ROBLAND TOONAANGEVEND,
OOK IN PROFESSIONELE GAMMA
ORDERBOEKJE BARST UIT VOEGEN NA
SUCCESVOLLE EDITIE LIGNA
Met acht medewerkers en een stand die dubbel zo
groot was als tijdens de vorige editie, zo stond
Belgisch producent van houtbewerkingsmachines
Robland eind mei op LIGNA 2017. “Een grote
investering,” geeft CEO Gert Muijs toe, “maar we
plukken er duidelijk de vruchten van. Onze nieuwe
producten zijn enorm goed onthaald, en we hebben
bestellingen binnengekregen van Canada tot
Australië. Meer nog, ons orderboekje is nu zo goed
gevuld dat we dringend op zoek moeten naar extra
fabriekspersoneel om de bestellingen te kunnen
opvolgen.”

MEER DAN
ALLEEN MAAR COMBINÉS
Robland staat al sinds jaar en dag
gekend als toonaangevend
producent van houtbewerkingsmachines voor de hobbyist en
kleine professioneel, maar bouwt
sinds de jaren 90 net zozeer aan
een uitgebreid gamma en een
ijzersterke reputatie inzake de
grotere, professionele machinerie.
Dat het bedrijf ook in die markt
volwassen is geworden en zich
vandaag tot de leidende Europese
bedrijven mag rekenen, bleek alvast
op LIGNA 2017.

INNOVATIES
“Wie wil groeien, moet blijven
innoveren”, weet Muijs. “Dat doen
wij door zowel onze producten als
onze productieprocessen constant te
verbeteren. Uiteindelijk moet je alles
in vraag stellen, en nagaan of het
waarde heeft voor je markt, je
publiek of je bedrijf.”

“Op LIGNA 2017 stelden we
alvast een aantal van onze
belangrijkste innovaties voor:
nieuwe producten en opties die
uitblinken inzake design,
digitalisering, veiligheid en
gebruiksvriendelijkheid.”
T110i
Verbeterde
De T110i
bovenhangende
is de
zaagkap
nieuwste
freesmachine
van
Robland. Als
aan-vulling
op de
beproefde
technologie van
de T120 is deze
machine uitgerust met
een kantelbare topie met een bereik
tussen -5° en 45°, wat de gebruiker
een verhoogde flexibiliteit biedt.
Voor nog meer gebruiksgemak kan
de T110i bovendien uitgerust
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Het Robland beursteam stelt trots de nieuwe T110i freesmachine voor

worden met elektronische bediening
en digitale uitlezing van zowel
hoogte als hoek.

bijzonder voor de verwerking van
hardhout.

D510
De vandiktebank D510 kreeg
een opknapbeurt en ziet
er nu niet alleen beter
uit, maar past zich
ook eenvoudiger
in in elk atelier.
Vanaf heden
kan men
immers kiezen
of de
stofafzuiging
zich links of
rechts bevindt.

Paneelzagen
Naast de D510 kregen ook de
paneelzagen van Robland een
functioneel redesign. Met name de
boven-hangende zaagkap werd
verbeterd en is nu voorzien van
afzuiging door de steunbuis. De
diameter werd zo vergroot tot 100
in plaats van 80 mm en het
onderhoud werd verder
vereenvoudigd, met wissel-stukken
die nu nog goedkoper zijn. De
beweging gebeurt sinds kort op
lineaire geleiding in plaats van
gasveer.

Spiraalas
Alle schaafassen van
Robland zijn sinds kort
beschikbaar met spiraalschaafas. Dat vraagt minder
vermogen, zorgt voor minder
geluidsoverlast en is eenvoudiger
en goedkoper in onderhoud. De
nodige voordelen dus, in het

Safety Pack
Voor extra veiligheid kunnen alle
combinés nu uitgerust worden met
het Robland Safety Pack. Dat
omvat:
• een nieuwe zaagkap op basis
van parallellogramsysteem;
• een vergrendelbare noodstop met
sleutel;

Medewerkers van Robland demonstreren met plezier de nieuwe features van hun machines

De D510 kreeg een facelift en is nu nog gebruiksvriendelijker

MVSBE1706R05_v01.o

ADVERTORIAL

Sinds het ontstaan van de firma miste Robland nog geen enkele editie van LIGNA, maar nooit eerder stonden ze er met zo’n grote stand en zoveel medewerkers

• een knikbare schaafbescherming;
• extra veiligheidsstickers.
De knikbare schaafbescherming is
trouwens beschikbaar op alle
Robland schaafmachines. Dankzij
het knikmechanisme neemt
ze maar half zoveel
plaats in, en laat ze
de gebruiker dus
toe om zich
eenvoudiger
aan de
machine te
positioneren.

Ook de horizontale en verticale
drukkers zijn verbeterd, en dankzij
de doorzichtige uitvoering van de
horizontale drukker ook nog eens
extra veilig.
Bijkomend kan de NLX uitgevoerd worden met
digitale aflezing van
de zaagafmetingen op zowel de
parallel- als de
afkortgeleiding.

commercieel manager Tom
“Zelfs op LIGNA missen onze
Borghmans. “Dat gebeurt op zich
demo’s hun effect bijgevolg niet”,
wel vaker, maar in ons segment zijn vervolgt Borghmans. “Ze werden
we quasi de enige. Zeker op een
deze editie alvast enorm goed
beurs als LIGNA, waar je in de
onthaald en leverden meteen de
eerste plaats importeurs
nodige bestellingen op.”
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LIGNA 2017 echter dat we onze
“maar het grootste
een nieuwe, zware
meer dan alleen de
machines door en
verkoopsucces was
topkap voor de frees. Deze
nieuwe producten en opties
door kennen, iets dat
ongetwijfeld onze point-tois voorzien van fijnafregeling en
tonen; het verzorgde ook de nodige van onze concurrenten uit China
point CNC-machine. Er was
herhaalmogelijk-heden, wat het
demo’s. “Verschillende van onze
doorgaans niet gezegd kan
interesse vanuit alle uithoeken van
gebruiks-gemak aanzienlijk
innovaties, alsook ons gamma
worden. Zij kopiëren een product,
de wereld, en de wil van importeurs
verhoogt. Men moet immers niet
kantenverlijmers, werden live op de
maar weten zelden wat er allemaal
om deze machines op voorraad te
steeds opnieuw alles afstellen.
beurs gedemonstreerd”, zegt
achter de technologie schuilt.”
nemen is groot. We hebben met de
BM3000 dan ook al onze verkooprecords verpulverd, en zullen in de
komende maanden dringend op
GEGROEID UIT DE LIEFDE VOOR HOUT
zoek moeten naar nieuw personeel
om alle orders te kunnen invullen.”
Robland startte ooit als toeleverancier voor bedrijven
wat bedrijven doen vandaag enkel nog de
als Bombardier en New Holland, maar zag zich na
de oliecrisis in de jaren 70 genoodzaakt om andere
activiteiten te zoeken. Het antwoord vond het bedrijf
in de hobby van de toenmalige meestergast:
houtbewerking. Het begon met een eigen productie
van combinés en bouwde in de loop der jaren een
steeds uitgebreider hobbygamma op. In de jaren 90
werden ook paneelzagen aan het gamma
toegevoegd, gevolgd door een steeds groter
assortiment professionele machinerie.
Dat Robland gegroeid is uit de liefde voor hout blijkt
nog steeds uit de structuur van het bedrijf. De fabriek
is volledig verticaal geïntegreerd en de volledige
ontwikkeling en productie gebeurt binnenshuis. “Heel

assemblage,” zegt CEO Gert Muijs, “maar wij
beheren de volledige waardeketen. We weten exact
waar we mee bezig zijn, en betrekken ook de
mensen in de fabriek bij de verdere optimalisatie van
onze machines en productieprocessen. Zo doen we
niet alleen aan lean manufacturing, maar het leidt
ook tot een hoge betrokkenheid van ons personeel.
De gemiddelde anciënniteit bedraagt hier 20 jaar –
toch een teken dat onze medewerkers meer dan
tevreden zijn.”
“Net zo onderscheiden we ons van andere
constructeurs,” vult commercieel manager Tom
Borghmans aan: “de liefde voor hout is aanwezig op
alle niveaus.”
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