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DÉ SLIMMERE OPLOSSINGEN 

INDUSTRIE 4.0
Romias Robotics is al jaren hét team naast uw productieteam.

Als ervaren producent van hoogwaardige en gebruiksvriendelijke totaaloplossingen voor 
automatiseringsvraagstukken, zijn we een betrouwbare partner voor de internationale 

maakindustrie. Voor zowel grote internationals als lokale bedrijven hebben wij de expertise 
en passie in huis om reperterende werkzaamheden over te nemen en processen te optimaliseren.

Samen maken we met u de juiste de stappen naar smart industry. 
We hebben alles in eigen huis, van engineering, programmeren tot installeren.

Maar ook het trainen en begeleiden van uw medewerkers en het service onderhoud,
wij ontzorgen u volledig als automatiseringspartner.

Romias Robotics staat voor high-end solutions, met intuïtieve software en state-of-the art hardware. 
We luisteren naar uw wensen, zodat u de juiste oplossing voor de juiste innovatieve stap krijgt.

Of het nu de toenemende productiedruk, meer kwaliteitseisen van de eindgebruikers, 
of een tekort aan vakmensen is, automatiseren met robots en intelligente software vereenvoudigt

de processen. Dit maakt de inzet van uw beschikbare arbeidscapaciteit e�  ciënter.
Wij zijn er voor u, onze passie is uw rendement.

PRODUCTIVITEIT 
haal meer uit uw machinepark

FLEXIBILITEIT
speel direct in op veranderingen

VEILIGHEID
nauwkeurige mens-arme productie

EFFICIËNTIE
uw processen precieser en sneller

KOSTENBESPARING
overzichtelijke terugverdienperiode

CONCURRENTIE
voorsprong voor de toekomst

PERSONEELSTEKORT
robots voor het zware repeterende werk

PASSIE VOOR PERFORMANCE

robots voor het zware repeterende werk



AUTONOOM INTERN TRANSPORT

SMART LOGISTICS
Ontgrendel het verborgen potentieel van uw productie! 

De inzet van AMR’s brengt direct meer voordelen 
voor een continu e�  ciënt proces, klaar voor de toekomst. 

SPECIAL INDUSTRIES

BAKKERIJEN
Door onze sterke internationale samenwerkingen hebben we

in de loop der jaren veel specialisme in huis gekregen voor
specifi eke branches en hun unieke vraagstukken.

OPLOSSINGEN OP MAAT

KLANTSPECIFIEK
Onze mensen zijn in staat complexe automatiseringsvraagstukken
op te lossen. Denk aan semi-con, metaal- & kunststo� ewerking

en spuitguiten. Dit geldt voor massaproductie, maar ook zeer zeker
voor fl exibele en jit-productie. Uw processen slimmer en e�  ciënter.

MACHINEBOUWERS

OEM SERIEBOUW
Jarenlange samenwerkingen met internationale machinebouwers, 

geven ons de ervaring ook uw machinepark de volgende stap 
in prestaties te laten maken.  Een geautomatiseerde machine 

volledig ontworpen in uw eigen look & feel.

Jarenlange samenwerkingen met internationale machinebouwers, 
geven ons de ervaring ook uw machinepark de volgende stap geven ons de ervaring ook uw machinepark de volgende stap 

in prestaties te laten maken.  Een geautomatiseerde machine in prestaties te laten maken.  Een geautomatiseerde machine 
volledig ontworpen in uw eigen look & feel.volledig ontworpen in uw eigen look & feel.



INTELLIGENT EN INNOVATIEF

AUTONOME 
MOBIELE ROBOTS

Stap in de wereld van OTTO MOTORS™ AMR vloot 
en ga direct voor een hoger rendement. 

Slimmer, e	  ciënter en revolutionair!

Bekend met de AGV, is een AMR dan hetzelfde?
Slimmer... Het belangrijkste verschil is dat AMR’s veel intelligenter zijn!

Vooral in de manier, waarop ze omgaan met onverwachte situaties op de route. 
Een AGV werkt als een tram. Hij moet een spoor volgen, uitgezet met draden, magneetstrips of sensoren. 

Komt hij iets tegen, een obstakel of een persoon, dan stopt hij. Er zal iemand naar de AGV moeten
om het op te lossen. Een AMR daarintegen bedenkt zijn eigen oplossing.

Een AMR is als een taxi, die zich vrij kan verplaatsen 
tussen twee willekeurige punten en wanneer het verkeer

te druk is of de weg is opgebroken, een nieuwe route
 kan plannen. Een AMR maakt gebruik van slimmere
software. Hij maakt zelf een kaart van de werkvloer 

op basis van laser/lidar  sweeps en bepaalt, door 
details op de kaart te vergelijken met zijn omgeving 

welke route het handigst is om te nemen.

tussen twee willekeurige punten en wanneer het verkeer

SCHAALBAAR
de enige Fleetmanager, die op te 
schalen is naar 100+ voertuigen 

ROBUUST
hoogstaand RVS design met 
kwaliteitsonderdelen

TOONAANGEVEND
marktleider op het gebied van AMR 
technology. Onderdeel van Clearpath

SNELLE INTEGRATIE
binnen no-time te integreren in uw 
processen, breed scala aan API’s



OTTO 100
klein maar krachtig, 
met een geïntegreerde lift

payload 150 kg 
snelheid 2.0 m/s

OTTO 750
designed voor al uw 
middelzware materialen
payload 1.250 kg

snelheid 2.0 m/s

OTTO 1500
de sterkste AMR op het moment

om de zwaarste ladingen te verplaatsen
payload 1.900 kg 
snelheid 2.0 m/s

ROBUUST EN SCHAALBAAR

AUTOMATISERING
INTERNE LOGISTIEK
Onze AMR integratie is eenvoudig, snel en schaalbaar.
We bieden voor de integratie van de OTTO AMR-systemen verschillende oplossingen voor elke mate van complexiteit. 
Van simpele routes tussen bijvoorbeeld productie en meetkamer, tot aan volledige integratie met een ERP, WMS of MES, 
onze autonome voertuigen zijn in staat veilig en moeiteloos door dynamische omgevingen te manoeuvreren. 
Dit met verblu£ ende snelheden en e�  ciëntie.

OTTO 1500
de sterkste AMR op het moment

om de zwaarste ladingen te verplaatsen
payload 1.900 kg 
snelheid 2.0 m/s

DE LOGISCHE WEG NAAR SLIMMERE PRESTATIESDE LOGISCHE WEG NAAR SLIMMERE PRESTATIES

EXPERIENCE CENTER

DEMO
Bezoek ons European Experience Center in Enter, direct aan de A1.
Hier demonstreren we u graag de complete range aan AMR met 
appliances. Neem een kijkje in de verregaande AI-software.



COBOTOPLOSSING

EENVOUDIGER 
DAN OOIT!
Met jarenlange ervaring in de automatisering van de maakindustrie, biedt Romias nu een kant-en-klare 
oplossing voor elke repeterende job, de UniFlex. Deze universele cobottafel is zeer fl exibel inzetbaar. 
Uw ROI op automatiseren was nog nooit zo hoog!

Dé extra hand in productieland
Van enkele stuks tot kleine series, de UniFlex cobot is als extra handje al rendabel voor bijvoorbeeld het 
be- en ontladen van bewerkingsmachines. Want alles wat met één hand gedaan kan worden, kan deze 
collaboratieve robot veilig van de mens overnemen. Iedereen kan de UniFlex installeren en aan het 
werk zetten. Met een palletwagen is hij eenvoudig op de gewenste plek te zetten. 

De zeer intuïtieve software op het bijgeleverde tablet, zorgt ervoor dat iedereen decobot snel en ge-
makkelijk zelf programmeert. Binnen een mum van tijd heeft men zijn machine automatisering aan het 
werk. Kunt u met een smartphone overweg? Dan kunt u deze cobot bedienen!

MENS & ROBOT

EENVOUDIGER 



INTERNATIONAAL KOPLOPER

BAKKERIJWERELD
Romias levert internationaal toonaangevende oplossingen,

die het zware repeterende werk van de mensen overnemen.
We hebben robotcellen voor zowel het beladen, als inpakken van klein brood. 

En voor groot brood het laden van deeg in koppels, en het uitblazen en lossen en invetten ervan.
Ook klantspecifi eke combinaties zijn hier mogelijk. A¥ ankelijk van ruimte en productie proces.

Onze automatiseringen optimaliseren het 
welzijn en de vitaliteit van de bakkers, 

zodat zij zich kunnen onderscheiden en 
focus sen op de kracht van het ambacht.

 COBOTOPLOSSING

BAKERY EDITION
Een UniFlex speciaal ontwikkelt voor de bakkerijen en banketbakkers.
Deze collaboratieve robot worden veel ingezet in de banketproductie. 

Denk hierbij aan van onder andere het decoreren van taarten. 
Cobots kunnen namelijk veilig naast en met de mens samenwerken. 

Eenvoudig te reinigen en verplaatsen. 

Onze passie is uw rendement.
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Fleuweweg 12B
7468 AG Enter

tel. +31 (0)547 388 599
mail. sales@romias.nl

ROMIAS.COM

HIGH-END CUSTOM AUTOMATISERINGEN

RENDEMENT 
VERHOGEND

FLEXIBEL EN
EFFICIËNTER

24/7 PRODUCTIE
MENS-ARM

VERGROOT UW
MARKTPOSITIE




