
 

 
 

 
 

 

EEN ROLLING ON INTERROLL-SUCCESVERHAAL VAN TBWB
EFFICIËNTE materiaalstromen met het MODULAIR CONVEYORPLATFORM VAN INTERROLL

Biscuits en koekjes zijn overal populair en de vooruitzichten voor de 
wereldmarkt zijn veelbelovend. Door algemene trends, zoals gezondheid 
en welzijn aan de ene kant en bevrediging (om zich beter te doen voelen) 
aan de andere kant, worden biscuitfabrikanten gedwongen tot kortere 
innovatiecycli en dientengevolge een grotere procescomplexiteit.
Oplossingen voor efficiënte materiaalafhandeling en slimme 
automatisering worden vereisten voor succes, zoals het geval van een 
vooraanstaande Nederlandse koekjesfabrikant laat zien.
Een van de redenen waarom mensen altijd al dol zijn geweest op 
biscuits—een woord dat is afgeleid van het Latijnse ‘biscoctus’ ofwel 
‘tweemaal gebakken’—is dat ze passen bij verschillende gelegenheden 
en levensstijlen. Als traktatie na een dag hard werken of studeren, 
als dagelijkse gewoonte bij een kopje thee of koffie of gewoon als 
voedingsmiddel om een hongergevoel te onderdrukken wanneer 
we een maaltijd moeten overslaan als gevolg van een druk bestaan. 
De wereldwijde koekjesmarkt groeit en de concurrentie tussen 
grote, multinationale spelers en lokale fabrikanten in elke regio is 
heftig. Prijsdruk dwingt biscuitfabrikanten tot het implementeren van 
afgeslankte en efficiënte processen en tot het investeren in slimme 
automatiseringsoplossingen.

PRODUCTAANPASSING VEREIST FLEXIBELE SYSTEMEN
Voor een vooraanstaande koekjesfabrikant in Nederland heeft de 
strategische focus altijd gelegen op het optimaliseren van zowel
producten als productieprocessen. Het bedrijf heeft meer dan 80 jaar lang 
een steeds toenemende variëteit van kwaliteitskoekjes geproduceerd, die 
over de hele wereld worden verkocht. 
Ondanks de wereldwijde levering van grote hoeveelheden behoudt het 
bedrijf een hoge mate van flexibiliteit, aangezien het betreden van een 
nieuwe markt vaak productaanpassing vereist in termen van samenstelling, 
omvang, gewicht en/of verpakking. Het brede assortiment biscuits en 
koekjes dat het bedrijf biedt, kent één gemeenschappelijke vereiste: Het 
zijn allemaal delicate, fragiele en bederfelijke producten die zorgvuldig 
moeten worden behandeld en een beschermende verpakking nodig 
hebben om ze te behoeden voor breuk en verlies van versheid en smaak. 
Productiemachines en in het bijzonder materiaalbehandelingsapparatuur 
en bijbehorende softwarepakketten moeten operators in staat stellen om 
snelle omschakelingen uit te voeren en fouten te reduceren, terwijl het 
risico van productschade geminimaliseerd wordt.
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TBWB werd gevraagd om een turn key systeem 
met ingebouwde flexibiliteit te installeren.

Systeemdoorvoer werd verhoogd tot een 
capaciteit van 3.000 dozen per uur.
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OP WEG NAAR GROOTSCHALIGE AUTOMATISERING
Om zijn concurrentiepositie te behouden en de basis voor toekomstige 
groei te leggen, heeft deze koekjesfabrikant de afgelopen jaren 
aanzienlijk geïnvesteerd in slimme oplossingen voor materiaalstromen. Het 
Nederlandse automatiseringsbedrijf Technisch Buro West-Brabant (TBWB) 
is vele jaren geleden als primaire automatiseringspartner geselecteerd en 
dit bedrijf heeft sindsdien een aantal turn key projecten opgeleverd op 
basis van de `cookie handling` behoeftes van zijn klant.
TBWB is een erkende speler in Nederland en Duitsland voor de 
automatisering van productiebedrijven en logistieke centra, met meer dan 
400 succesvol geïmplementeerde projecten

DE UITDAGING: HET AUTOMATISEREN VAN  
HET PALLETISEREN
Begin 2015 werd TBWB gevraagd om een automatiseringsconcept uit te 
werken voor het automatisch palletiseren bij zijn klant, welke bewerkingen 
voornamelijk met de hand werden uitgevoerd en een bottleneck vormden 
voor de verzending. Een grote verscheidenheid aan biscuitdozen 
uit meer dan tien productielijnen moest sneller worden verwerkt: de 
palletiseercapaciteit moest worden verhoogd tot 3.000 dozen per uur. 
Vanwege de krappe projecttiming en de complexiteit waarvoor TBWB, als 
verantwoordelijke systeemintegrator, zich gesteld zag, moest CEO Bart 
Friederichs van TBWB vertrouwen op projectpartners die zich hebben 
bewezen: “Voor TBWB is het leveren van een turnkey systeem aan onze 
klant de hoofddoelstelling van elk project.
Het moet hoe dan ook functioneren volgens diens specificaties. Om deze 
belofte aan onze klant waar te kunnen maken, hebben we projectpartners 
nodig waarop we kunnen vertrouwen, zoals Interroll.”

`A SWEET` SUCCES
TBWB installeerde dit grote, turnkey systeem binnen het strakke 
tijdskader en loste het belangrijke probleem van de klant op: toename 
van algehele capaciteit met behoud van productkwaliteit. Vanwege de 
kwetsbaarheid van de biscuits was de transporttaak van zeer groot 
belang: “Het vermijden van productschade tijdens het varpakkingsproces Automatisch palletiseren, om een grotere capaciteit te realiseren.

Hoogste efficiëntie met
24V-transportbanen van Interroll.



TBWB 
TBWB levert krachtige concepten en systemen voor uw intralogistiek of 
productieproces. Onze ‘outside the box’-benadering zorgt ervoor dat u het beste 
concept en systeem krijgt voor uw specifieke organisatie, en voor de juiste prijs. 
Veel innovatief gebruik van bestaande apparatuur heeft ertoe geleid dat TBWB 
goed bekend staat als een innovator in industriële automatisering.

De producten van TBWB hebben het voordeel dat u:

• uw producten volledig zichtbaar kunt traceren en volgen,

• uw processen consistent kunt bewaken en beheren, welke functionaliteit volledig 
in uw bestaande IT-infrastructuur is geïntegreerd,

• uw bestaande apparatuur via slimme herconfiguratie op een hogere capaciteit 
laat werken,

• uw distributie- en intralogistieke processen versnelt,

• één aanspreekpunt hebt voor levering, implementatie en service van al uw 
apparatuur.

TBWB is een erkende speler in Nederland en Duitsland voor de automatisering 
van logistieke centra en productiebedrijven, met meer dan 400 succesvol 
geïmplementeerde projecten. Deze projecten zijn uitgevoerd in allerlei 
bedrijfstakken, zoals gezondheidszorg en farmacie, voedselindustrie, non-food, 
media en games, onderdelen en componenten, auto-industrie, business-to-
consumer, posterijen, 3PL en orderverwerking.

 
      www.tbwb.nl

TBWB
is een officiële partner van het Rolling On Interroll-programma van de 
wereldwijde Interroll Group.

Het project vereiste een groot aantal 
transportbanen, evenals automatische 
palletizers en verticale liften, die werden 
geleverd door een andere vertrouwde 
Rolling on Interroll Partner, het Nederlandse 
bedrijf Qimarox, vooraanstaand fabrikant 
van palletizers en liften.

TBWB integreerde alle producten in de 
bestaande fabrieksinfrastructuur en zorgde 
voor PLC-besturingen, elektrische bedrading, 
gebruikersinterfaces en ERP-connectiviteit.
Voor het transport van biscuitdozen uit de 
verschillende productielijnen naar de palletizers 
implementeerde TBWB de nieuwste generatie 
modulaiere conveyor modules van Interroll. 
De geavanceerde 24V-transportbanen zijn 
niet alleen zeer eenvoudig te installeren, maar 
bieden ook het voordeel van voortdurende 
energiebesparing voor TBWB’s klant, wat is te 
danken aan het gedecentraliseerde, per zone 
aangedreven transportbaanconcept.
Voor hellende banen werd gebruikgemaakt 
van transportbanden van Interroll. Met de 
nieuwe MultiControl was het mogelijk snel en 
eenvoudig een besturing te realiseren en te 
integreren met behulp van een PLC.

BEDRIJFSGEGEVENS
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was van essentiel belang. Dat is waarom het transport van de dozen 
zeer voorzichtig, maar ook heel snel, moest gebeuren. Om die reden 
vertrouwden we op de productkwaliteit van Interroll, die ons echt 
zekerheid biedt. Net als in het verleden heeft het team van Interroll ook nu 
weer laten zien een geweldige partner te zijn! Bij TBWB zijn we er trots op 
om het label Rolling On Interroll op onze systemen aan te brengen”, aldus 
Bart Friederichs.

De productkwaliteit van Interroll: een echte zekerheid voor TBWB.


