP/IP
Ethernet/IP, PROFINET

AutoVISION® Sensor, AutoVISION, Visionscape®

25 x 45 x 45

Resolutie

Interne belichting

Interface en I/O

Software

Afmeting (mm)
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SICK heeft twee verschillende typen visionsyste-
men voor specifieke doeleinden. Zo is de SICK 
Inspector PIM60 uitermate geschikt voor kwali-
teitsinspectie van objecten en de PLOC2D voor 
het lokaliseren van producten.
Het systeem legt afbeeldingen vast op hoge 
snelheid en met hoge resolutie. De PIM60 heeft 
een scan- en herhaalsnelheid van 40 tot 200 fps. 
De PLOC2D heeft een lokalisatietijd van <0.5 s 
voor het eerst object en <100 ms voor verdere 
objecten. Gunstig aan de Sick systemen is dat 

de lenzen, kleur- en IR-filters en Flex Dome te 
verwisselen zijn. Daardoor kun je hem zo aan-
passen dat het meer verschillende materialen, 
kleuren en vormen kan vastleggen.

De SICK vision systemen zijn Universal+ gecer-
tificeerd. Er is een URCap aanwezig, zodat de 
software ingeladen kan worden om samen te 
werken met Universal Robot cobots. De camera’s 
kunnen worden gemonteerd op een stabiel sta-
tief, maar ook op de robotarm zelf. 

SICK

Inspector PIM60 en PLOC2D

SICK PIM60

640 x 480

LED, Wit, Infrarood

4 inputs
3 schakeloutputs
TCP/IP
Ethernet/IP

SOPAS ET

100 x 53 x 38

Resolutie

Interne belichting

Interface en I/O

Software

Afmeting (mm)

PLOC2D

1280 x 1024 / 2048 x 2048

Wit, LED, infrarood, blauw

1 input
2 output

SOPAS ET

108 x 63 x 46 /  
142.8 x 90 x 106.1
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De Robotiq wrist camera is een plug en play- 
visionsysteem voor cobots van Universal Robots. 
De camera past op alle UR-polsen en maakt 
rechtstreek verbinding met de robotcontroller. 
Met een insteltijd van 30 minuten lokaliseert het 
objecten op een werkoppervlak, zonder enige 
codering. 

De Wrist camera is Universal+ gecertificeerd. Er 
is een URCap aanwezig, zodat de software inge-

laden kan worden om samen te werken met de 
UR robotarmen. 
Met alle software, die ingebed is in de robotcon-
troller en de gemakkelijke gebruikersinterface, 
kan iedereen een onderdeel inleren en een taak 
programmeren. Er is geen aangepaste bedra-
ding en geen externe pc nodig om het systeem 
in te stellen, te programmeren of uit te voeren.
De Robotiq wrist camera is niet bestand tegen 
stof en/of vloeistoffen. 

ROBOTIQ

Wrist camera

Wrist camera Robotiq

2560 x 1920

LED

USB 2.0

Polyscope 3.5

87.5 x 75 x 22.4

Resolutie

Interne belichting

Interface en I/O

Software

Afmeting (mm)
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De LMI technologies Inc. Gocator® 3D snapshot 
series heeft 3 verschillende visionsystemen voor 
kwaliteitscontrole en materiaaloptimalisatie.  
De systemen maken een snapshot – een  
momentopname met een stop & go motion – 
van objecten. Het systeem is uitgerust met pass/
fail indicatoren. 
De Gocator 3210 heeft een groot gezichtsveld, 
waardoor het ideaal is om grote producten, zoals 
auto-onderdelen, te scannen. De Gocator 3504 
heeft een kleiner gezichtsveld, maar wel een  

hogere resolutie. De Scanrate van de Gocator 
3506 is in vergelijking tot de andere 2 vision- 
systemen maar 3 Hz.
Voor een beter en groter gezichtsveld is het  
mogelijk om meerdere Gocators te gebruiken 
door ze aan elkaar te koppelen.

De Gocator heeft een opensource SDK en 
web-based GUI om de Gocator te programme-
ren, waardoor hij te gebruiken is met meerdere 
merken cobots. 

LMI TECHNOLOGIES INC.

Gocator® 3D snapshot series

Gocator 3504

12.1 x 13.2 ~ 13.0 x 15.0

Blauw LED

6

51.5

I: Differential Encoder, 
Trigger
O: 2x Digital Output, 
RS485 Serial, 1x Analog 
output

Gigabit Ethernet

Gocator 

49 x 152 x 177,5

Gezichtsveld (mm)

Interne belichting

Scan snelheid (Hz)

Werkafstand (mm)

I/O

Interface

Software

Afmeting (mm)

Gocator 3506

27 x 45 mm ~ 30 x 45

Blauw LED

3

87.0

I: Differential Encoder, 
Trigger
O: 2x Digital Output, 
RS485 Serial, 1x Analog 
output

Gigabit Ethernet

Gocator

49 x 136 x 170

Gocator 3210

71 x 98 ~ 100 x 154

Blauw LED

4

164.0

I: Differential Encoder, 
Trigger
O: 2x Digital Output, 
RS485 Serial, 1x Ana-
log output

Gigabit Ethernet

Gocator

49 x 146 x 190
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Solomon’s Accupick 3D visionsysteem bevat 
nieuwe award-winning software voor random  
bin picking. Door de Deep Learning software 
is het mogelijk een product in te leren met een 
paar snapshots van het object in verschillende 
hoeken. Er is geen 3D CAD file nodig. 
Een kenmerkende functie in de software is de 
Accupick ‘optional motion planning’, waarbij het 
systeem uitrekent welk pad de robotarm moet 
nemen om een object op te pakken. Zo vermijdt 
het bijvoorbeeld de bak te raken waar de pro-
ducten in liggen. 

De SLM 231C is geschikt voor bin picking van 
kleinere onderdelen, terwijl de 501 bedoeld is 
om grotere oppervlakten te scannen. 

Beide zijn te gebruiken in diverse sectoren, zoals 
verpakkingsindustrie, agrifood, e-commerce en 
logistiek. 

De Solomon systemen zijn geschikt om samen te 
werken met cobots van Universal Robots, aange-
zien er een URCap beschikbaar is. 

SOLOMON

Accupick 3D

SLM 3DRBP-0231C

231 x 178 ~ 1033 x 778

Gestructureerd

Wit LED

Afhankelijk van  
instellingen (+/- 10Hz)

450 ~ 2000

N/A

USB3.0

AccuPick 3D

363 x 202 x 120

Gezichtsveld (mm)

Licht technologie

Interne belichting

Scansnelheid (Hz)

Werkafstand (mm)

I/O 

Interface

Software

Afmeting (mm)

SLM 3DRBP-0501C

310 x 269 ~ 1202 x 1120

Gestructureerd

Wit LED

Afhankelijk van  
instellingen (+/- 10Hz)

450 ~ 2000

N/A

USB3.0

AccuPick 3D

363 x 202 x 120
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Pick-it heeft 3 verschillende visionsystemen met 
elk zijn eigen kenmerken. De M en L versie lijken 
op elkaar, omdat ze dezelfde lichtbron hebben, 
maar verschillen in gezichtsveld. Zo is de L be-
doeld om grotere voorwerpen te scannen, zoals 
pallets. Daarom heeft hij ook een minder grote 
precisie. De M is geschikt voor kleinere voorwer-
pen en heeft een hogere accuraatheid. Metaal 
is makkelijk te scannen met deze visionsystemen 
vanwege de infrarood lichtbron. 
Om sommige voorwerpen te scannen is het han-
diger om de M-HD te gebruiken, vanwege zijn 
gestructureerd licht. Hierdoor zijn doorzichtige 

voorwerpen en plastics beter te scannen.
De Pick-it camera kan worden gemonteerd op 
de robotarm. De processor van PickIt kan via een 
USB aansluiting op een laptop worden aangeslo-
ten. Vervolgens kun je het visionsysteem pro-
grammeren met de webbased PickIt software. 
Het is mogelijk om een product in te leren met 
slechts 3 momentopnames.

Pick-it is met vele cobotmerken compatibel: 
Franka, UR, Kuka, Yaskawa, Fanuc, Hanwha en 
ABB. De Techman zit in de testfase en wordt 
binnenkort uitgebracht. 

PICK-IT

L, M en M-HD

Pick-it M

300 x 350 ~ 700 x 900

Infrarood

425

M12 (USB) - USB3

TCP/IP over Ethernet

Pick-it 

238 x 52x 175,50

Gezichtsveld (mm)

Licht technologie

Scan snelheid (Hz)

Werkafstand (mm)

I/O

Interface

Software

Afmeting (mm)

Pick-it L

900 x 1150 ~ 1500 x 1900

Infrarood

1000

M12 (USB) - USB3

TCP/IP over Ethernet

Pick-it

238 x 52 x 175,50

Pick-it M-HD

267 x 425 ~ 500 x 780

Gestructureerd

10

600

M12 (USB) - USB3

TCP/IP over Ethernet

Pick-it

226 x 130,5 x 165
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GEÏNTEGREERDE VISIONSYSTEMEN

Naast de losse visionsystemen die compatibel zijn met  
de cobot, zijn er ook cobots met een eigen, geïntegreerd  
visionsysteem.

Sawyer
De Sawyer heeft een cognex visionsysteem ingebouwd in de 
robotarm. Het voordeel aan een geïntegreerde camera is de 
‘robot positioneringssysteem (RPS)’ software, waarbij de cobot 
een code scant. Daarna herkent hij zijn eigen werkcel. Zo is 
deze makkelijk te verplaatsen en hoeft de cobot na herplaat-
sing niet opnieuw te worden geprogrammeerd. Het programmeren van de 
camera gaat via de laptop in Intera Studio, de software van de Sawyer.

Doosan
De 2D Smart visionmodule van de Doosan kan vanaf fabriek meegeleverd 
worden, of later opgebouwd worden op een reeds bestaande cobot. De 
cameramodule wordt onder de robotneus gemonteerd en kan ook te allen 
tijde weer worden weggenomen.  Camerafuncties en kalibratie zijn volledig 
in de software geïntegreerd. Bediening, programmering en afstelling van de 
visionmodule wordt gedaan vanaf dezelfde tablet waar de cobot ook mee 
geprogrammeerd wordt. Het visionsysteem heeft een ingebouwde, instel- 
bare LED verlichting.

Techman
Techman’s visionsysteem is in staat om  
standaard robot visionfuncties uit te voeren, 
zoals patroonvergelijking, lokalisatie van  
objecten, lezen van barcodes en kleurher- 
kenning. Het is mogelijk om te werken met 
landmarks, waardoor de cobot makkelijk  
te verplaatsen is binnen een productie- 
omgeving. 

https://www.olmia-robotics.nl
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WAARMEE MOET JE REKENING HOUDEN?

Het is belangrijk om stil te staan over welk type visionsysteem het beste bij 
een toepassing en/of materiaal past. Wanneer het object doorzichtig is zal 
je een ander visionsysteem nodig hebben, dan wanneer het onderdeel van 
metaal is gemaakt. Verder zijn er soms extra filters nodig, bijvoorbeeld om 
reflecties te reduceren. Dan heb je een polarisatiefilter nodig. Ook moet je 
rekening houden met kleuren. Is er behoefte om alleen grijstinten te scannen 
of ook gekleurde objecten? 

Welke type licht heb je dan nodig voor een bepaald product? 
Naast het kiezen van het juiste visionsysteem wil je kijken naar omgevings-
licht. Het licht in de productieomgeving kan invloed hebben op de kwaliteit 
van de gescande producten. Dit kan verholpen worden door het aanschaffen 
en incorporeren van extra lichten, filters en etc. 

Alle visionsystemen hebben een ander programmeergemak, andere moeilijk-
heidsgraad in installatie en andere functionaliteit. Hieronder een overzicht.

Installatie

Geavanceerd

Geavanceerd

Geavanceerd

Installatie

Standaard

Makkelijk

Geavanceerd

Geavanceerd
  

Standaard

Standaard

3D Vision

Gocator® 
3210, 3504, 3506

Solomon 231C, 501C

Pick-it M, L , M-HD

2D Vision

Omron Microscan MV-40

Robotiq Wristcamera

SensoPart Visor® Robotic 

Cognex In-sight 7000  
en 8000 

Sick PIM 60 

Sick PLOC2D

Programmeren

Geavanceerd

Geavanceerd

Geavanceerd

Programmeren

Geavanceerd

Standaard

Makkelijk

Standaard

Makkelijk

Makkelijk

Functionaliteit

Gevorderd

Gevorderd

Gevorderd

Functionaliteit

Basic

Gevorderd

Basis

Basis

Basis

Gevorderd

https://www.olmia-robotics.nl
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OVERZICHT TOEPASSINGEN MET VISIONSYTEMEN

CNC

3D Vision

2D Vision

Lijmen/
lassen

Schroe-
ven

Pick & 
Place

Inspec-
teren

Assem-
bleren

Lab. 
testen

Machine
Tending

Gocator

Solomon

Pick-it

Cognex

In-sight 7000

In-sight 8000

Omron

MV-40

Sick

PIM 60

PLO2CD

SensoPart

VISOR Robotic

Robotiq

Wrist camera

Pack/ 
Pallet

DUS WELK VISIONSYSTEEM  
KIES JE?

Je hebt nu kennis gemaakt met een 
aantal gangbare visionsystemen op 
de Nederlandse markt. Wil je hulp 
bij het maken van een definitieve 
keuze voor het juiste visionsysteem? 
Neem dan contact op met ons: 
T +31(0)344 - 60 66 43

https://www.olmia-robotics.nl


Volg ons op:

OLMIA ROBOTICS
Stephensonstraat 7 | 4004 JA Tiel | The Netherlands 
T +31(0)344 - 60 66 43 | info@olmia-robotics.nl

Olmia Robotics levert complete 
turn-key cobotsystemen en cobot 
toebehoren aan alle verwerkende 
industrieën. Als automatiserings-
partner bepalen we samen met 
jou de meest geschikte cobot voor 
jouw specifieke toepassing.  

Verhoog je productiviteit, verlaag je  
kosten en verlos je medewerkers 
van repeterende handelingen met 
het inzetten van een cobot.

VRAAG OOK NAAR DE WHITEPAPERS:
’Risicoanalyse van een cobotcel’
’Welke cobot kies je?’
’Productieprocessen optimaliseren met cobots’

WWW.OLMIA-ROBOTICS.NL

https://www.olmia-robotics.nl
https://www.facebook.com/olmiarobotics/
https://www.linkedin.com/company/olmia-robotics-bv/
https://www.youtube.com/channel/UCOHJnJlb-Gn38ve6rNY4nVQ/
https://www.olmia-robotics.nl
mailto:info%40olmia-robotics.nl?subject=
http://www.olmia-robotics.nl



