
o  productive hours:  8.760
o  availability:  24/7
o  recruitment costs:  0.0
o  absent: 0.0
o  holidays: 0.0
o  lunch breaks: 0.0
o  salary increases: 0.0
o  conflicts: 0.0
o  travel expenses: 0.0
o  pension accrual: 0.0
o  health insurance: 0.0
o  strike days: 0.0
o  popularity among colleagues: 0.0
o  popularity among employers:  100%
o  return on investment:  contact us!

all about

Op een dag steekt 
een robot uw handdoeken in.
Zijn naam is robin.
Op de Expo Detergo in Milaan afgelopen oktober konden bezoekers al met hem 
kennismaken: robin. De allereerste robot voor de industriële wasserij. Zijn expertise: 
handdoeken insteken. Zonder moeite pakt hij handdoeken op en steekt er tot 720 
stuks per uur in. Zeven dagen per week, 24 uur per dag. Markus Köbel, directeur van 
Laundry Robotics, het bedrijf achter robin, vertelt wie robin is en wat hij doet.

“robin is professioneel insteker”, aldus Markus Köbel. “Waarin 
hij zich van een mens onderscheidt, is zijn werktempo, zijn 
productiviteit en de constante kwaliteit van zijn output. En hij 
meldt zich gegarandeerd nooit ziek. Je kunt robin 
beschouwen als de ideale werknemer.”

robin is ontworpen op basis van een zogenoemd 
vision-systeem. Kunt u uitleggen wat dat is?
“Het is in feite een camerasysteem met software erachter, 
gebaseerd op hoe de mens naar dingen kijkt en beoordeelt 
wat het is. Denk bijvoorbeeld aan de zelfrijdende auto. Die 
heeft ook een vision-systeem dat signalen, voetgangers en 
fietsers detecteert en op basis daarvan beslissingen neemt. 
robin werkt net zo.

Werkt robin met kunstmatige intelligentie?
“De software van robin bevat absoluut kunstmatige 
intelligentie. Het is een soort neuraal-netwerk, gemodelleerd 
naar het menselijk brein, met een lerend vermogen. Je kunt 
robin bijvoorbeeld bijbrengen wat een hoek of rand is door 
hem een voorbeeld te laten zien. De handeling van Robin 
past zich dan aan. Hij leert dan een nieuwe type handdoek in 
te steken.”

Er zijn meer ‘pickers’ op de markt. 
In welk opzicht is robin anders?
“robin is geen picker. robin is een adaptief systeem, dus een 
wisselwerking tussen een denksysteem en de bijbehorende 
mechanica. robin verwerkt de handdoeken voor een groot 
deel zoals een mens dat zou doen, je kan dus zien wat hij 
doet en waarom.”

Is robin geen bedreiging voor de 
werkgelegenheid? 
“Beslist niet. Vraag het maar aan de eerste de beste 
industriële wasserij. Zij hebben steeds meer moeite mensen 
te vinden die bereid zijn de hele dag handdoeken in te steken. 
Dan is robin een uitkomst.”

robin komt bij Laundry Robotics vandaan. 
Wie zijn zij?
“Laundry Robotics is de optelsom van een idee van 
Landuwasco (NL), al sinds 1959 specialist in wasserijtechniek, 
en de samenwerking met twee krachtige partners: het 
Zwitserse BIKO, ontwikkelaar en producent van machines 
voor de wasserij-industrie en het Nederlandse bedrijf 
Blycolin, toonaangevend leverancier van linnenoplossingen 
voor de hospitality branche. 
Laundry Robotics 
ontwerpt, ontwikkelt en 
creëert robotoplossingen 
voor menselijke 
uitdagingen in de 
wasserij-industrie. 
robin is pas 
het begin.”

advertorial

Meer informatie over robin en Laundry Robotics 
vindt u op www.laundry-robotics.com

“robin is de ideale werknemer voor 
  de wasserij. Hij werkt 24/7, steekt tot 720
  handdoeken per uur, bij een constante
  kwaliteit en is nooit vrij of ziek.”

Meet robin at Laundry
Experience Event 2019


