
CASE LASSEN

GEBROEDERS GEENS

De broers Marcel en Frans Geens herstelden als
knapen machines in de schuur van hun vader.
Toen  een  buurman,  een  stratenmaker,  hen
vroeg voor hem een klinkerlegger in elkaar te
steken, kwamen ze met het idee om hun eigen
lijn  bestratingsmachines  te  commercialiseren.
In  1989 werd  Gebroeders  Geens  opgericht,
vandaag een familiebedrijf (ook de twee zonen
van  Frans  Geens  zijn  in  dienst)  met  43  per-
soneelsleden  en  een  Europese  afzetmarkt.
Bestratingsbedrijven  zijn  sinds  het  begin  hun
grootste  klanten.  De  eerste  machine  voor  de
buurman staat er nog steeds.

De Rollmops en de Knikmops
Het  eerste  product  van  de  broers  was
de  Rollmops,  een  klinkertransportmachine  die
400 kg  kan  heffen  en  verplaatsen.  De
Knikmops,  een  multifunctionele  kniklader,
volgde.  Deze  minibulldozer  wordt  ook  in  de
industrie-  en woningbouw en in de tuinaanleg
ingezet.  Beide  werkinstrumenten,  inclusief  hun
accessoires  (klemmen,  bakken,  enz.)  worden
binnen  het  bedrijf  vervaardigd,  op de  diesel-
motoren en hydraulische pompen na. Naast de
Knik- en Rollmops vervaardigen de broers ook
machines  en  metaalconstructies  voor  o.m.  de
land- en tuinbouw en de industrie. 

DE LASROBOT 

Machine op maat 
Carl Cloos Schweißtechnik GmbH,
in  1919 opgericht  door  ingenieur
Carl Cloos in Siegen-Weidenau (D),
is  een  internationaal  bedrijf  met
booglassen en robottechnologie als
voornaamste  competenties.  De  las-
robot die voor Geens werd ontwik-
keld,  is  in  feite  een  bestaande
Cloos machine die werd aangepast
qua gewicht- en maatcapaciteit. Hij
kreeg een extra zware manipulator
om de zware chassis (de zwaarste
types  wegen  1.000 kg)  volauto-
matisch  af  te  lassen.  70% à  80%
van  het  laswerk  van  de  chassis-
frames  gebeurt  met  de  nieuwe
robot.  Die  last  ook  de  schovel-
bakken  en  een  aantal  andere  ac-
cessoires voor de Knik- en Rollmops.

Productiestijging opvangen
Cloos  leverde  de  nieuwe  lasma-
chine  aan  de  vooravond  van  een
groeispurt  van  Gebroeders  Geens.
De productiestijging van 20% werd
opgevangen  door  de  robot  die
60% (à 80%, bij o.m. de schovel-

NIEUWE LASROBOT MET GROOT BEREIK
LAST UNIEKE CHASSIS SPATARM
STABIELE LASBOOG EN GROOT BEREIK DOOR DRAAIGALG EN L-MANIPULATOREN

De Rollmops en de Knikmops, werkinstrumenten voor stratenmakers en hoveniers, 
zijn producten eigen aan Gebroeders Geens in Hoogstraten. Om de carrosserie

van de knikladers nog preciezer te vervaardigen, investeerden Marcel 
en Frans Geens twee jaar geleden in een lasrobot van Cloos. Die werd voor 
een verregaande manipulatie van het zware chassis aangepast. Het grote 
werkbereik en het spatarme laswerk zorgen voor een minder intensieve 
nabewerking. Die verbeterde workflow betekent, nog meer dan de hoge 

lassnelheid en kwaliteit, een grote winst voor het bedrijf. 

Goele Vandenberghe
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MARKT Europa
ZAAKVOERDERS Frans en Marcel Geens
VESTIGING Hoogstraten
PERSONEEL 43
PRODUCTIE Knikmops en Rollmops
OPPERVLAKTE 5.000 m²
MACHINEPARK Twee lasrobots, waterjet, 

lasersnijmachine, autogeen-
plasmasnijder, plooibanken ...

UITBESTEDING Draai- en freeswerk

De Cloos QRC 410 hangt aan een 
draaigalg, heeft twee lasstations, 
L-manipulatoren en in totaal elf assen

De nieuwe lasrobot,de tweede in de werkplaats van 
Gebroeders Geens, ving de productiestijging van 20% 
goed op dankzij de hoge lassnelheid en het brede bereik
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CASE LASSEN

bakken)  sneller  last  dan  de  andere,  kleinere
lasrobot van het bedrijf. Een gemiddeld chassis
wordt in anderhalf uur afgelast. Door de robot
in te schakelen, is de volledige productietijd met
zo'n 30% gedaald. 

GROOT LASBEREIK

De grootste uitdaging voor de configuratie van
de robot was de verregaande manipulatie van
het  werkstuk. De Cloos  QRC 410 lasrobot is
daarom hangend opgesteld aan een draaibare
galg om onderhands te lassen. De volautoma-
tische  machine  werkt  met  L-manipulatoren  en
heeft  twee  lasstations.  Het  grote  station  last
zwaardere  stukken  tot  1.500 kg,  het  kleinere
station dient voor lichtere lastaken tot 500 kg.
De robot telt elf assen voor simultaan lassen: de
zes  standaardassen  van  de  robot,  de  assen
voor de draaitafel en bijkomende manipulatieve
assen, waarvan telkens twee assen inactief zijn.
De  lasarm  kan  in  beide  richtingen  360°
draaien, waardoor links en rechts van de galg
kan worden gewerkt.  De twee lasstations  zijn

voorzien  van  een  draai-kipmani-
pulator, om elke zijde van het werk-
stuk  goed  te  bereiken.  Zowel  de
draaigalg  als  de  draai-kipmani-
pulatoren  zijn  volledig  gesychroni-
seerd  met  de  robotbewegingen.
Daardoor kan ook buiten het bereik
van de zesassige robot zelf worden
gelast. De configuratie zorgt ervoor
dat alle zijden van de werkstukken
goed bereikbaar zijn.

Opspanning 
De opspanning met laskaliber staat
toe om het werkstuk snel te demon-
teren uit de zware manipulator, en

door  een  nieuw  werkstuk  te  vervangen.  De
chassis worden geklemd of vastgeschroefd met
zes  bouten.  De  onderdelen  worden  op  voor-
hand gehecht, met een minimale tolerantie. Elk
stuk  wordt  dus  niet  langer  afzonderlijk  opge-
spannen, wat opnieuw productietijd bespaart.

Doorlooptijd
De grootste winst ligt niet alleen in het snellere
lassen, maar nog meer in de verregaande mani-
pulatie  van het  werkstuk.  Door  een  erg  groot
lasbereik is de doorlooptijd van de werkstukken
sterk verbeterd. Waar de robot toch niet bijkan,
kan het werkstuk handmatig worden bijgewerkt.
Elk  van  de  manipulatoren  kan  namelijk  ook
manueel  worden bediend.  Zo kan,  terwijl  het
ene station last, het stuk worden gedraaid in het
ongebruikte lasstation. Die manuele optie is ook
ideaal om kwaliteitscontroles uit  te voeren. De
algemene workflow is  ook aangepast  aan de
nieuwe robot, doordat de nauwkeurigheid van
het  materiaal  moest  worden opgetrokken.  Dat
betekent een betere voorbereiding en preciezer
voorhechtingsproces, met lagere toleranties.

FUNCTIES

Spatarm lassen
De  robot  voert  twee  las-
processen  uit  met  de
Qineo-Puls,  een  krachtige,
synergische stroombron van
600 A.  Het  ene  volgens
Speed  Weld,  een  U/I-
proces  om  ook  dikkere
materialen  snel  te  lassen.
Ook  Rapid  Weld  werd
ontwikkeld  voor  snelle,
hoogkwalitatieve  laspro-
cessen. Het pulslassen met
Speed Weld staat  toe om
spatarm  te  lassen  tegen

een hoge snelheid. Daarbij worden een goede
inbranddiepte en kwalitatieve flankverbindingen
behaald. 

Lasnaadvolging
Cloos  Duo  Drive  is  een  push-pullsysteem  dat
zorgt  voor  de  stabiliteit  van  de  lichtboog  en
een  optimale  aanvoer  van  de  lasdraad.  De
installatie  beschikt  ook  over  een  onmisbare
tactielsensor en, zo niet de trots van Cloos, een
lichtbooggestuurd  naadvolgsysteem.  Daarmee
wordt  het  lastraject  foutloos  afgelegd,  zelfs
indien het geprogrammeerde traject afwijkt van
het reële traject (werkstuktoleranties).

Reiniging
Boven aan de lasrobot bevindt zich een reini-
gingssysteem. Het materiaal wordt er gefreesd
en afgeborsteld, om de korrels te verwijderen.
Een schoon oppervlak helpt de sensor om het
materiaal optimaal te bereiken.

GESLAAGDE SAMENWERKING

Cloos en Gebroeders Geens zijn tevreden over
hun  samenwerking.  Luc  Teughels  van  Cloos:
“De  lasrobot  is  een  geavanceerde  machine.
Wij programmeerden zelf de eerste chassis om
de opstartdrempel te verlagen.  Nu,  twee jaar
na de opstart, zien we hoe ver het laswerk met
de lasrobot is gevorderd. De Knikmops en Roll-
mops zijn mooie producten. We zijn trots om
aan hun productie te mogen bijdragen.”
Ook Frans Geens van Gebroeders Geens is blij
met  de  investering:  “Deze  lasrobot  biedt  ons
nog groeimogelijkheden. Een groot voordeel is
dat de machine snel overschakelt  tussen werk-
stukken. Wanneer een bepaald type gedurende
lange tijd niet werd geprogrammeerd, kan het
snel opnieuw worden afgelast.” 

Na het lassen worden de chassis vlakgeslepen en vervolgens geverfd. Het eindproduct zijn de Knikmops en de Rollmops, producten eigen aan Gebroeders Geens

De extra zware manipulator draait de zwaarste chassis 
moeiteloos volledig rond. Het Duo Drive systeem 
zorgt voor een constante lichtboog en fijn laswerk
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