Passie voor innovatie
Connectors | Robotics | Textile

NL

5.500
werknemers wereldwijd

Opgericht in

Business
units in

29

1892

2.000
sales & customer
service engineers

in Horgen, Zwitserland

landen

600

14

20

Een omzet van

1,3

miljard
Zwitserse frank

industriële
segmenten

2.100

industriële
productielocaties

R&D-specialisten en
application engineers

verleende of aangevraagde
octroolen

OVER ONS

Innovatieve mechatronica
oplossingen voor hogere
productiviteit
Stäubli is een wereldwijde leverancier van

Innovatie vanaf het begin

Wereldwijde aanwezigheid

mechatronica oplossingen met drie kernac-

Stäubli, dat in 1892 werd opgericht als een

QQ

14 industriële productielocaties

tiviteiten: Connectors, Robotics en Textile.

familiebedrijf aan de oevers van het meer

QQ

Aanwezigheid in 29 landen via onze

Wij zijn een internationale groep die op dit

van Zürich, is een pionier op het gebied van

dochterondernemingen, voor lokale

moment in 29 landen actief is, met agen-

mechatronica met een rijke geschiedenis in

ondersteuning op het gebied van sales

ten in 50 landen op vier continenten. We-

het leveren van technische oplossingen. We

reldwijd zoeken onze 5500 medewerkers

zijn ook een vooruitstrevende organisatie,

voortdurend de samenwerking met klanten

voortdurend op zoek naar de volgende grote

in vrijwel elke sector om uitgebreide oplos-

innovatie die onze klanten helpt om produc-

singen te leveren in combinatie met duurza-

tiever, efficiënter en duurzamer te werken.

en service
QQ

Agenten in 50 landen

me ondersteuning.
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ONZE ACTIVITEITEN

Een internationale groep die
alle industriële sectoren bedient

Wij bedienen wereldwijd klanten die
ernaar streven hun industriële productiviteit te verhogen, zonder daarbij in te leveren op kwaliteit, betrouwbaarheid en veiligheid.

speler op het gebied van industriële auto-

We staan dicht bij onze

matisering en levert op consistente wijze

klanten via een krachtig

technische oplossingen die net zo effectief

en wereldwijd netwerk.

en betrouwbaar zijn als onze service en ondersteuning. Stäubli Textile produceert een
assortiment hoogwaardige high-speedsys-

Als één van de toonaangevende fabrikan-

temen voor de weefindustrie en biedt ge-

ten van snelkoppelingssystemen voorziet de

personaliseerde oplossingen aan klanten.

Stäubli Group in de vraag naar verbindings-

Onze passie voor kwaliteit en innovatie –

oplossingen voor alle soorten vloeistoffen,

voortkomend uit onze uitgebreide industrië-

gassen, elektriciteit en data. Onze Robotics

le ervaring – is onze fundamentele drijvende

divisie is wereldwijd een toonaangevende

kracht.

Robotics

Connectors
Connectoren voor vloeistoffen
Elektrische connectoren

Textile

Bedrijfsprofiel
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CONNECTOREN

Verbindingsoplossingen
ontworpen voor veiligheid
en betrouwbaarheid
Ons uitgebreid productgamma omvat snelkoppelingen en multikoppelingen, evenals
snelle matrijswisselsystemen en robot tool
changers. Al onze producten leveren hoge
prestaties, kwaliteit, veiligheid en betrouwbaarheid, waarbij bovendien kan worden
vertrouwd op Stäubli’s solide reputatie en
wereldwijde ondersteuningsnetwerk.
Ingebouwde veiligheid en duurzaamheid
Stäubli’s connectoren voldoen aan de
hoogste normen, zelfs in de meest veeleisende en concurrerende industrieën, waar
optimale prestaties, veiligheid, duurzaamheid, betrouwbaarheid en efficiëntie cruciaal zijn.
Dankzij onze uitgebreide

Gedreven engineering, onophoudelijke

industriële ervaring kunnen

nieuwsgierigheid en technische expertise

we op maat gemaakte

motiveren Stäubli om voortdurend de meest

oplossingen leveren.

innovatieve en veelzijdige connectoren te
ontwikkelen. Wij bedienen een breed scala

Connectoren voor vloeistoffen

aan industriële sectoren en hebben zowel

QQ

Snelkoppelingen

standaard als op maat gemaakte aansluitop-

QQ

Lekvrije koppeling

lossingen voor alle soorten vloeistoffen, gas-

QQ

Multikoppelingssystemen

sen en elektriciteit. Bovendien beschikken

QQ

Robot tool changers

we over de expertise om elke toepassing van

QQ

Matrijsklemoplossingen

deze oplossingen te ondersteunen.

QQ

Gereedschapswisseltafels en -trolleys

Stäubli biedt technologisch geavanceerde

Elektrische connectoren

oplossingen voor onder meer de volgende

QQ

Industriële connectoren

sectoren: auto-industrie, spoorwegen, staal,

QQ

Connectoren voor automatische
systemen

farma & chemie, lucht- en ruimtevaart, defensie, energietransport en -distributie, nu-

QQ

Connectoren voor duurzame energie

cleaire energie, elektronica, kunststoffen,

QQ

Test- en meetaccessoires

motorsport, alternatieve energie, en test- en

QQ

Connectoren voor de medische industrie

meetapparatuur.

QQ

MULTILAM-contacttechnologie

Bedrijfsprofiel

7

CONNECTOREN VOOR VLOEISTOFFEN

Betrouwbaarheid
bij elke verbinding,
veelzijdigheid voor
elke toepassing

Sectoren:
Alternatieve energie
Ruimtevaart
Farma/Chemie
Kunststoffen
Motorsport
Nucleaire energie
Olie en gas
Staalindustrie
Transport
Werktuigmachines
en nog veel meer...

Snel- en multikoppelingen

van Stäubli vormen een begrip binnen de

Stäubli’s aansluitoplossingen onderschei-

wereld van geautomatiseerde productie-

den zich door een veelzijdig, modulair ont-

lijnen en komen tegemoet aan de toene-

werp. Dit betekent dat ze inzetbaar zijn voor

mende vraag naar oplossingen voor flexi-

een breed scala aan vloeistoffen, drukken,

bele productie met behoud van optimale

temperaturen, vacuümniveaus en werkom-

veiligheid.

gevingen. Door de ruime keuze uit afdichtingen, ventielen en vergrendelingssystemen

Snelle matrijswisselsystemen

zijn ze geschikt voor zeer uiteenlopende

In de kunststofindustrie is Stäubli bekend

toepassingen, zoals bijvoorbeeld perslucht,

om zijn complete oplossingen die de effici-

ademlucht, hydraulica, alternatieve brand-

ëntie van spuitgietprocessen op een hoger

stoffen en thermisch beheer.

niveau brengen. Deze oplossingen, waaronder apparatuur voor het laden en klemmen

Robot toolchangers

van matrijzen, het leggen van energieverbin-

De unieke expertise van Stäubli op het

dingen en het transporteren en verwerken

gebied van zowel connectoren als roboti-

van onderdelen, minimaliseren de downtime

ca vormt de basis voor onze geavanceer-

van zowel de installatie als het logistieke

de robot tool changers. De tool changers

proces in elke productiestap.

Bedrijfsprofiel
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ELEKTRISCHE CONNECTOREN

Oplossingen
op maat voor
elke sector

Sectoren:
Alternatieve energie
Automatisering
E-mobiliteit
Elektriciteitstransport en -distributie
Lucht- en ruimtevaart
Spoorwegen
Testen en meten
en nog veel meer...

Elektrische connectoren

Maximale betrouwbaarheid in uitdagen-

De elektrische connectoren van Stäubli vol-

de omgevingen

doen aan alle verwachtingen als het gaat om

Sterkstroomtransmissie, een compact ont-

geavanceerde contacttechnologie en ge-

werp, een laag gewicht en een sterke tril-

avanceerde oplossingen die het hele spec-

lingsweerstand zijn van cruciaal belang in

trum van afzonderlijke onderdelen tot zeer

alle vervoerssectoren. Aan deze wensen

complexe systemen bestrijken.

wordt perfect tegemoet gekomen door onze
producten voor on-boardoplossingen op het

Uitstekende prestaties, duurzame be-

gebied van e-mobiliteit en luchtvaart, toe-

trouwbaarheid en de hoogste insteekcycli

passingen voor rollend spoormaterieel en

De veiligheid, nauwkeurigheid en betrouw-

infrastructuurverbindingen.

baarheid van onze producten zijn ongeëvenaard voor de aansluiting van aller-

Innovatie en leiderschap

hande industriële toepassingen, test- en

In de groeiende markt van alternatieve ener-

meetaccessoires, en medische apparatuur

gie, en met name in de zonne-industrie, zet-

en installaties. Ook de sector voor elektrici-

ten onze producten sinds de jaren negentig

teitstransport en -distributie rekent op onze

de toon. Met ruim 1 miljard fotovoltaïsche

duurzame, betrouwbare connectoren in alle

connectoronderdelen die wereldwijd met

spanningszones. En de auto-industrie ver-

succes zijn geïnstalleerd, zijn we wereldwijd

trouwt op zijn beurt op onze uiterst efficiënte

marktleider. De kern van al onze producten,

verbindingen voor puntlastoepassingen op

de unieke MULTILAM-contacttechnologie,

autoproductielijnen.

zorgt voor een zeer efficiënte energietransmissie en een lange levensduur. Ons
portfolio, dat zowel standaard- als maatwerkoplossingen omvat, is afgestemd op
de eisen van een groot aantal industriële
toepassingen.

Bedrijfsprofiel
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ROBOTICA

Experts in
Man and Machine
Onze robots zijn ontworpen
voor een laag energieverbruik en energie-efficiëntie.
Hun hoge kwaliteit betekent
dat ze langere perioden
betrouwbaar werken, met
behoud van nauwkeurige
trajecten.

Stäubli zet in op de samenwerking tussen

We werken langdurig samen met klanten om

mens en machine. Met dit in het achterhoofd

automatiseringsoplossingen te ontwikkelen

bieden we niet alleen hoogwaardige robots

voor zelfs de meest gespecialiseerde be-

voor moeilijke of gevaarlijke taken, maar ook

hoeften, met een constante nadruk op pro-

de bijbehorende service- en ondersteunings-

ductiviteit, minimale stilstand en uitzonder-

pakketten.

lijke resultaten.

In veel industriële sectoren groeit de interes-

Met een uitgebreid assortiment van 4-assige

se voor ‘collaboratieve robotoplossingen’ die

en 6-assige industriële robots, krachtige co-

de operators ondersteunen, zelfs bij moei-

bots en mobiele robot systemen, naast con-

lijke, gevaarlijke of herhalende opdrachten.

trollers en software, biedt Stäubli grensver-

Dankzij onze doelgerichte ontwikkelings-

leggende oplossingen voor een breed scala

inspanningen is die visie nu realiteit gewor-

van toepassingen in alle bedrijfstakken en

den. Robots en mensen kunnen voortaan

marktsegmenten: voeding, life sciences,

zonder fysieke obstakels samenwerken in

verspaning, spuiten, kunststoffen, halfgelei-

een veilige omgeving.

ders, zonne-energie en nog veel meer.

Bedrijfsprofiel
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ROBOTICA

Ongeëvenaarde prestaties,
ook in gevoelige
omstandigheden

Sectoren:
Auto-industrie
Elektronica
Fotovoltaïek
Kunststoffen
Lucht- en ruimtevaart
Voedselverwerking
en nog veel meer...

Om te voldoen aan de wensen van elke

voedingsmiddelen perfecte prestaties en re-

industrie heeft Stäubli specifieke profes-

aliseren zonder enige moeite een breed sca-

sionele oplossingen ontwikkeld voor alle

la aan applicaties, zoals assembleren, sorte-

sectoren en toepassingen, waaronder de

ren, snijden en palletiseren.

volgende:
Elektronica en fotovoltaïek
Algemene industrie

Stäubli’s ESD- en cleanroomrobots zor-

Stäubli’s uiterst snelle en precieze industriële

gen voor uitzonderlijke precisie en snel-

robotarmen zijn ontworpen om de efficiëntie

heid bij allerlei nauwkeurig gecontroleerde

te optimaliseren en het rendement te ver-

toepassingen in de elektronica-, halfgelei-

hogen door het automatiseren van verschil-

ders- en fotovoltaïsche industrie en ande-

lende processen, zoals het manipuleren,

re sectoren.

assembleren, palletiseren, inspecteren en
reinigen, zelfs bij complexe trajecten.

Life sciences
Hoge veiligheidsnormen, lage deeltjesuit-

Voedingsindustrie

stoot, gemakkelijk te reinigen oppervlakken

Op het vlak van automatisering in de voe-

en de bekende betrouwbaarheid van Stäubli

dingsindustrie maken Stäubli HE robots voor

zorgen ervoor dat onze cleanroom en ste-

vochtige omgevingen indruk dankzij hun hy-

riclean robots de absolute leider zijn in de

giënische ontwerp, betrouwbaarheid en uit-

medische, farmaceutische en biotechnolo-

zonderlijke uptimes. Deze machines leve-

gische industrie, net zoals in ziekenhuizen

ren zelfs in massaproductie van o
 nverpakte

en onderzoekslabs.

Bedrijfsprofiel
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TEXTIEL

Weeftechnologie
gericht op productiviteit
Onze producten en diensten
lopen uiteen van weverijvoorbereidingssystemen en
gaapvormingssytemen voor
raam- en Jacquardweven tot
weefsystemen voor tapijtstoffen en technisch textiel
en automatiseringsoplossingen voor de brei-industrie.

De weefindustrie rekent al ruim een eeuw op

Partnerschap: het kernelement

Stäubli als een betrouwbare solution provi-

Stäubli staat borg voor hoge kwaliteit, be-

der. Onze geschiedenis in mechatronica

trouwbaarheid en prestaties van al zijn pro-

geeft ons een stevige basis. Door onze pas-

ducten. Maar het helpen van klanten om te

sie voor innovatie kunnen we geavanceer-

voldoen aan de groeiende vraag naar hoge

de textielmachines op de markt brengen en

productiviteit vereist een extra ondersteu-

unieke, individuele oplossingen ontwikke-

ning. Over de hele wereld samenwerken

len. Belangrijker nog is de grote waarde die

met klanten om een persoonlijke service en

we hechten aan ondersteuning, wat ervoor

ondersteuning te leveren, is essentieel voor

zorgt dat onze klanten een hogere producti-

een efficiënte productie en een minimale uit-

viteit, minder afval en betere resultaten zien,

valtijd.

ongeacht waar zij zich bevinden.

Bedrijfsprofiel
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TEXTIEL

Systemen en
oplossingen voor
de meest veeleisende
toepassingen

Mode
Bijna elke geweven modetoepassing, zoals elegante designpakken, unicolor tot

Sectoren:
Auto-industrie
Bescherming
Interieurtextiel
Mode en sokken
Tapijten
en nog veel meer...

meer bewerkte shirts, spijkerbroeken, outdoorsportkleding of zelfs accessoires voor
lingerie en naadloze sokken die een groot
draagcomfort bieden, wordt ondersteund
door machines of automatiseringsoplos-

toepassingen. De verhoogde aandacht voor

singen uit Stäubli’s uitgebreide assortiment

veiligheid heeft geleid tot de introductie van

voor de textielindustrie.

airbags gemonteerd in de zijkanten van de
stoelen en in het dak boven de deuren. Stäubli

Interieurtextiel

biedt weefoplossingen die het mogelijk ma-

Met de systemen en automatiseringsoplos-

ken om aan complexe eisen te voldoen.

singen van Stäubli kunnen wevers stoffen
produceren voor gezellige en trendy huizen:

Bescherming

van kwaliteitsmatrassen, beddengoed en

Stäubli-machines steunen de creatie van

zachte badstoffen handdoeken die het wel-

beschermende uitrusting voor de mens.

zijn verhogen, tot moderne gordijnstoffen en

Riemen die zware ladingen kunnen houden,

stofferingen voor de exclusieve levensstijl,

parachuteriemen, gordels voor een veilige

evenals tafellakens.

ondersteuning, bandjes en harnassen voor
freeclimbers en transportbanden voor het

Tapijten

transporteren van goederen.

Met zijn Schönherr-tapijtsystemen levert
Stäubli weefmachines voor de productie van

Innovatief technisch textiel

kamerbreed lussenpool tapijt voor zwaarbe-

Stäubli’s machines voor specifieke stoffen

laste ruimtes, zoals in hotels en kantoren,

bieden de mogelijkheid tot het combineren

maar ook voor transportgebruik (treinen of

van een groot aantal garenmaterialen in een

vliegtuigen) of tapijten van elke grootte, tot

weefsel en het vervaardigen van meerlagige

een breedte van 5,3 m.

stoffen met variabele dikte of nieuwe soorten stoffen voor 3D-weven. Hierdoor kunnen

Auto-industrie

productontwerpers in uiteenlopende bran-

Bepaalde carrosserie-onderdelen van de

ches – zoals de bouw, energie, medisch,

auto evenals het interieur van vrijwel alle

landbouw, geotechniek of de auto-indus-

motorvoertuigen – van vloermatten tot stoel-

trie – nieuwe, nooit eerder vertoonde toe-

hoezen tot plafondpanelen– hebben textiel-

passingen integreren in textiel.

Bedrijfsprofiel
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TEXTIEL

Processen optimaliseren
met innovatieve textiel
machines

Weverijvoorbereiding

Tapijtweven

Weverijen moeten een optimale materiaal-

Flexibiliteit is de sleutel voor tapijtweverij-

stroom kunnen garanderen. Kettingdraden

en om te reageren op de snel veranderen-

moeten op het juiste moment klaar zijn, in

de eisen van de klant. Met zijn Schönherr

het juiste aantal en met de vereiste kwali-

tapijtsystemen biedt Stäubli weefsystemen

teit. Stäubli biedt een scala aan producten

die zijn uitgerust met toonaangevende op-

voor automatisering en optimalisatie van het

lossingen op het gebied van gaapvorming.

weverijvoorbereidingsproces: automatische

Hierdoor kunnen wevers kiezen uit talloze

doorhaalmachines, kettingdraadknoopma-

pool- en grond-geweven opties zodat een

chines en meerlagige leasingmachines.

breed scala aan tapijtkwaliteiten evenals
weefpatroontechnologieën kan worden ge-

Raamweven

boden voor stijlvolle en nieuwe ontwerpen.

Een precieze gaapvorming en hoge snelheden voor alle soorten grondweefsels, gedes-

Technisch weven

sineerde stoffen, dubbelpolige weefsels en

Met de weefsystemen voor technisch tex-

technisch textiel. Stäubli’s nokschijfmachi-

tiel van Stäubli kunnen wevers hun klanten-

nes en schachtmachines beheersen deze

portefeuille uitbreiden door samen te werk-

uitdagingen perfect. Ze zetten wereldwijd

en met andere sectoren bij het ontwikkelen

de toon en bieden extreme duurzaamheid

van nieuwe weefsels – van complexe stoffen

dankzij hun uiterst robuuste constructie.

voor 3D-weven tot zware meerlagige stoffen
in verschillende diktes voor elke denkbare

Jacquardweven

toepassing.

Wereldwijd erkend als toonaangevende en
Jacquard-machinefabrikant

Automatiseringsoplossingen voor breien

biedt Stäubli een breed scala van machi-

Stäubli biedt elektronische controlesystemen

nes die op de hoogste snelheden werken

voor sokken- en kousenbreimachines, een

en met de uiterste precisie om continu per-

automatisch teensluitingsmechanisme voor

fecte stofkwaliteit te leveren in lint, badstof,

sokkenproductie, alsmede productiebewak-

tapijtstof en velours.

ing en grafische programmeersystemen.

innovatieve
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1892
Oprichting van het bedrijf
Schelling & Stäubli
in Horgen/Zürich,
Zwitserland

1900
Ontwikkeling van
schachtmachines
voor de weefindustrie

1956
Diversificatie in
hydraulica en
pneumatiek met
de productie van
snelkoppelingen

1982
Samenwerking met
Unimation Inc. / USA
Productie van
PUMA robots in
Telford/UK

1983
Overname Jacquardmachineproductie van
Verdol SA in Lyon,
Frankrijk, opgericht
in 1883

1998
Overname van de Duitse
tapijtweefmachinefabrikant Schönherr,
opgericht in 1852.

2002
Overname van Multi-Contact, fabrikant van elektrische koppelingssystemen
die in 1962 in Bazel, Zwitserland werd opgericht

2004
Overname van de robotbelangen van Bosch Rexroth

TECHNOLOGIE SINDS 1892

Kwaliteit is
Stäubli’s missie
en drijvende kracht
Sinds 1892 is de Stäubli Group op zowel

toepassingen, en later ook voor elektriciteit

technologisch als op geografisch vlak sterk

en data. Met de overname van Unimation –

gegroeid. Al in 1909 opende Stäubli zijn eer-

een gerenommeerde pionier op het gebied

ste productievestiging in Frankrijk, gevolgd

van industriële robotica – vervolgde Stäubli

door verdere uitbreidingen in andere Euro-

zijn dynamische koers in een van de meest

pese landen, Noord- en Zuid-Amerika, Ja-

geavanceerde en innovatieve industriële

pan, China, India en Korea. Na te zijn gestart

sectoren. Op basis van dit omvangrijke tech-

als een technologische pionier en betrouw-

nologische erfgoed en onze uitgebreide ex-

bare partner in de weefindustrie, heeft

pertise werken we samen met onze klanten

Stäubli zijn expertise uitgebreid naar ver-

over de hele wereld om de meest efficiënte

bindingsoplossingen. Eerst met snelkoppe-

oplossingen voor hun specifieke toepassin-

lingen voor pneumatische en hydraulische

gen te leveren.

Bedrijfsprofiel

23

11014236-NL-C
Stäubli Units
Units
Stäubli

Vertretungen / Agenten
Representatives
/Agents

Wereldwijde aanwezigheid
van de Stäubli Group
www.staubli.com

Staubli is een merk van Stäubli International AG gedeponeerd in Zwitserland en in andere landen. © Stäubli 2019.
We behouden ons het recht om productspecificaties aan te passen zonder voorafgaand bericht.
corporate.communications@staubli.com | Foto’s: Alain Bucher, Fotolia, iStock, Shutterstock, Stäubli, Yoose3D

