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TEN HUIZE VAN

PERMANENT CREEREN VAN 

EXTRA TOEGEVOEGDE WAARDE

“Om in onze branche aantrekkelijk te blijven
voor het cliënteel, moet je voortdurend inves-
teren”, aldus Peter. “Een steeds groter aanbod,
meer kwaliteit, kortere leveringstermijnen, bijko-
mende service enzovoort. Het is een perma-
nente evenwichtsoefening tussen het creëren
van extra toegevoegde waarde
enerzijds, en het in bedwang
houden van de daaraan gekop-
pelde kosten anderzijds. Immers,
enkel als die verhouding goed
zit, kun je erin slagen om de
sowieso al krappe winstmarges
veilig te stellen en door te
groeien.”
Jorgen: “Vanuit die filosofie zijn
we sinds het begin van de jaren 2000, na de
bouw van onze nieuwe vestiging met show-
room, ons sterk gaan richten op automatisatie.
Hoogtepunten daarbij waren de investering in
een opdeelzaag in 2002, de ingebruikname
van ons automatisch platenmagazijn in 2009,
de opstart van de persinstallatie voor HPL in
2011, en de aanschaf van onze twee pu-
kantenlijmers in 2014. Stuk voor stuk succes-
verhalen, die ervoor gezorgd hebben dat ons
cliënteel en onze omzet stelselmatig gegroeid
zijn. Vandaar dat we in 2016 niet getwijfeld
hebben om op de ingeslagen weg voort te
gaan en fors te investeren in een extra platen-
magazijn voor picking, alsook in een volledig
geautomatiseerde productiecel voor kant-en-
klare meubeldelen. Beide zijn ondergebracht
in een gloednieuw bedrijfsgebouw van
7.000 m², vlak naast ons bestaande, sinds
2009 in gebruik genomen, magazijn, en op2009 in gebruik genomen, magazijn, en op

een kleine driehonderd meter afstand van ons
hoofdkwartier, waar zich ook de uitgebreide
showroom bevindt.”

GROEIENDE VRAAG NAAR 

KANT-EN-KLARE MEUBELDELEN

Peter: “Toen we in 2002 startten met het aan-
bieden van zaagwerk voor onze professionele

klanten, zijn we op een trein
gesprongen die sindsdien steeds
meer vaart heeft gekregen. Heel
wat schrijnwerkers en interieur-
bouwers maken dankbaar
gebruik van deze service, om
zelf de benodigde investeringen
in machines uit te sparen, om
een stuk van hun cliënteel een
hogere afwerkingskwaliteit te

kunnen aanbieden, of om de productiedruk in
het eigen atelier wat te verlichten.”
Jorgen: “Onze zaag- en afkantservice was de
afgelopen jaren zelfs zó populair geworden
dat we niet meer in staat bleken alle orders in
een aanvaardbare termijn te verwerken. 

Het enige juiste antwoord hierop was dus het
creëren van bijkomende capaciteit. Terwijl we
dan toch bezig waren met het opzetten van
een nieuwe productiecel, hebben we besloten
ineens ook te investeren in een gloednieuwe
verticale boor- en freesstraat. Zo kunnen we
kant-en-klare meubeldelen produceren die onze
professionele klant foutloos kan assembleren.”

PROJECTBEGELEIDING 

DOOR VIVA MACHINES

Peter: “De automatische productiecel die we
voor ogen hadden, was vrij uniek voor onze
branche. Het inrichten en configureren ervan
was dan ook maatwerk. Vandaar dat we Joost
Vinckier van Viva Machines onder de arm
genomen hebben om alles in goede banen te
leiden.”
Joost: “Het eerste contact was op de Ligna
beurs van twee jaar geleden. Ik had een
afspraak met Peter en Jorgen op de
stand van Orma, waar

VANROBAEYS SPEELT IN OP VRAAG

NAAR KANT-EN-KLARE MEUBELDELEN
NIEUWBOUW MAGAZIJN GEKOPPELD AAN FORSE INVESTERING IN FLEXIBEL PRODUCTIEATELIER

outhandel Vanrobaeys heeft in het afgelopen jaar fors 
geïnvesteerd in een nieuwbouwpand van ruim 7.000 m²

op een terrein van 1 hectare in de Ambachtenstraat in 
Izegem. “De nieuwe loods valt uiteen in twee delen”, steken 
zaakvoerders Peter en Jorgen Vanrobaeys van wal. “Het 
ruimere gedeelte aan de straatzijde fungeert als aanvulling 
op het bestaande afhaalmagazijn, dat overigens vlak ernaast
is gesitueerd. Het tweede, achterliggende gedeelte is dan 
weer een productieatelier, waar we kant-en-klare meubel-
delen kunnen produceren bij wijze van extra service voor 
onze professionele klanten.” Voor de inrichting en configu-
ratie van beide gedeeltes deed Vanrobaeys een beroep op 
Joost Vinckier van Viva Machines. Uw vakblad Schrijnwerk 
bracht beide partijen samen rond de tafel voor een gesprek.

H

Bart Desanghere Joost Vinckier (Viva Machines), samen met Peter en Jorgen Vanrobaeys: “De 
automatische productiecel is een voor onze branche vrij unieke oplossing”

“ONZE ZAAG- EN

AFKANTSERVICE WAS 

DE AFGELOPEN JAREN 

ZO POPULAIR GEWORDEN

DAT WE WEL MOESTEN

INVESTEREN IN EXTRA

CAPACITEIT”

De nieuwbouw rechts telt maar liefst zeven laad- en loskaaien, waardoor 
vandaag ook dat aspect van de logistiek aanzienlijk sneller en soepeler verloopt



Schrijnwerk • April 2017-04   19schrijnwerk.pmg.be

TEN HUIZE VAN

ze kwamen informeren naar een tweede vol-
automatische perslijn voor HPL, een machine
met een totale lengte van 25 meter die we
trouwens in de komende maanden nog zullen
opleveren. Terloops kwam het idee voor de
nieuwe productiecel ter sprake, en het is toen
dat we de eerste krijtlijnen van het uiteindelijke
concept op papier hebben gezet.”
Jorgen: “De keuze voor Viva Machines is inge-
geven door het feit dat Joost in nauw contact
staat met een brede waaier gespecialiseerde
machineconstructeurs. We wilden voor elk
onderdeel van de productiecel absoluut de
best mogelijke oplossing, en dan is het goed
om met iemand in zee te gaan die niet inge-
perkt is door het carcan van één specifieke
groepering. Joost vervulde voor ons de rol van
overkoepelende projectleider die de ingenieurs
van de afzonderlijke leveranciers aanstuurde
en coördineerde.”

AUTOMATISCH MAGAZIJN MET 

OPDEELZAAG EN NESTINGMACHINE

Joost: “Het hart van de productiecel bij Van-
robaeys bestaat uit een automatisch platen-
magazijn van Duivestein met geïntegreerde
opdeelzaag en nestingmachine. Zodra de
operator de platen, nodig voor de uit te voeren
projecten, in het magazijn ingevoerd heeft,
neemt de software de controle over en voert
zonder fout alle zaag- en nestingoperaties uit.
Bij de opdeelzaag hoeft de bediener enkel
nog de gezaagde stroken terug in de machine
te voeren voor eventuele crosscuts, om tot slot
alle onderdelen, automatisch voorzien van
etiket met barcode, af te stapelen. Hetzelfde
geldt overigens voor de nestingmachine: ook
hier hoeft de operator enkel nog de geneste
onderdelen van de uitvoerband te nemen, de
rest verloopt zonder enige menselijke tussen-
komst. Daarna gaat het naar de pu-kantenlij-
mers waar het onderdeel volgens de informatie
op het etiket afgekant wordt. Een laatste even-
tuele stap is het verticale boor- en freescenter,
dat alle gewenste rijboringen, potscharnieren,
groeven, trekkers en alle andere beslagtypes
kan boren en frezen. Dat gebeurt trouwens in
een enkele cyclus, dankzij het uitgekiende
interne transport- en handlingsysteem van de
machine.”

INTELLIGENTE DETAILS

Jorgen: “Het klinkt allemaal
eenvoudig, maar over heel
wat details is uitvoerig nage-
dacht. Zo is de vacuümtafel
van de nestingmachine op-
gedeeld in verschillende
zones die perfect matchen
met onze meest courante
plaatafmetingen. Of neem
nu het tweede platenmaga-
zijn voor picking in het
gedeelte aan de straatzijde.
Daar is de brug uitgerust met
een korf die 2.000 kg aan
plaatmateriaal kan bufferen.
Zo hoeft de brug niet voort-
durend heen en weer te
pendelen tussen het in- of
uitvoerstation en de maga-
zijnposities.”

VOLOP IN OPSTARTFASE

Peter: “Voor het ogenblik
zitten we volop in de opstart-
fase. We verwachten dat
het geheel 100% operatio-
neel zal zijn tegen de
zomer. Toch zien we nu al
dat onze levertermijn voor
zaag- en afkantwerk dras-
tisch gedaald is tot slechts
twee à drie weken. Momen-
teel werken we in samen-
spraak met onze klanten ook
aan een efficiënte manier
om de overdracht van de
nodige info en data te orga-
niseren. Voorlopig doen we
dat via een eenvoudige en
toegankelijke Excelfile, maar
we bekijken ook andere,
sterker geautomatiseerde
pistes. Een zaak is alvast
overduidelijk: zowel ons
bedrijf als onze klanten
zullen dankzij deze investe-
ringen sterker dan ooit
staan!” 

Het hart van de computergestuurde productiecel bestaat uit een automatisch 
platenmagazijn met geïntegreerde nestingmachine (links) en opdeelzaag (rechts)

De operator hoeft de machine niet langer in te stellen of te programmeren

Twee pu-kantenlijmers staan in voor een perfecte, kwalitatieve afwerking

Het door Viva Machines geleverde CNC-boor- en freescenter van Stema

Het automatisch platenmagazijn voor picking: de brug is uitgerust met 
een korf die tot 2.000 kg aan plaatmateriaal kan bufferen. Producent: 
Duivestein platenmagazijnen. Leverancier: Viva Machines


