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	 TEQQ	Integrated	Product	
	 Handler	-	Highlights

	 Wat	is	het?
>	 	Vier modules, die werken als een 
 systeem: machine klem, grijper, 
 product magazijn en besturing	 
> Een uiterst eenvoudige gebruikers 
 interface voor het inleren van klem 
 en grijper
>  Veiligheden in klem en grijper, 
 die een onbezorgde, onbemande 
 productie mogelijk maken.

	 Wat	kan	ik	er	precies	mee?
>  U kunt automatiseren voor producten 

tot 200 x 250 mm en maximaal 8 kg
>  U kunt de bekken van de klem en de 

vingers van de grijper aanpassen voor 
specifieke producten

>  U kunt producten zowel inwendig 
 als uitwendig grijpen en klemmen.

	 Wat	heeft	u	nodig?
>  Een verticale freesbank, oud of nieuw, 

met een X-verplaatsing van minimaal 
750 mm

>  Beschikbaarheid van 2 M functies en 
een feedhold circuit

> 220 V en 5 bar lucht.

De	productiviteit	
van	uw	freesbank	
verhogen	zonder	

hoge	investeringen?	
Dat	kan	nu.

Uw	voordelen:

>	 Een	betrouwbaar,	eenvoudig	en	flexibel	

	 automatiseringssysteem

>	 Operationeel	in	een	werkdag	

>	 Omstel	tijden	circa	15	minuten

>	 Gebruikt	geen	vloeroppervlak		

>	 Terugverdientijd	ruim	binnen	een	jaar



Dit zeggen de gebruikers van TEQQ’s 
Integrated Product Handler:

“De vooraf geschatte productiviteitsverhoging  
 wordt zeker waargemaakt”

“Prima geschikt voor bijna al onze 
   producten, zowel voor de eerste als 
 de tweede bewerking”

“Deze automatisering verhoogt de 
 kwaliteit van onze producten”

“Het systeem geeft rust op de werkvloer, 
  hetgeen de kwaliteit van ander werk ten 
goede komt”

Heeft u een verticale freesbank met series 
van enkele tientallen tot enige duizenden  
producten? En wilt u automatiseren zonder  
hoge investeringen in geld, leertrajecten,  
omstel tijden en vloeroppervlak? Dat kan nu 
met de nieuwe en unieke Integrated Product
Handler van TEQQ: een volledig geïntegreerde 
en eenvoudig te bedienen accessoire, die uw 
freesbank opwaardeert tot een manarme 
productiecel.

TEQQ	versus	meervoudig	klemmen?
Het gebruik van meerdere klemmen, al of 
niet met een nulpuntspansysteem, heeft als 
voordeel dat de product wisseltijden en ge-
reedschap wisseltijden beperkt worden. Het 
TEQQ systeem stelt de operator in staat circa 
70% van de werktijd ander werk te doen, het-
geen een reductie in arbeidskosten betekent. 
Bovendien produceert het TEQQ systeem elke 
dag een aantal uren buiten werktijd. Bij el-
kaar zorgt dit er voor dat het TEQQ systeem al 
na circa 6 maanden een betere investering is 
dan een oplossing met meerdere klemmen.

TEQQ	versus	robot	automatisering?
Robot automatisering vergt werkvoorberei-
ding door relatief hoog opgeleid personeel. 
Dit maakt automatisering van kleine tot mid-
delgrote series duur. In combinatie met de 
hoogte van de investering is het TEQQ sys-
teem voor kleine tot middelgrote series veel 
aantrekkelijker.  

Verhoog uw productiviteit!
We verwijzen u graag naar onze website 
met meer informatie over onze producten, 
video’s en testimonials van onze klanten. 

Op onze website vindt u ook informatie om 
in contact te komen met de verkopers van 
onze dealers of van TEQQ. Zij analyseren uw 
specifieke situatie graag met u. Zij gebruiken 
daarvoor ons Return-on-Investment tool. Ook 
kunnen zij met u de vergelijking met alterna-
tieve oplossingen in meer detail doornemen. 
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Bent u geïnteresseerd om dealer te worden 
voor TEQQ? 
 
Website: www.teqq.eu
Email:  info@teqq.nl


