
Alleen de creatieve en flexibele ontwerpers werken bij Radine…

10 jaar Radine: Van trilvuller tot
universeel robot vision systeem
Om onderdelen tot maximaal een vuistgrootte te sorteren, te bufferen 

en aan te voeren, ontwikkelt Radine al jaar en dag klantspecifieke 

trilvullers. Deze componenten integreert het bedrijf in complete lijnen 

waarmee uiteenlopende producten worden geassembleerd. Daarnaast 

introduceerde het bedrijf een universeel robot vision systeem – de 

FlexFeeder – waarmee praktisch ieder onderdeel flexibel is te handelen.

Aanvankelijk werkte Radine onder de 
naam INA Automation, een onderdeel  
van de Duitse multinational Schaeffler. 
INA-Automation groeide en ontwikkelde 
zich in de loop der jaren tot leverancier van 
complete productiemechanisatie systemen 
en transport- en assemblagesystemen voor 
derden. Tevens verwierf het bedrijf verschil-
lende Duitse en Zwitserse vertegenwoor- 
digingen; onder meer op het vlak van 
indexeerunits, interne transportsystemen, 
toevoersystemen, schroefautomaten en 
monorailsystemen. 

Het bedrijf behoort nog steeds tot de 
Duitse holding Schaeffler maar is inmiddels 
verzelfstandigd en opereert onder de  
naam Radine. 
Toen het tijd werd om te verzelfstandigen, 
startte het nieuwe bedrijf onder de naam 
Radine in 2004 in een prachtig nieuw pand 
in Barneveld. Karel Schuitemaker, directeur: 

“Het bedrijf behoort nog steeds tot de 
Duitse holding Schaeffler en is inmiddels 
ook actief buiten Nederland. Via de afdelin-
gen van de moederorganisatie kunnen we 
met vergelijkbare activiteiten wereldwijd 
productiemechanisatie systemen leveren en 
service verlenen. Het feit dat we in 2004 
verzelfstandigd zijn, betekent overigens dat 
we dit jaar een feestje te vieren hebben!”

Het verband tussen een trilvuller 
en Willy Wortel
Centraal bij Radine staat flexibiliteit. Iedere 
klant en ieder product is immers anders en 
vereist een specifieke aanpak. Het bedrijf 
beschikt dan ook over een ontwikkelings- 
afdeling met zeer kundige en vooral  
creatieve medewerkers die in staat zijn  
‘out of the box’ te denken. Schuitemaker: 
“Vergis je niet in het type producten dat 
onze lijnen verwerken en assembleren. 
Deze variëren van de allerkleinste onder- 

deeltjes voor medische apparatuur via de 
meest uiteenlopende verpakkingen tot aan 
oormerken voor koeien, infuuszakken en 
onderdelen voor de automotive. De trilvul-
lers in een lijn zijn bedoeld om de diverse 
onderdelen in de juiste positie te brengen 
en door te voeren waardoor de rest van de 
lijn in staat is de assemblage ervan automa-
tisch uit te voeren. En dat valt niet altijd 
mee gezien de soms grillige vormgeving 
van de onderdelen.”

Het is voor de ontwikkelaars, bij Radine 
trilvullerbouwers genoemd, dan ook bij 
iedere opdracht weer een uitdaging om 
een trilvuller te ontwikkelen die aan alle 
eisen en wensen voldoet, die de producten 
eventueel kan ontnesten en met de juiste 
snelheid en in de juiste positie betrouw-
baar kan verder leiden aan het systeem.  
De trilvullerbouwers maken hiervoor slim 
gebruik van de specifieke eigenschappen 
van de onderdelen of materialen zoals 
contour, oppervlakteruwheid, afmetingen, 
diameter en zwaartepunt. Schuitemaker: 
“Van iedere twee trilvullerbouwers die we 
in dienst nemen verlaat ons er gemiddeld 
één alweer na een jaar. Degene die over-
blijft, is een echte ‘Willy Wortel’. Iemand 
die zich in het vraagstuk vastbijt en eigen-
lijk pas weer naar buiten komt wanneer hij 
de oplossing heeft gevonden. Doorzettings- 
vermogen en creativiteit zijn wat dat be-

treft eigenschappen die belangrijker  
zijn dan opleiding. Mensen die over deze 
vaardigheden beschikken vinden hier  
vervolgens een walhalla aan mogelijk- 
heden. Ik vind het ook altijd weer leuk  
om te horen wanneer één van de trilvuller-
bouwers aangeeft: ik ben nu toch maar 
eens op de fiets gestapt om in het bos mijn 
gedachten vrij te maken voor een moge-
lijke oplossing. En dat hij dan de volgende 
dag inderdaad de oplossing bedacht heeft 
voor een lastig product. Wij communiceren 
niet voor niets naar buiten dat het bij ons 
begint waar het voor anderen ophoudt.  
Dit hebben we al meer dan eens 
waargemaakt.”

Ontwikkelingen
De afgelopen jaren hebben diverse ontwik-
kelingen ertoe bijgedragen dat Radine het 
productenpakket heeft uitgebreid met  
een in eigen huis ontwikkelde universele 
machine voor het positioneren van produc-
ten: de FlexFeeder. Het gaat hierbij om een 
flexibel robot vision systeem dat onderde-
len naar wens kan oppakken en vervolgens 
op de gewenste plaats in de juiste oriënta-
tie kan positioneren. Het systeem is niet 
gebonden aan de vorm, de afmetingen, het 
gewicht en de oppervlakteruwheid van het 
product en middels ‘teach-in’ eenvoudig te 
programmeren (zie ook kader).

De gedachte voor de ontwikkeling van een 
dergelijke machine is onder meer ingegeven 
door het feit dat Radine te maken kreeg 
met een toenemende complexheid van de 
onderdelen. Vooral in de gespuitgiete 
kunststoffen is praktisch elke geometrie 
mogelijk en daar wordt om diverse redenen 
goed gebruik van gemaakt. 
Daarnaast merkte het bedrijf dat klanten 
ook steeds flexibeler moeten werken. Dat 
betekent dat ze kleinere series draaien 
omdat serie-assemblage steeds meer wordt 

Het meest recente montagesysteem van Radine:
een complete assemblagemachine voor ventielen.

Detailfoto van complete montagelijn voor 
multidozen.

Te c h v e r t o r i a l

De inhoud van dit artikel ligt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie.



FlexFeeder
Grofweg gezien is de FlexFeeder  
opgebouwd uit twee systemen: het 
vision systeem en de robot. Middels  
de PickVision software wordt eerst aan-
geleerd welke standen van de producten 
geschikt zijn om op te pakken. Hiertoe 
leest de camera de producten waarna 
de operator kan aangeven in de com- 
puter of het product ‘correct’ is. De 
informatie wordt opgeslagen bij een 
specifiek product en is op alle momenten 
op te vragen. Ieder product hoeft maar 
één keer te worden ‘ingeleerd’ hetgeen 
in de praktijk ongeveer tien minuten 
duurt. 

Eenmaal opgeslagen is deze informatie 
de basis voor een 6-assige robot om de 
producten – die via een trilplaat worden 
aangevoerd – 3D te benaderen, te  
pakken en te positioneren. De bewegings- 
vrijheid van de robot kent daarbij nau-
welijks beperkingen voor de richting 
waarin de verschillende handelingen 
moeten worden uitgevoerd. Wanneer er 
geen producten meer in een zodanige 
positie liggen dat ze zijn op te pakken, 
zal een signaal worden afgegeven aan 
de trilplaat die de producten even 
‘schudt’ waardoor nieuwe mogelijk- 
heden ontstaan. Het aanvullen van het 
volume aan producten op de trilplaat 
gebeurt vanuit een trilbuffer. Het  
PickVision systeem bepaalt of er moet 
worden aangevuld.
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onderdelen in de juiste positie te brengen 
en door te voeren waardoor de rest van de 
lijn in staat is de assemblage ervan automa-
tisch uit te voeren. En dat valt niet altijd 
mee gezien de soms grillige vormgeving 
van de onderdelen.”

Het is voor de ontwikkelaars, bij Radine 
trilvullerbouwers genoemd, dan ook bij 
iedere opdracht weer een uitdaging om 
een trilvuller te ontwikkelen die aan alle 
eisen en wensen voldoet, die de producten 
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treft eigenschappen die belangrijker  
zijn dan opleiding. Mensen die over deze 
vaardigheden beschikken vinden hier  
vervolgens een walhalla aan mogelijk- 
heden. Ik vind het ook altijd weer leuk  
om te horen wanneer één van de trilvuller-
bouwers aangeeft: ik ben nu toch maar 
eens op de fiets gestapt om in het bos mijn 
gedachten vrij te maken voor een moge-
lijke oplossing. En dat hij dan de volgende 
dag inderdaad de oplossing bedacht heeft 
voor een lastig product. Wij communiceren 
niet voor niets naar buiten dat het bij ons 
begint waar het voor anderen ophoudt.  
Dit hebben we al meer dan eens 
waargemaakt.”

Ontwikkelingen
De afgelopen jaren hebben diverse ontwik-
kelingen ertoe bijgedragen dat Radine het 
productenpakket heeft uitgebreid met  
een in eigen huis ontwikkelde universele 
machine voor het positioneren van produc-
ten: de FlexFeeder. Het gaat hierbij om een 
flexibel robot vision systeem dat onderde-
len naar wens kan oppakken en vervolgens 
op de gewenste plaats in de juiste oriënta-
tie kan positioneren. Het systeem is niet 
gebonden aan de vorm, de afmetingen, het 
gewicht en de oppervlakteruwheid van het 
product en middels ‘teach-in’ eenvoudig te 
programmeren (zie ook kader).

De gedachte voor de ontwikkeling van een 
dergelijke machine is onder meer ingegeven 
door het feit dat Radine te maken kreeg 
met een toenemende complexheid van de 
onderdelen. Vooral in de gespuitgiete 
kunststoffen is praktisch elke geometrie 
mogelijk en daar wordt om diverse redenen 
goed gebruik van gemaakt. 
Daarnaast merkte het bedrijf dat klanten 
ook steeds flexibeler moeten werken. Dat 
betekent dat ze kleinere series draaien 
omdat serie-assemblage steeds meer wordt 

uitbesteed aan de lage lonen landen. Ook 
wordt er steeds meer met ‘families’ van 
producten gewerkt. In alle gevallen heeft 
de klant dus méér trilvullers nodig of moet 
gaan werken met (relatief dure) wisseldelen 
waarbij ombouwtijden een rol gaan spelen. 
De FlexFeeder is hiervoor het ideale 
alternatief.

5S
De hallen waarin de verschillende systemen 
worden opgebouwd en de kantoorafdeling 
zijn ingericht conform het 5 S systeem. Dit 
is een verbetermethode die erop gericht is 
de werkplek te optimaliseren. De 5 S-en 
staan hierbij voor: scheiden (alles wat niet 
nodig is kan weg), schikken (gereedschap-
pen op een vaste plek onderbrengen), 
schoonmaken (voorkomt storingen), stan-
daardiseren en in stand houden (borgen 
van de eerste vier stappen). Deze aanpak 
leidt uiteindelijk tot een overzichtelijke en 
ruimtelijke omgeving waarin de mensen 
hun werk goed kunnen doen. Iedere instal- 

latie wordt op zijn eigen plek opgebouwd 
en in een aparte ruimte volgens een vast 
patroon getest en ingepakt voor transport. 
De trilvullersbouwers die bezig zijn met het 
uitproberen van ideeën voor een nieuwe 
trilvuller hebben hun eigen werkplek met al 
het benodigde gereedschap waar ze naar 
eigen inzicht kunnen testen en bouwen. 

Schuitemaker: “Maar geen reden om achter-
over te leunen. Blijven ontwikkelen en 
investeren in mensen en middelen is nood-
zakelijk om hoogwaardige systemen te 
kunnen leveren die waarde toevoegen voor 
onze klanten. Daarbij willen we groeien 
door gebruik te maken van onze knowhow 
zodanig dat we ons jubileumfeest in de 
toekomst nog vele malen kunnen herhalen.”

Detailfoto van complete montagelijn voor 
multidozen.

Trilvuller van Radine.

Nieuw en 100% flexibel: De FlexFeeder. De 
feeder, 6-assige robot, PickVision camera en 
belichting zijn opgebouwd op een stabiel frame 
tot een autonoom werkend systeem.


