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TUIJTEL AUTOMATISEERT MET
MBO COBO-STACK STAPEL-ROBOT
Ook voor een grafisch bedrijf als Tuijtel, met ruim 120 jaar ervaring, valt het in de huidige tijd natuurlijk niet
mee om ver vooruit te kijken. Van één ding is directeur Albert Tuijtel wel overtuigd: automatisering heeft
de toekomst. Wifac installeerde een MBO CoBo-Stack stapelrobot bij de kwaliteitsdrukkerij in HardinxveldGiessendam.
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ALBERT TUIJTEL:

“ We zetten de CoBo-Stack in ter ondersteuning van
onze vakmensen; de stapel-robot verlicht hun werk
aanzienlijk. Bovendien halen we meer output en meer
goede vellen in kortere tijd.”
De MBO CoBo-Stack
eens in actie zien?
OVERTUIGD DOOR POSITIEVE ERVARINGEN
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Bekijk dan hier de
video.

ook zo’n 15 op de afdeling postpress. Daar draaien

De praktijkervaring die Tuijtel nu opdoet, met
goede begeleiding door Wifac, komt ook zeker van

onder andere twee hoogvolume vouwmachines,

‘AUTOMATISERING HEEFT DE TOEKOMST’

pas bij mogelijke volgende stappen: “Zoals bij alles

vertelt Albert Tuijtel: “Daarmee lopen we regel-

De MBO CoBo-Stack pallettiseert ongebonden
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der mensen in onze industrie beschikbaar zullen
zijn. Daar kun je maar beter op voorbereid zijn.”
Jaco Wandel sluit zich daar namens Wifac bij aan:
“Robotisering in onze industrie is een logische
stap. Operators krijgen hierdoor meer tijd om bijvoorbeeld de output van de machine te verbeteren

JACO WANDEL (WIFAC):

“ Robotisering in onze industrie is een logische stap.”

of de volgende job voor te bereiden. Hun vakmanschap zal dus beter renderen.”

www.tuijtel.com
www.mbo-pps.com
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