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RobotKawasaki  

RFA heeft de meeste referenties voor Robotloaders in Nederland 

Draaibanken Freesmachines 

 
Kawasaki RS010N met RFA-Raster 
bij Mazak Quickturn Smart draaibank 

 
Kawasaki RS020N met RFA-Vision 

en Bin-Picking bij DMG CTV160 

 
Kawasaki RS020N met RFA-Raster 

bij DMG Mori ecoMill 50 freesmachine 

 
Kawasaki RS020N met RFA-Raster 
bij Hyundai Wia F400 freesmachine 

 
Kawasaki RS020N met RFA-Raster 

bij Doosan Puma 
Kawasaki RS020N met 

RFA-Raster bij Haas draaibank 

 
Kawasaki CX210L met RFA-Raster 

bij Mazak Integrex 
Kawasaki FS030L met RFA-Vision 

bij Hermle C800U freesmachine 

 
Kawasaki RS020N met RFA-Pallet 

bij Doosan Puma draaibank 

 
Kawasaki RS010N met RFA-Raster 

bij Hwacheon draaibank 

 
Kawasaki RS020N met RFA-JobEdit 

bij Hyundai Wia i-CUT 400TD 

 
Kawasaki FS006L met RFA-Vision 
bij 2 Fanuc Robodrill freesmachines 

 
Kawasaki ZX165U pakt werkstukken 

van pallet bij Doosan Puma draaibank 

 
Kawasaki RS020N met rolmagazijnen 

bij Haas draaibank 

 
Kawasaki BX200L met RFA-Raster 

bij Mazak Integrex 

 
Kawasaki RS020N met RFA-Raster 

bij Haas VF3 freesmachine 

 
Kawasaki RS020N met RFA-Raster 

bij Samsung Smec draaibank 
Kawasaki RS080N met RFA-Raster 

bij Doosan Puma draaibank 

 
Kawasaki CX210L met RFA-Pallet 

palletbelading Mazak VTC800-SR20 

Kawasaki RS020N met RFA-Raster 
bij Haas UMC750 freesmachine 

 
Kawasaki RS020N met RFA-Raster 

bij Mazak Quickturn draaibank 

 
Kawasaki RS080N met RFA-Raster 

bij DMG CTX 510 draaibank 

 
Kawasaki RS020N met RFA-JobEdit 

palletbelading Mazak VARIAXIS J-500 

 
Kawasaki RS020N met RFA-Vision 

Bij Mazak freesmachine 
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RobotKawasaki  

 

RFA Robotloader RS020N met RFA-Raster, setprijs sleutelklaar € 57.000,00 
De robot staat onder een hoek van 45° op een stalen sokkel, hierdoor kan de robot naast de deur van de machine worden 

geplaatst en is de toegang naar de machinedeur vrij. De operator legt de onbewerkte werkstukken in de vakken van de 

rasterplaat. De robot wordt eenvoudig en snel ingesteld door enkele tikken op het touch-screen van de tablet-pc met RFA-

Raster software. Door de eenvoudige menu’s is het bedieningsgemak optimaal. De robot heeft 2 grijpers, zodat de 

werkstukken snel gewisseld worden in de machine. Op de grijper is een nozzle gemonteerd, hiermee blaast de robot de 

klem of de klauwplaat met perslucht schoon. Doordat er een veiligheidslichtscherm met een afbuigspiegelspiegel is 

toegepast, is de toegang naar de machine vrij en toch beveiligd volgens de CE voorschriften. Het compacte robotsysteem 

neemt weinig ruimte in beslag. 

 
Leveringsomvang RFA Robotloader RS020N met RFA-Raster: 
 1 Kawasaki RS020NFE91 robot, 6 assen, herh. nauwk. ± 0,05 mm, draagkracht 20 kg, reach Ø 3.450 mm 

 1 Kawasaki E91 besturing, teach panel met TFT kleuren touch screen 

 1 Tablet-pc met RFA-Raster software 

 1 Interfacekast met 32 ingangen, 32 uitgangen, 2x TCP/IP ethernet, USB poort 

 1 Sokkel 45° voor de robot  

 1 Werkbank met rvs rasterplaat 2.000x700 mm. voor het werkstuk magazijn 

 2 Schunk PGN/PZN+80/2 2- of 3 klauwgrijpers met vingers voor 1 werkstuk 

 1 Nozzle voor het schoonblazen van de klem of de klauwplaat 

 1 Set lichtscherm met afbuigspiegel, veiligheidshekkken met 1 servicedeur volgens CE 

 3 Dagen installatie van de robot ter plaatse 

 1 Robot programma voor 1 werkstuk 

 1 Gebruiksvriendelijk intuïtief RFA-Raster menu om nieuwe werkstukken snel in te stellen 

 1 Programmeertraining bij RFA 

 2 Dagen assistentie bij het opstarten van de productie 

 1 Franco levering in de Benelux, onafgeladen 

 
RFA Robotloader RS020N met RFA-Raster bij DMG Mori freesmachine 

met werkstuktafel 2.000x700 mm met geïntegreerde besturing 

 
RFA Robotloader RS020N met RFA-Raster bij Hyundai Wia freesmachine 

lichtscherm rondom de robotcel voor beveiligde vrije toegang 

 
RFA Robotloader RS020N met RFA-Raster bij Hyundai Wia freesmachine 

lichtscherm rondom de robotcel voor beveiligde vrije toegang 
 

 
RFA Robotloader Kawasaki RS020N met RFA-Raster bij Doosan draaibank 

lichtscherm rondom de robotcel voor beveiligde vrije toegang 
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RobotKawasaki  

 

RFA Robotloader RS020N met RFA-Pallet, setprijs sleutelklaar € 66.000,00 
De robot staat onder een hoek van 45° op een stalen sokkel, hierdoor kan de robot naast de deur van de machine worden 

geplaatst en is de toegang naar de machinedeur vrij. Er zijn 2 sluizen voorzien zodat de operator zonder onderbreking de 

pallets belaadt. De robot wordt eenvoudig en snel ingesteld door enkele tikken op het touch-screen van de tablet-pc met 

RFA-Pallet software. Door de eenvoudige menu’s is het bedieningsgemak optimaal. De robot heeft een speciale grijper 

zodat de pallets nauwkeurig gewisseld worden in de machine. Op de grijper is een nozzle gemonteerd, hiermee blaast de 

robot de pallet met werkstuk met perslucht schoon. Doordat het systeem compact is en er een veiligheidslichtscherm is 

toegepast, is de toegang naar de machine vrij en toch beveiligd volgens de CE voorschriften. Optioneel wordt de tablet bij 

de robotcel worden uitgerust met RFA-JobEdit voor het beheren van gemengde productie, meerprijs € 3.200,00. 

 
Leveringsomvang RFA Robotloader RS020N met RFA-Pallet: 
 1 Kawasaki RS020NFE91 robot, 6 assen, herh. nauwk. ± 0,05 mm, draagkracht 20 kg, reach Ø 3.450 mm 

 1 Kawasaki E91 besturing, teach panel met TFT kleuren touch screen 

 1 Tablet-pc met RFA-Pallet software 

 1 Interfacekast met 32 ingangen, 32 uitgangen, 2x TCP/IP ethernet, USB poort 

 1 Sokkel 45° voor de robot  

 1 Pallet magazijn met 20 pallet posities van 325x325x260 mm en 2 palletsluizen 

 1 Grijper voor pallets tot 15 kg. 

 1 Nozzle voor het schoonblazen van de klem of de klauwplaat 

 1 Set lichtscherm, veiligheidshekkken met 1 servicedeur volgens CE 

 3 Dagen installatie van de robot ter plaatse 

 1 Robot programma voor 1 werkstuk 

 1 Gebruiksvriendelijk intuïtief RFA-Pallet menu om nieuwe werkstukken snel in te stellen 

 1 Programmeertraining bij RFA 

 2 Dagen assistentie bij het opstarten van de productie 

 1 Franco levering in de Benelux, onafgeladen 

 
RFA Robotloader RS020N met RFA-Pallet en magazijn voor 20 pallets 

en 2 palletsluizen voor palletbelading bij Mazak freesmachine 
en palletmagazijn 

voor palletbelading in een Mazak freesmachine 

 
RFA Robotloader RS020N met RFA-Pallet en magazijn voor 20 pallets 

en 2 palletsluizen voor palletbelading bij Mazak freesmachine 
 

 
RFA Robotloader RS020N met RFA-Pallet hanteert een werkstukpallet 

met een pneumatische grijper met 2 paralelle vingers en productbewaking 

 
RFA Robotloader RS020N met RFA-Pallet en RFA-JobEdit software 

op tablet-pc met 2 beveiligde palletsluizen 
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RobotKawasaki  

 

RFA Robotloader RS020N met RFA-Vision, setprijs sleutelklaar € 65.000,00 
De Kawasaki RS020N robot heeft een hanteringcapaciteit van 20 kg. De Robotloader is uitgerust met 2 grijpers (snel 

werkstukken wisselen), aangedreven aan- en afvoerband voor werkstukken en veiligheidshekken volgens CE. De robot ziet 

het werkstuk dat op de aanvoerband ligt via de GigE ethernet camera van RFA-Vision, pakt het werkstuk van de band en 

zet het in de bewerkingsmachine. Het bewerkte werkstuk legt de robot op de afvoerband. De flexibele productaanvoer 

maakt dit systeem geschikt voor grote en kleine series. De optie Bin-Picken met magneetgrijper heeft een meerprijs van 

€ 2.200,00. De robot pakt de magneet en gebruikt deze om de los gestorte werkstukken uit de bak te pakken. De robot vult 

de aanvoerband met onbewerkte werkstukken. Hierna zet de robot de magneet weg en het machine beladen gaat verder. 

 
Leveringsomvang RFA Robotloader RS020N met RFA-Vision: 
 1 Kawasaki RS020NFE91 robot, 6 assen, herh. nauwk. ± 0,05 mm, draagkracht 20 kg, reach Ø 3.450 mm 

 1 Kawasaki E91 besturing, teach panel met TFT kleuren touch screen 

 1 Interfacekast met 32 ingangen, 32 uitgangen, 2x TCP/IP ethernet, USB poort 

 1 Set RFA-Vision: tablet pc, Windows, GigE ethernet camera, lens, led verlichting  

 1 Voetplaat met sokkel voor de robot 

 2 Schunk PGN+ 80/2 grijpers met 2 sets vingers voor 1 werkstuk 

 1 Nozzle voor het schoonblazen van de klem of de klauwplaat 

 1 Aangedreven werkstuk aanvoertransportband L=2.500 mm. B=500mm. 

 1 Aangedreven werkstuk afvoertransportband L=2.000 mm. B=500mm. 

 1 Set veiligheidshekwerken met 1 deur rond de robotcel volgens CE 

 3 Dagen installatie van de robot ter plaatse  

 1 Robot programma voor 1 werkstuk 

 1 Gebruiksvriendelijk intuïtief RFA-Vision menu om nieuwe werkstukken snel in te stellen 

 1 Programmeertraining bij RFA 

 2 Dagen assistentie bij het opstarten van de productie 

 1 Franco levering in de Benelux, onafgeladen 

 
RFA Robotloader RS020N met RFA-Visio 
een bij Mazak VCS 530C freesmachine 

 
RFA Robotloader RS020N met RFA-Vision 

bij een Mazak VCS 530C freesmachine 

 
RFA Robotloader RS020N met RFA-Vision bij DMG Verticale draaibank 

Opties: Bin-Picking en omkeerstation 

 
RFA Robotloader RS020N met RFA-Vision bij DMG Verticale draaibank 

Opties: Bin-Picking en omkeerstation 
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RobotKawasaki  

 

 

RFA Robotloader RS080N met RFA-Raster, setprijs sleutelklaar € 72.000,00 
De robot staat onder een hoek van 45° op een stalen sokkel, hierdoor kan de robot naast de deur van de machine worden 

geplaatst en is de toegang naar de machinedeur vrij. De operator legt de onbewerkte werkstukken in de vakken van de 

rasterplaat. De robot wordt eenvoudig en snel ingesteld door enkele tikken op het touch-screen van de tablet-pc met RFA-

Raster software. Door de eenvoudige menu’s is het bedieningsgemak optimaal. De robot heeft 2 grijpers, zodat de 

werkstukken snel gewisseld worden in de machine. Op de grijper is een nozzle gemonteerd, hiermee blaast de robot de 

klem of de klauwplaat met perslucht schoon. Dankzij het veiligheidslichtscherm met afbuigspiegels, is de toegang naar de 

machine vrij en toch beveiligd volgens de CE voorschriften. De compacte robotcel heeft weinig ruimte nodig. 

 
Leveringsomvang RFA Robotloader RS080N met RFA-Raster: 
 1 Kawasaki CX210LFE02 robot, 6 assen, herh. nauwk. ± 0,07 mm, draagkracht 80 kg, reach Ø 4.200 mm 

 1 Kawasaki E02 besturing, teach panel met TFT kleuren touch screen 

 1 Tablet-pc met RFA-Raster software 

 1 Interfacekast met 32 ingangen, 32 uitgangen, 2x TCP/IP ethernet, USB poort 

 1 Voetplaat voor de robot 

 1 Werkbank met rasterplaat 2.000x700 mm. voor het werkstuk magazijn 

 2 Schunk PGN/PZN+125/1 2- of 3 klauwgrijpers, met vingers voor 1 werkstuk 

 1 Nozzle voor het schoonblazen van de klem of de klauwplaat 

 1 Set lichtscherm met spiegel, veiligheidshekkken met 1 servicedeur volgens CE 

 3 Dagen installatie van de robot ter plaatse 

 1 Robot programma voor 1 werkstuk 

 1 Gebruiksvriendelijk intuïtief RFA-Raster menu om nieuwe werkstukken snel in te stellen 

 1 Programmeertraining bij RFA 

 2 Dagen assistentie bij het opstarten van de productie 

 1 Franco levering in de Benelux, onafgeladen 

 

 

 

 

 
RFA Robotloader RS080N op 45° sokkel bij Doosan draaibank,  

de robot staat naast de machinedeur, vrije toegang voor de operator 

 
RFA Robotloader RS080N met RFA-Raster op een brugconstructie boven 
de DMG draaibank, minimaal vloeroppervlak en vrije beveiligde toegang 

 
RFA Robotloader RS080N met RFA-Raster bij Doosan draaibank 

lichtscherm rondom de robotcel voor beveiligde vrije toegang 
 
 

 
RFA Robotloader RS080N met RFA-Raster bij Doosan draaibank 

met robotbesturing geïntegreerd onder de werkstuktafel 
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RobotKawasaki  

 

RFA Robotloader CX210L met RFA-Raster, setprijs sleutelklaar € 69.000,00 
De robot staat op geruime afstand van de machine waardoor voldoende werkruimte voor de machine blijft. De operator legt 

de onbewerkte werkstukken in de vakken van de rasterplaat. De robot wordt eenvoudig en snel ingesteld door enkele 

tikken op het touch-screen van de tablet-pc met RFA-Raster software. Door de eenvoudige menu’s is het bedieningsgemak 

optimaal. De robot heeft 2 grijpers, zodat de werkstukken snel gewisseld worden in de machine. Op de grijper is een nozzle 

gemonteerd, hiermee blaast de robot de klem of de klauwplaat met perslucht schoon. Doordat er een veiligheidslichtscherm 

met afbuigspiegels is toegepast, is de toegang naar de machine vrij en toch beveiligd volgens de CE voorschriften. Het 

compacte robotsysteem neemt weinig ruimte in beslag. 

 
Leveringsomvang RFA Robotloader CX210L met RFA-Raster: 
 1 Kawasaki CX210LFE02 robot, 6 assen, herh. nauwk. ± 0,06 mm, draagkracht 210 kg, reach Ø 5.400 mm 

 1 Kawasaki E02 besturing, teach panel met TFT kleuren touch screen 

 1 Tablet-pc met RFA-Raster software 

 1 Interfacekast met 32 ingangen, 32 uitgangen, 2x TCP/IP ethernet, USB poort 

 1 Voetplaat voor de robot 

 1 Werkbank met rasterplaat 2.000x700 mm. voor het werkstuk magazijn 

 2 Schunk PGN/PZN+125/1 2- of 3 klauwgrijpers, met vingers voor 1 werkstuk 

 1 Nozzle voor het schoonblazen van de klem of de klauwplaat 

 1 Set lichtscherm met spiegel, veiligheidshekkken met 1 servicedeur volgens CE 

 3 Dagen installatie van de robot ter plaatse 

 1 Robot programma voor 1 werkstuk 

 1 Gebruiksvriendelijk intuïtief RFA-Raster menu om nieuwe werkstukken snel in te stellen 

 1 Programmeertraining bij RFA 

 2 Dagen assistentie bij het opstarten van de productie 

 1 Franco levering in de Benelux, onafgeladen 

 

 

 
RFA Robotloader CX210L met RFA-Raster en dubbele grijper 

Grote robot met hoog hanteringsgewicht en grote reikwijdte 

 
RFA Robotloader CX210L met RFA-Raster en 2 drieklauwgrijpers 

met robotbesturing geïntegreerd onder de werkstuktafel 

 
RFA Robotloader CX210L met RFA-Raster bij Mazak Integrex I200-ST 

lichtscherm rondom de robotcel voor beveiligde vrije toegang 
 

 
RFA Robotloader CX210L met RFA-Raster bij Mazak Integrex I200-ST 

lichtscherm rondom de robotcel voor beveiligde vrije toegang 
l 
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RobotKawasaki  

 

RFA Robotloader CX210L met RFA-Pallet, optie RFA-Raster, setprijs sleutelklaar € 88.000,00 
De grote robot heeft een Schunk NSR160 pallet wisselklem waarmee de pen die aan een werkstukpallet is gemonteerd 

wordt vastgepakt. De operator plaatst de pallets met te bewerken werkstukken in de 2 sluizen en geeft dit aan op de tablet-

pc, waarop de RFA-Pallet software draait. De robot pakt deze pallets en zet deze op een vrije plek in het magazijn met 39 

palletplaatsen. Zodra de machine klaar is met verspanen, neemt de robot de pallet met het bewerkte werkstuk uit de 

machine en brengt dit naar een vrije plek in het magazijn. De robot pakt een pallet met een onbewerkt werkstuk uit het 

magazijn en plaatst dit in de machine. Als de machine verspaant, wisselt de robot de pallets in de sluizen, pallets met 

bewerkte werkstukken komen in de sluis, pallets met onbewerkte werkstukken brengt de robot vanuit de sluis naar het 

magazijn. De operator dirigeert de robot via enkele tikken op de tablet-pc met de bedieningsvriendelijk RFA-Pallet software. 

Optioneel kan de robot uitgebreid worden met een grijperwisselsysteem en een rastertafel, zodat de robot ook losse 

werkstukken kan hanteren. Er is als optie RFA-JobEdit voor het beheren van gemengde productie, meerprijs € 3.200,00. 

 
Leveringsomvang RFA Robotloader CX210L met RFA-Raster: 
 1 Kawasaki CX210LFE02 robot, 6 assen, herh. nauwk. ± 0,06 mm, draagkracht 210 kg, reach Ø 5.400 mm 

 1 Kawasaki E02 besturing, teach panel met TFT kleuren touch screen 

 1 Tablet-pc met RFA-Pallet software 

 1 Interfacekast met 32 ingangen, 32 uitgangen, 2x TCP/IP ethernet, USB poort 

 1 Sokkel op voetplaat voor de robot 

 1 Magazijn voor 39 pallets 

 1 Schunk NSR 160 palletwisselklem voor pallets met een Schunk SPA 80-30 pen 

 1 Nozzle voor het schoonblazen van de klem of de klauwplaat 

 1 Set lichtscherm met veiligheidshekkken volgens CE 

 5 Dagen installatie van het robotsysteem ter plaatse 

 1 Robot programma voor 1 werkstuk 

 1 Gebruiksvriendelijk intuïtief RFA-Pallet menu om nieuwe werkstukken snel in te stellen 

 1 Programmeertraining bij RFA, 2 Dagen assistentie bij het opstarten van de productie, 1 Franco levering in de Benelux, onafgeladen 

 

 

 

 

 

 
RFA-Pallet software op tablet-pc voor gemakkelijke bediening 

Twee palletsluizen met 2 handbediende dubbele hefluiken 

 
Kawasaki CX210L robot met RFA-Pallet 

met magazijn met passende vakken voor verschillende pallets 

 
RFA Robotloader CX210L met RFA-Pallet en RFA-Raster bij Mazak  

lichtscherm rondom de robotcel voor beveiligde vrije toegang 
 

 
RFA Robotloader CX210L met RFA-Pallet en RFA-Raster bij Mazak 

met magazijn voor 39 werkstukpallets en raster tafel voor losse werkstukken 
l 
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RobotKawasaki  

Overzicht RFA Robotloaders 

Beschrijving 
RS020N 

RFA-Raster 
RS020N 

RFA-Pallet 
RS020N 

RFA-Vision 
RS080N 

RFA-Raster 
CX210L 

RFA-Raster 
CX210L 

RFA-Pallet 

1 Kawasaki robot RS020NFE91: 6 assen, cap. 20kg, reach Ø 3.450 mm √ √ √    

1 Kawasaki robot RS080NFE02: 6 assen, cap. 80kg, reach Ø 4.200 mm    √   

1 Kawasaki robot CX210LFE02: 6 assen, cap 210kg, reach Ø 5.400 mm     √ √ 

1 Interfacekast met 32 ingangen en 32 uitgangen √ √ √ √ √ √ 

1 Set RFA-Raster: tablet pc, RFA-Raster software √   √ √ Optie 

1 Set RFA-Pallet: tablet pc, RFA-Pallet software  √    √ 

1 Set RFA-Vision: tablet pc, GigE ethernet camera, lens, led verlichting   √    

1 Sokkel 45° voor de robot (NB: CX210L sokkel 0°) √ √ √ √ √ √ 

1 Werkbank met rvs rasterplaat LxB = 2.000x700 mm  √   √ √ Optie 

1 Magazijn voor 20 pallets, 2 palletsluizen (NB: CX210L 38 palletposities)  √    √ 

1 Dubbele grijper: 2x Schunk PGN/PZN+80/2 √  √    

1 Dubbele grijper: 2x Schunk PGN/PZN+125/1    √ √ Optie 

1 Grijper voor 1 werkstukpallet  √    √ 

1 Nozzle voor het schoonblazen van klem of klauwplaat √ √ √ √ √ √ 

1 Aangedreven aanvoertransportband L= 2.500 mm B=500 mm   √    

1 Aangedreven afvoertransportband L= 2.000 mm B=500 mm   √    

1 Veiligheidslichtscherm met afbuigspiegel volgens CE √ √  √ √ √ 

1 Set veiligheidshekken volgens CE √ √ √ √ √ √ 

3 Dagen installatie ter plaatse √ √ √ √ √ √ 

1 Robot programma voor 1 werkstuk √ √ √ √ √ √ 

1 Gebruiksvriendelijk menu voor nieuwe werkstukken √ √ √ √ √ √ 

1 Programmeertraining √ √ √ √ √ √ 

2 Dagen assistentie bij opstarten productie √ √ √ √ √ √ 

1 Franco levering in de Benelux, onafgeladen √ √ √ √ √ √ 

Setprijs voor sleutelklare levering                                                         € 57.000,00 66.000,00 65.000,00 72.000,00 69.000,00 88.000,00 

Opties Prijs €  

1 Licentie RFA-JobEdit: software voor het plannen en activeren van bewerkingsprogramma’s in de freesmachine of draaibank 3.200,00 

1 Set handmatig verstelbare vingers voor 1 Schunk PGN/PZN+80/2 grijper  500,00 

1 Set handmatig verstelbare vingers voor 1 Schunk PGN/PZN+125/1 grijper 900,00 

1 Machinedeur openen en sluiten door de robot 2.500,00 

1 Uitricht- en overpakstation voor het omdraaien van werkstukken voor een 2e bewerking 1.900,00 

1 Doorrolmagazijn voor assen, verstelbaar voor assen L= 300 tot 1.000 mm. Ø = 10 tot 50 mm 4.500,00 

Optie CX210L RFA-Pallet: 1 Schunk grijperwisselsysteem, 2 grijpers PGN/PZN+125/1, 1 rastertafel 1.500x700 mm, RFA-Raster software 19.500,00 

Deze prijzen gelden tot 31-12-2019, wijzigingen en drukfouten zijn voorbehouden. Document ref. prr.19.w01 dd 27-5-2019. 
De Algemene Leveringsvoorwaarden dd. 13-08-2009 van de Federatie Productie Technologie zijn van toepassing. 
 

Over RFA  
Bij RFA heeft men 37 jaar ervaring met het leveren en installeren van robots in de metaalverwerkende industrie. In 1992 heeft Kawasaki 

Heavy Industries Ltd. RFA aangesteld als importeur van Kawasaki robots in de Benelux. RFA heeft eigen service monteurs, 

programmeurs, constructeurs en een deskundige binnendienst. De robotprojecten worden deskundig in eigen beheer uitgevoerd. RFA 

biedt servicecontracten op maat voor de geleverde systemen aan. RFA’s systemen en de bijgeleverde documentatie voldoen aan de 

geldende CE normen. Sinds 1996 levert RFA Robotloaders met Vision systemen voor het beladen van bewerkingsmachines. RFA’s 

specialisten hebben het RFA-Vision systeem, RFA-Raster software, RFA-Pallet software en de job-manager RFA-JobEdit ontwikkeld. 

Inmiddels heeft RFA honderden robots geleverd. In Nederland heeft RFA de meeste referenties voor robots voor het beladen van 

machines. RFA heeft de kennis en ervaring om robotprojecten voor het beladen van machines deskundig en efficiënt te realiseren. 

 

 RFA Rijlaarsdam Factory Automation B.V. 

 Postbus 1042 3330CA Zwijndrecht 

 Houtkopersstraat 14 3334KD Zwijndrecht 

 RFA is importeur van tel 078-6100645 fax 078-6100087 

 Kawasaki robots voor de Benelux info@rijlaarsdam.eu  www.rijlaarsdam.eu 

mailto:info@rijlaarsdam.eu
http://www.rijlaarsdam.eu/

