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= Health ! 



Feeding 11 billion people… 
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?



Trends & drivers 
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FACTS: 
(World bank Group 2014):  

 
Food Waste: 1.3B Tonnes 

 
44% = fruit & veg !!! 

Labor costs 



It’s a huge market !! 
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FRUIT & VEGETABLE PROCESSING MARKET – Global Trend & Forecast to 2019  

Example  
70.284.446 tons lettuce/year 
77.488.543 tons apples/year 



Global annual lettuce consumption on a pile… 
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1311m 
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OUR CUSTOMERS 
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Now let’s meet our customers… 

10 



Now let’s meet our customers… 
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Now let’s meet our customers… 
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The work conditions… 
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Noisy 
Repetitive work 
Cold 
Humid 
(Hostile) 
(Heavy) 



What the food industry needs… 
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Our competition… 
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2x6M (stereo) vision 

17000 sensors/hand 

100 billion neurons 

Highly evolved 
motor cortex 



Example: the business case for lettuce 

Human 
!  Output 7/min 
!  Hourly rate 

"  A 8 EUR/hour (e.g. UK) 
"  B 20 EUR/hour (e.g. Norway) 

Robot 
!  Output 30/min 
!  Costs: 250k 
!  PS: 1% yield increase: 100k EUR 
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rate (EUR/h) 
hours/week 8 10 12 14 18 

30 4,01 3,21 2,67 2,29 1,78 
40 3,00 2,40 2,00 1,72 1,34 
60 2,00 1,60 1,34 1,14 0,89 
80 1,50 1,20 1,00 0,86 0,67 

250000 costs robot 
5 number of people replaced 



Potential PROs & CONs of automated food production 

PRO 
!  Improved yield 
!  Improved hygene 
!  Improved throughput 
!  Lower costs 
!  Improved product control 
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CON 
!  More complex technology 
!  Capital intensive 
!  Loss of flexibility 



Amazon knows…. 
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On-line retail will change the food chain ! 
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55% growth 2014 !! 
(in NL) 



The missing link 

21 



WHAT WE DO 
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Lacquey, robotic solutions in fresh food 
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Lacquey Freshgripper™ 
Both adaptive and gentle 
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No sensors but 
motor control !! 

(under actuation) 



Food compatibility 
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optional shapes  
& coatings 

soft corners, 
Few voids 

all parts SS or POM 

5M cycles + 

IP69(k) actuation 

adjustable pinching  
force 

servicable 

1-1.5kg weight 



Different sizes and shapes 
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Different sizes and shapes 
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Different sizes and shapes 
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Different sizes and shapes 
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It not just a gripper, 
but intelligent food handling units 
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sense 

think 

act 



Example 1: complete cabbage decoring line 
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Example 2: complete vine tomato packaging line 
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TECHNICAL CHALLENGES 
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Technical challenges 
1. Harsh environment 
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Technical challenges 
1. Harsh environment 
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Technical challenges 
2. Robustness 
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Technical challenges 
3. Product variety in fresh food 
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Different races, different features 
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Different products Different applications 

Technical challenges 
3. Product variety in fresh food 



WHAT WE WILL DO 
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What we will do #1 
Expand vision tools 
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Test (2014) spatial orientation of cabbage 
Vision by Wageningen University FBR 
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Build statistical truth 



…and iterate detection algorithms 
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What we will do #3 
Framework for handling various fresh products 
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Pickpoint algorithms 
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What we will do #4 
Extending functionality 
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Towards bin picking 
A first test with Delft University 
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ECOSYSTEM 
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Welcome to YESDelft! 
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1040 employment 
161 admitted companies 
97M generated revenue 
130M+ invested capital 
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Picknpack 



Factory in a Day 
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TU Delft Robotics Institute 
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A START UP PERSPECTIVE 
Some lesson learnt 
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2011: coming to YES!Delft 
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2011, Opening YES!Delft building  
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2011, First test setup LC Machinery  



2011, Technical communities 
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TECHNIC WEEKBLAD 
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T E C H N O S T A R T E R 
'iit it 

wie: 
Richard van de Linde 

wat: 
Lacquey 

WWW: 

lacquey.nl 

Lacquey maakt zachte 
robothanden 

/// Grijpt verschillende groottes 
III Verdeelt de kracht over 

'kootjes' 
III Later dit jaar praktijkproef 

BO B L A N C K E N B U R G 

'Hoe wordt een robot goedkoper dan een 

Pool?' Die vraag houdt Richard van de 

Linde de laatste t i jd bezig. Als directeur 

van Lacquey (spreek uit als het Engelse 

'lackey') gelooft hij in de toekomst van 

een robothand die niet hard en precies, 

maar juist zorgvuldig en snel kan grij-

pen. 

De autoindustrie raakt langzaam verza-

digd op het gebied van robotica. De 

automatiseringswereld kijkt reikhalzend 

naar nieuwe markten, zoals Agro en 

Food. Ook daar wordt vaak dezelfde 

handeling verricht, maar robots zijn 

meestal te ruw voor de tere paprika's, 

piepers en peentjes. Ook kunnen ze er 

niet mee omgaan dat niet alle tomaten 

even groot zijn. Laqcuey is het eerste 

bedrijf dat in deze sector adaptieve 

robothandjes introduceert, en dat is niet 

simpel. 

De robothand verdeelt een van tevoren 

bepaalde kracht over alle 'kootjes' van 

zijn 'vingers', waardoor het fruit nooit 

wordt samengedrukt. Maar dan ben je er 

nog niet: als je een auto maakt geeft het 

niks als een robotarm wat viezig is, maar 

in de tuinbouw wil je absoluut niet dat 

bacteriën ergens in je apparaat kunnen 

nestelen. 

'We hebben dus eerst het laboratorium-

prototype vertaald in een industrieel en 

produceerbaar prototype', vertelt Van 

der Linde. 'Toen hebben we samenwer-

king gezocht met machinebouwers als 

LC machinery en Rolan Robotics, zodat 

we een compleet apparaat konden leve-

ren. Het apparaat moet bijvoorbeeld zien 

waar de paprika's liggen, deze oppakken, 

en voorzichtig met z'n drieën in een plas-

tic bakje leggen. Dat worden dan die 

karakteristieke paprikamix of 'stoplicht-

jes' van een rode, gele en groene paprika. 

De planning is dat we een prototype 

later dit jaar in de praktijk gaan testen 

bij een eerste ldant. Die vuurproef is 

natuurlijk heel erg spannend.' 

Meer klanten overtuigen van het nut van 

robotisering wordt de volgende uitda-

ging. Het vijfkoppige Lacquey heeft 

daarbij het voordeel dat de apparaten 

binnen het bestaande logistieke systeem 

kunnen werken. Klanten kunnen één 

werknemer vervangen door één appa-

raat. Zo kunnen ze tegen een redelijke 

prijs wennen aan robotica in hun bedrijf. 

Van der Linde: 'Daarna is de sky the 

limit: we hebben al een nieuwe grijper 

voor appels en werken al aan grijpers 

voor tomaten, plastic trays en zelfs voor 

koekjes. Het principe van onze hand kan 

zo groot of klein geschaald worden als je 

maar wilt: zelfs zachte, sappige aard-

beien zijn in principe geen enkel pro-

bleem. En daarna, wie weet? Tomaten-

pluk, of zelfs ververzorgen van 

bejaarden, er zijn zo veel plekken waar 

voorzichtige handen van nut kunnen 

zijn.' TW 



March 2012, first tests & market surveys  
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April 2012, AD 
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April 2013, first installation 
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November 2014  
Smart industry agenda 
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Kamp & Dezontjé 



March 2, 2015, Strategic investor 
FTNON and Active Capital Company 

67 



April 14, 2015, Yukri Katainen, EU vice president  
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It’s a long process… 
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2005 2010 2015 



Conclusion 1: there is much more than ‘just the 
gripper’ ! 
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Handling knowlegde 

Robot control 

Vision & detection 

Gripper awareness 

Pickpoint planning 

Product knowledge 



Conclusion 2: it’s an exponential process!! 
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2005 2010 2015 2020 

grippers 

robots 

vision 

intelligence 

Massive data 

Machine learning 

Business solutions 

Digitisation of food Service & software Hardware 
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THANK YOU ! 


