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Zelfrijdende glasrobot voor Versteeg

Versteeg Glas & Montage heeft een zelfrijdende glasrobot aangeschaft die meer dan 

400 kilogram glas kan tillen. De robot is mede aangeschaft naar aanleiding van de 

opdracht voor de snelle levering en montage van glas voor de bouw van winkels in 

heel Europa. De eerste projecten waar het bedrijf uit Hengelo de robot inzet, zijn in 

Berlijn en Innsbruck, onder meer voor het maken van gevels met spiderglas.

Europese winkelketen
Snelle glasopdracht

  MArco groothoff

De zelfrijdende glasrobot is van KS en 

tilt, draait en kantelt volgens directeur 

Hugo Biemans van Versteeg ruiten tot 

450 kilogram probleemloos. ‘De ma-

chine is maximaal 820 millimeter breed 

en kan daarmee door bijna alle deuren. 

Een montagehoogte tot bijna 3,5 meter 

en de tot 1 meter uitschuifbare arm 

maakt haar ook inzetbaar voor dakbe-

glazing. Door het lage eigengewicht 

van onder de 500 kilogram is de robot 

geschikt voor transport via de meeste 

bouw- en personenliften.’

 

Stroomversnelling

Versteeg verwerkt veel groot en zwaar 

glas, vaak ook in krappe ruimtes, en 

had de robot al langer op haar wen-

senlijstje staan. Door de opdracht voor 

de buitenlandse projecten kwam de 

aanschaf in een stroomversnelling. Bie-

mans: ‘Het werk is in opdracht van een 

grote winkelketen die de komende zes 

jaar meer dan 200 winkels in Europa 

neer wil zetten. Wij hebben inmiddels 

zes winkels in Nederland, België en 

Duitsland gemaakt via een aannemer 

die hier vast voor werkt.’ Versteeg 

maakt de glazen entrees en tochtslui-

zen, veelal van 12 en 15 millimeter 

gehard glas. De spidergevels worden 

uitgevoerd in gelaagd geharde begla-

zing. De maximale maten die het bedrijf 

verwerkt zijn 2,30 x 4 meter in 16 mil-

limeter met gewichten tot meer dan 

350 kilogram. ‘Vanwege de beperkte 

ruimte en de maximale vloerdruk kun-

nen we geen kraan inzetten en hebben 

we onze investering op dit apparaat 

gericht, waarbij vooral de compactheid 

en flexibiliteit doorslaggevend waren.’ 

Ook Versteeg zelf is voor de projecten 

geselecteerd op basis van haar flexi-

biliteit. ‘De winkels gaan meestal bin-

nen twaalf weken van niets naar iets’, 

maakt Biemans duidelijk, ‘waarvan de 

eerste vier weken ook nog eens voor 

de ruwbouw zijn, een periode waarin 

we nog niets kunnen meten of tekenen. 

Maar tot nu toe hebben we altijd de 

deadline weten te halen. De robot helpt 

daar bij, aangezien we nog sneller en 

efficiënter kunnen werken.’   <

De zelfrijdende 

robot van KS 

wordt door 

Versteeg als 

eerste ingezet 

bij projecten 

in Berlijn en 

Innsbruck.


