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PERSBERICHT     
 
SICK robotgeleidingssystemen: een wereld aan sensoroplossingen 
voor objectpositiebepaling 
 
Met een uitgebreid portfolio aan robotgeleidingssystemen wijst SICK robots de exacte weg naar 
onderdelen en objecten. Zo verlopen de productieprocessen nog efficiënter. Naast een hoge 
betrouwbaarheid en gebruiksvriendelijkheid vallen de systemen op door hun probleemloze 
integratie. ‘Plug & play’ voor wie zonder visionkennis aan de slag wil; vrij te programmeren voor 
software-experts die specifieke taken in de camera willen integreren.  
 
PLOC2D voor ‘plug & play’ 2D-objectpositiebepaling 
• Direct uit de verpakking inzetbaar voor 2D-positiebepaling van objecten 
• Eenvoudige systeemconfiguratie en bediening via webbrowser, geen visionkennis nodig 
• Flexibel aan te passen dankzij eenvoudige kalibratie en een breed palet aan lenzen en 

belichtingsaccessoires 
• Sterke teach-in functies en hoge meetnauwkeurigheid 
• Eenvoudig te integreren in vele merken robot- en PLC-systemen zonder externe pc 
• Geen externe pc benodigd 
 
TriSpector-P: de programmeerbare 3D-visionsensor 
• Laserlijncameratechnologie voor 3D-vision: beeldverwerking, laser en analyse in één 

behuizing 
• Grote flexibiliteit voor maatwerktaken: via SICK AppSpace te programmeren 
• Voorzien van krachtige HALCON- en SICK API-algoritmes 
• Toegankelijk via webuserinterface 
• Kant-en-klare app voor objectpositiebepaling op transportbanden 
• Ook geschikt voor kwaliteitscontroles en profielverificatie 
 
PLB: exacte objectpositiebepaling in containers 
• Modulaire oplossing van hardware en software voor een betrouwbare positiebepaling van 

onderdelen in containers en boxen – ongeacht ligging van de onderdelen, minimale 
contrastverschillen en wisselende objectkleuren 

• Verkrijgbaar met 3D-Scanning Ruler (betrouwbaar onder verschillende 
lichtomstandigheden, eenvoudig instelbaar, IP67) of 3D-Stereo Vision-camera (snellere 
beeldverwerking, hogere resolutie, beschikbaar als vooringestelde FIX-view-versie of vrij 
instelbare FLEX-view-versie) 

• Eén systeem voor: beeldacquisitie, onderdeellokalisatie, coördinatenafstemming met 
robotbesturing, controle van uitgegeven grijpposities 

• Implementaties van applicatiespecifieke lokalisatiealgoritmes in HALCON mogelijk 
 
Voor meer informatie: 
SICK B.V. 
Leijenseweg 111, 3721 BC Bilthoven 
Postbus 186, 3720 AD Bilthoven 
Tel: 030-2044000 / Fax: 030-2293994 / E-mail: info@sick.nl / Internet: www.sick.nl 
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