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EXECUTIVE SUMMARY

Vandaag is China één van werelds grootste markten voor robotica. De term robotica verwijst
naar de ontwikkeling en fabricatie van zowel industriële als diensten robots. In China kunnen
beide markten gelokaliseerd worden in drie grote regio’s rond respectievelijk Beijing, Shanghai
en Guangzhou.
In 2015 was de verkoop van industriële robots in China goed voor 25% van de wereldmarkt; de
groeiratio van 2016 werd toen geschat op 30%. De voornaamste drijfveer achter deze ratio is
ongetwijfeld de resolute promotie van de overheid van de automatisatie van de maakindustrie,
als een antwoord op stijgende arbeids- en loonkosten. Desalniettemin blijft de sector vandaag
kampen met verschillende problemen zoals geringe innovatie, technologische achterstand,
zwakke binnenlandse merken, low-end producten en oververhitting.
Door de brede definitie van, alsook het uitgebreide aantal applicaties binnen de sector is het
enigszins problematisch om inzake China’s markt van diensten-robots duidelijke data te
verwerven. Echter, de aanwezige statistieken zijn alvast veelbelovend: ondanks dat China’s markt
voor diensten robots vorig jaar slechts voor 4% van de wereldmarkt telde, wordt de groeiratio
in 2017 geschat op 65%. De zogenaamde push- en pullfactoren achter deze groeiende vraag zijn
grotendeels in lijn met deze werkzaam op de globale markt. Niettegenstaande dat China
vandaag niet ver achterloopt op de globale spelers, staat de markt tegenwoordig toch voor
enkele uitdagingen, zoals een gebrek aan strategische planning, geringe naambekendheid,
beperkte innovatie, en een vraagtekort.
Ongeveer 70% van China’s industriële robot markt wordt ingenomen door internationale spelers
die nog weinig ademruimte laten aan kleinere ondernemingen. Wat betreft diensten robotica
zijn de marktaandelen wel gelijkmatiger verdeeld tussen internationale en binnenlandse, grote
en kleine ondernemingen. Echter, dit maakt het huidige bedrijfslandschap enigszins druk en
onduidelijk.
Desondanks biedt de Chinese robot markt tal van opportuniteiten voor Vlaamse
ondernemingen: door het exporteren van zowel onderdelen als volledige robots; of door de
transfer van technologie, software en design. Indien men wenst te exporteren is het aangewezen
om naast een globaal inzicht te verwerven in het Chinese business landschap, ook enkele
specifieke zaken in acht te nemen. Doorgaans zou er ruimte moeten zijn voor Vlaamse bedrijven
in niche sectoren en op maat gemaakte, flexibele aanbiedingen.
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INTRODUCTIE

De term robotica omvat een verzameling van interdisciplinaire activiteiten binnen de
mechanische bouwkunde, elektrische bouwkunde en informatica. Samengevat heeft robotica te
maken met het ontwerp, de constructie, de operatie en het gebruik van robots, alsook controle,
sensorische feedback en informatieverwerking. Robots worden gebruikt om menselijk prestaties
uit te breiden en/of te vervangen. Doorgaans worden hierbij industriële robots onderscheiden
van diensten robots, waarbij deze laatsten nog eens onderverdeeld worden in professionele en
persoonlijke robotica.1
Tegenwoordig is China uitgegroeid tot één van ‘s werelds grootste markten voor robotica: in
2015 klokte China’s markt voor automatiserende producten af op EUR 24,7 miljard aan een
groeiratio van 20% tegenover 2014. De totale output van de Chinese robot markt wordt
verwacht om in 2020 de kaap van EUR 50 miljard te bereiken. Opnieuw blijkt het onderscheid
tussen industriële robots en diensten robots relevant: wat betreft de eerstgenoemde, is China’s
technologie meer dan tien jaar achter op globale spelers, terwijl inzake de laatstgenoemde de
technologie wereldwijd zich ongeveer gelijktijdig ontwikkelde. Het onderstaande rapport tracht
een breed overzicht te verschaffen van de Chinese markt voor robotica, hierbij behouden we
steeds nauwgezet de divisie industriële versus diensten robotica.
Om inzicht te verwerven in de Chinese markt voor robotica is een begrip van de voornaamste
drijfveren en actuele uitdagingen onontbeerlijk. Derhalve biedt het eerste deel van dit rapport
een beknopt overzicht van de meest recente statistieken aangaande de Chinese robot markt en
de context waarin deze data begrepen moeten worden. Aansluitend, volgt een lokalisatie van de
markt, en worden de belangrijkste spelers bondig toegelicht. Dit staat ons toe om een solide
marktbenadering te ontwikkelen en bovendien enkele tips en tricks mee te geven wat betreft
import procedures. Tenslotte bevat het rapport een lijst met interessante handelsbeurzen,
events en federaties alsook een uitgebreid overzicht van Chinese bedrijven die werkzaam zijn in,
of op één of andere manier gerelateerd zijn aan robotica.

Volgens het UNECE en het IFR: “Een persoonlijke robot of diensten robot voor persoonlijk gebruik is een diensten
robot gebruikt voor een niet-commerciële taak. Voorbeelden zijn huishoudelijke dienstrobots, geautomatiseerde
rolstoelen, mobiele-assistentie robots, en entertainende robots zoals pet robots. Een professionele diensten robot of
een diensten robot voor professioneel gebruik is een diensten robot die gebruikt wordt voor commerciële taken, meestal
in samenwerking met een bevoegde operator. Voorbeelden zijn kuisrobots voor openbare plaatsen, leveringsrobots in
kantoren en ziekenhuizen, brandweerrobots, verpleeg- en chirurgische robots in ziekenhuizen. In deze context is de
operator een persoon die verantwoordelijk is voor de start, de coördinatie en het stoppen van de operaties uitgevoerd
door de robot.
1
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3.1

CHINA’S MARKT VOOR INDUSTRIËLE ROBOTS
GLOBALE MARKT

Aanhoudende innovatieve technische verbetering en automatiseringstrends zorgden reeds in
2010 voor een versnelde groei van de vraag naar industriële robots wereldwijd. Dit werd
overigens ook duidelijk in de significante groei van het gemiddelde jaarlijks aanbod van
industriële robots tussen 2010 en 2015.

Bron: World Statistics, IFR

Azië is momenteel de grootste groeimarkt voor industriële
robotica; in 2015 zag de regio een totaal van 160.600 eenheden
verkocht worden (+19%). Echter, ook in Europa en Amerika steeg
de verkoop met respectievelijk 10% en 17%. In 2015
vertegenwoordigden vijf landen 75% van het totale
verkoopvolume (volgens grote marktaandeel): China, Zuid-Korea,
Japan, de Verenigde Staten en Duitsland. Hierbij moet gezegd dat
China’s aanhoudende groei sinds 2013 op z’n minst opmerkelijk is:
met een groeiratio van meer dan 20% in 2015 overtroefde het
land zelfs het totale verkoop volume van Europa. Andere
opkomende markten in Azië zijn Taiwan, Thailand, India en in
mindere mate Maleisië en Singapore.

“It’s not a question
of using or not
using robots, in a
growing economy,
you must do things
with robots. End of
the story.”
Arturo Baroncelli,
IFR President

Wereldwijd zijn de voornaamste aandrijvende industrieën voor
vraag en aanbod van industriële robot: de automotive, elektronische, metaal-, rubber- &
plastiekindustrie.

Automotive-industrie: sinds 2010 zorgden zowel investeringen in de productiecapaciteit van

opkomende markten, alsook investeringen in de modernisatie van productie in reeds belangrijke
auto-fabricerende landen dat het aantal gebruikte robotinstallaties significant steeg. Ondanks
de bestaande overcapaciteit pushte hoge competitie op de automarkt het aantal investeringen
verder naar omhoog. In 2015 telde de automotive-industrie voor bijna 38% van het totale
verkoopvolume.

6

Elektronische industrie: de stijgende vraag naar elektronische producten, alsook het toenemend
gebruik van geautomatiseerde productie zijn beide drijvende factoren achter de significant
gestegen verkoop van industriële robots in de elektroniche industrie (computers, TV,
communicatie apparatuur, medische apparatuur, etc.). Aandeel: 25%. in 2015.

Metaal- & machine-industrie: Aandeel: 39% in 2015
Plastiek- & rubber-industrie: Aandeel: 17% in 2015.
Bovenal steeg de verkoop in alle industrieën in 2015, met een groeiratio van 27% t.o.v. 2014, dit
wijst er op dat naast de bovengenoemde industrieën ook in andere industrieën het gebruik van
robot installaties zichtbaar toeneemt.2

Driver industries global robot market

14%
33%

32%

plastic & rubber
automotive
electronic
metal & machinery

21%

2

IFR: World Robotics 2016.
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3.2

CHINESE MARKT DATA

In 2015 werden ongeveer 65.550 industriële robot installaties
“A robot revolution is
nieuw verkocht in China, goed voor 25% van de wereldmarkt.
on the way”
Daarenboven waren op dat moment in totaal 235.000 industriële
robots reeds in gebruik. De groeiratio voor 2016 werd geschat op
30%. Bovendien wordt verwacht dat in 2025 ongeveer 260.000
President Xi Jinping at
nieuwe industriële robots verkocht zullen worden en in totaal 1,8
a speech at CASS, 2014
miljoen installaties in gebruik zullen zijn. Het land plant zijn
(industriële) robotdensiteit3 te verhogen van 30 naar 100 tegen
2020. Gewoonlijk worden robots tewerkgesteld in voornamelijk
de automotive en elektronische sector. Onderstaande
taartdiagrammen verwerken data uit 2015 verschaft door het IFR. Eerst en vooral bevestigen ze
dat China’s belangrijkste aandrijvende industrieën tot op zekere hoogte in lijn zijn met deze op
globaal niveau.

Driver industries Chinese robot market

18%

Driver industries
global robot market

14%

16%

33%
0%
32%
21%

21%
46%

plastic & rubber
automotive
Electronic
metal
other

3

Aantal robot per 10000 werknemers.
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Voorts kunnen ook de voornaamste types en functies van industriële robots in China
onderscheiden worden:4

Breakdown of China’s robot market by type (kinematic)

Cartesian

Articulated

SCARA

Parallel

21%
32%
17%
29%

Breakdown of China’s robot market by function

8%
22%
15%

15%

17%
11%

welding
spraying
transfer
stacking
assembly
cutting
others

12%

Eén manier om industriële robots in te delen is op basis van de kinematische parameter. Deze verwijst naar de feitelijke
opstelling van de stijve leden en gewrichten in de robot, wat op zijn beurt het aantal en de richting van de mogelijk
bewegingen bepaalt. Mogelijke klassen zijn: SCARA, parallel, cartesiaans en gearticuleerde robots.
4
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3.3

INCENTIVES

De significante toename van industriële robots in de Chinese maakindustrie moet gezien worden
in het licht van het recentelijk gelanceerde 10-jaren plan van de Chinese overheid ‘Made in China
2025’ (deel van 13e vijf-jaren-plan). Gegeven een vertraagde economische groei, stijgende lonen
en andere problemen op de arbeidsmarkt dreigt de zogenaamde manufacturing boom van
afgelopen decennia op zijn einde te lopen: In 2015 viel de
Chinese export terug voor de tweede keer sinds de
“Robots will be a game
hervormingen van 1978, de lonen stegen met 7,4% en de
changer for the Chinese
totale werkende bevolking daalde met een recordaantal
economy. Smart
van 4,9 miljoen. Bovendien elimineren technologie en een
manufacturing is an essential
hogere levenstandaard stilaan China’s lage arbeidskosten.
part of China’s industrial
Als gevolg hiervan overwegen buitenlandse
transformation and bid to
ondernemingen steeds vaker hun productie terug naar
increase its global
het land van herkomst te brengen, of te verhuizen naar
competitiveness.”
andere lageloonlanden in Zuidoost-Azië en Afrika.
Chiang
Chia-Wei,
senior
Zich pijnlijk bewust van deze verontrustende trends,
analyst MIC
lanceerde de Chinese overheid het bovengenoemde plan
dat de diepgaande promotie van een tiental
sleutelsectoren als doel vooropgesteld heeft. In termen
van industriële regressie mikt de Chinese overheid op automatisatie. Grootschalig gebruik van
industriële robots kan efficiëntie vergroten, kosten drukken en komt de allocatie van middelen
in de economie over het algemeen ten goede. Kortom, de opkomst van industriële robots in
China wordt grotendeels ondersteunt door de overheid. In 2015 nog bijvoorbeeld investeerde
Guangdong, bekend als China’s manufacturing hub, meer dan EUR 140 miljard in zijn
automatisatie industrie.

3.4

UITDAGINGEN

Weinig innovatie
Zwakkere merken
Low-end producten
Oververhitting

Dat de industriële robotsector floreert in dit gunstig politieke
klimaat hoeft dus niet te verbazen. Desalniettemin hinkt China
enigszins achterop, en kampt de binnenlandse markt met
verschillende problemen.

Lage technologische innovatie verplicht binnenlandse fabrikanten

van industriële robots om cruciale onderdelen te importeren, de
voornaamste: precision speed reducer (80% import), servomotor (60% import), servo driver en
controller (40% import). Bovendien blijken de Chinese designs, de gebruikte materialen en de
algemene systeemintegratie vaak ondermaats te zijn in vergelijking met die van buitenlandse
bedrijven. Daarenboven houdt China slechts 1% van de industriële robot patenten. Een mogelijk
achterliggende reden hiervoor is dat onderzoek vaak wordt herhaald als gevolg van een gebrek
aan nationale coördinatie. Heel wat technologische innovaties worden nooit gecommercialiseerd
wegens een gebrek aan human resources en een nationale product standaard. Bovendien is het
zo dat in China, waar de import van complete robots tolvrij is, de import van onderdelen dat
niet is. Bijgevolg lopen de kosten voor binnenlandse producenten van industriële robotica al
snel hoog op. Ondanks dat het totale verkoopvolume in 2015 steeg, daalde de brutowinst met
15% (sommige bedrijven moesten de prijzen met 30% doen dalen om competitief te blijven in de
markt).
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Omdat buitenlandse producenten technologisch voorop
“The domestic robot industry
zijn, blijft het marktaandeel van binnenlandse robot
has a short history-it really
producenten tevens eerder gering. Deze laatstgenoemde
only began in 2000, the base is
zijn veelal producenten van low-end producten, terwijl
de high-end robotica grotendeels wordt over gelaten
still very shallow.”
aan buitenlandse gevestigde waarden (zoals Fanuc en
Kuka). Om deze redenering kracht bij te zetten: 90% van
Jin Bing Zhang, Director IDS,
de Chinese robotfabrikanten hebben een jaaromzet van
Worldwide Robotics
minder dan EUR 1,35 miljoen, dit tegenover een
jaarlijkse omzet van EUR 1,35 miljard voor leidende
buitenlandse bedrijven. Chinese merken zijn goed voor
slechts 20% van het totale binnenlandse verkoopvolume. Tenslotte zijn Chinese robots ook
meestal 3/4-axis modellen voor transfers,
terwijl Chinese 6-axis robots slechts 10% van
de binnenlandse markt innemen.5
“Serious overcapacity is emerging in the

low and mid-tiers of the industrial
Desalniettemin, ondanks deze uitdagingen en
gegeven het bovengenoemde ‘Made in China
robotics market, as a result of local
2025’ plan wordt verwacht dat Chinese
government subsidies. This represents a
fabrikanten van robotica tegen 2020, 50% en
gross misallocation of resources and will
tegen 2025, 70% van de markt kunnen
not support the domestic industry in
vertegenwoordigen. Deze verwachting wordt
moving up the value chain.”
bijgevallen door het IRF, die in
bovengenoemd rapport er op wijzen dat
Chinese producenten hun marktaandeel
EUCCC, China Manufacturing 2025 paper,
reeds vergrootten van 25% in 2013 naar 31%
2017
in 2016. Bij wijze van inhaalbeweging plant
China daarenboven om tegen 2020 op z’n
minst twee robot fabrikanten en vijf tot acht robot producenten clusters, met elk een jaarlijks
outputvolume van meer dan 10.000 robots, en een jaarlijkse outputwaarde van EUR 1,3 miljard,
uit te bouwen. Echter, mogelijks dreigt er gevaar voor oververhitting van de industrie: in het
begin van 2014 had China om en bij 200 industriële robot bedrijven, nu zijn dat er al meer dan
800 (inclusief 90 publieke bedrijven) en 3000 gerelateerde bedrijven. Momenteel zijn zo’n 36
steden robotindustrie parken aan het bouwen, samen goed voor een investering ter waarde van
EUR 66,4 miljard. In Guangdong, eerder vernoemd als manufacturing hub, zijn er geruchten dat
door markt saturatie twee derde van de kleine en middelgrote ondernemingen in het rood
staan. Vandaag zijn 75% van China’s binnenlandse robot bedrijven nog steeds system
integrators,6 om een duurzame groei na te streven zal een hervorming van de volledige
industrie binnen de vijf jaar nodig zijn.

5
6

¾-axis worden gezien als low-end producten, 6-axis als high-end.
Bedrijven die gespecialiseerd zijn in het samenvoegen van componenten en subsystemen.
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4.1

CHINA’S MARKT VAN DIENSTEN ROBOTS
GLOBALE MARKT

In 2015 bedroeg de globale marktwaarde van diensten robots EUR 78 miljard, de gemiddelde
groeiratio tussen 2016 en 2020 wordt geschat op 16,5%. Push- en pullfactoren achter deze groei
zijn: vergrijzing, arbeidstekorten, de toegenomen vraag naar huishoudelijke en entertainende
robots als een gevolg van een globaal gestegen inkomen per capita en de technologische
bijdrage van belangrijke doorbraken op vlak van human-machine interaction (HMI) en artificial
intelligence (AI).
In vergelijking met industriële robots zijn diensten robots nog in een vroeg industrieel stadium.
Wereldwijd zijn de grootste spelers Japan, Duitsland en de VS, echter manifesteert China zich
tegenwoordig ook als een markt met veel potentieel: in 2015 was de marktwaarde nog EUR 1,10
miljard, echter in 2020 wordt ze geschat op EUR 4,04 miljard. Doorgaans worden persoonlijke
robots onderscheiden van professionele. Vooral persoonlijke huishoudrobots worden verwacht
een explosieve groei te kennen in de nabije toekomst vanwege hun klein formaat en lage
productiekosten. Binnen deze categorie is het type dat als stofzuiger of vloerveger dient het
populairst. Wat betreft professionele robots is de opkomst van medische robotica de laatste
jaren markant.
In een rapport over diensten robots gepubliceerd in december 2016 deed de ICD de volgende
voorspellingen:

By 2018, 45% of the 200 leading global e-commerce and omni-channel commerce
companies will deploy robotic systems in their order fulfilment warehousing and
delivery operations.
By 2019, 35% of leading organisations in logistics, health, utilities, and resources will
explore the use of robots to automate operations.
By 2020, 40% of commercial robots will become connected to a mesh of shared
intelligence, resulting in 200% improvement in overall robotic operational efficiency.

4.2

CHINESE MARKT DATA

De Chinese service robot markt is de laatste tien jaar exponentieel gegroeid. Hoewel ze
momenteel slechts voor 4% van de globale markt telt, wordt verwacht dat tegen 2017 haar
totale marktwaarde zal gestegen zijn tot EUR 3,3 miljard aan een gemiddelde groeiratio van
65%, en dat deze groei zich bovendien verder zal doorzetten in de toekomst. Volgens een
prognose van het IFR, zou de verkoop van professionele robots alleen al gestegen zijn met
152.000 units tussen 2011 en 2015. De totale verkoop van persoonlijke robots klokte af op 4,7
miljoen eenheden in 2014 (+ 28% t.o.v. 2013) met een totale verkoopwaarde van EUR 2 miljard.
De voornaamste persoonlijke diensten robot in China is een type dat als stofzuiger dient, goed
voor een output waarde van EUR 660 miljoen in 2015. Gegeven dezelfde push- en pullfactoren
die werkzaam zijn op het globale niveau wordt ook in China een explosieve groei van nieuwe
robotapplicaties verwacht in tal van sectoren: robots voor medische operaties, ouderen en
gezondheidszorg, educatie, leveringen, entertainment, publieke veiligheid, defensie, smart
voertuigen, logistieke systemen etc. Desalniettemin, zowel door de brede definitie van de term
12

diensten robot, als door de uiteenlopende applicaties binnen de sector, is het momenteel
moeilijk om specifieke data te verwerven.

4.3

INCENTIVES

Hoewel de verwachte groeiratio van China’s diensten robot markt grotendeels verklaard kan
worden aan de hand van de bovengenoemde push- en pullfactoren werkzaam op globaal
niveau, is enige nadere toelichting aan de orde.
Aan de pushzijde is naast technologische vooruitgang ook overheidssteun een prominente
factor. De opkomst van verbeterde AI en cloud computing technology versterkt en verbetert niet
alleen de mogelijkheden van diensten robots, maar ook hun vermogen om onafhankelijk te
functioneren. Bovendien tonen grote internetbedrijven (zoals: Baidu, Alibaba, JD.com, Lenovo en
LeEco), de nummer één aanbieders van dat soort technologieën, steeds meer interesse in de
ondersteuning van start-ups en interne R&D projecten, niet in het minst omdat diensten robots
ook voor hen een mogelijkheid zijn om operationele efficiëntie te verbeteren. Bovendien, net
zoals bij industriële robots, vallen ook diensten robotica tegenwoordig binnen de ambities van
de Chinese overheid. Diensten robotica wordt onder meer kort vermeld in het dertiende vijfjaren-plan (2016-2020), en het zogenaamde “China National Medium- to Long-term Science and
Technology Development Plan” (2006-2020) dat diensten robotica als een focus voor
ontwikkeling aankaart: “focus on service robot application requirements [and] research

technologies including design methods, manufacturing techniques, and smart manufacturing
and application systems.”

Aan de pullzijde is de vergrijzing waarschijnlijk het
meest voor de hand liggend. Internationale en Chinese
“In five years we could have
onderzoekers wezen reeds herhaaldelijk op China’s
robots working with doctors
vergrijzing als onderliggende factor voor de sterke
and nurses. It solves the
potentiële groei van de Chinese markt voor diensten
problem of labor costs and
robotica. De VN voorspelde in 2015 dat 44,5% van de
lack of labor in some areas.
Chinese populatie tegen 2050 ouder dan 60 zal zijn, met
Less and less people would like
een dreigend arbeidstekort in de dienstensector tot
to do that kind of job.”
gevolg. Industriële robots bieden een antwoord op dit
probleem door productiviteit te verhogen en personeel
Song Xiaogang, Executive
vrij te maken voor de dienstensector, terwijl diensten
Vice-President of CIMF and
robots op hun beurt fungeren als complementaire of
President of CIRA
substituut instrumenten in diezelfde sector. Met
betrekking op dit, wijzen sommigen ook op het grote
aantal mindervaliden en andere hulpbehoevenden in hedendaags China.
Een andere belangrijke pull is de verbetering van de levenskwaliteit: een hogere levenstandaard,
hogere lonen en meer vrije tijd dragen bij tot een toenemende interesse in diensten robotica,
ten einde het leven aangenamer, comfortabeler of amusanter te maken; bijvoorbeeld in: robot
stofzuigers, robot wasmachines en smart speelgoed. Dat de Chinese middenklasse de afgelopen
decennia aanzienlijke proporties heeft aangenomen en in de toekomst wellicht zal blijven
uitdijen speelt hier uiteraard ook een rol.
Daarenboven zijn ook educatie en milieuproblematiek het vermelden waard. Wat betreft
educatie lijkt er recentelijk een stijgende vraag naar robots voor educatieve doeleinden, zowel
voor persoonlijk gebruik als op professioneel vlak (bv. in scholen). In een recent gepubliceerde
studie van het CSRIA wordt de educatieve robot (na clean- en entertainment robots) gezien als
de volgende stap in de zogenaamde smart family.
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4.4

UITDAGINGEN

Naambekendheid
Innovatie Capaciteit
Strategische Planning
Vraagtekort

In tegenstelling tot industriële robotica, waar China met
moeite aan de hoge internationale standaarden kan voldoen,
is het land wat betreft diensten robots tijdig op de kar
gesprongen. In een recent gepubliceerd rapport stelt de CSRIA
dat Chinese bedrijven minder dan tien jaar achter zijn qua
R&D en productie en dat deze achterstand wellicht ingehaald
zal worden in de nabije toekomst. Naast leidende buitenlandse producenten (zoals iRobot,
Neato, Electrolux, Lego, Kuka en Ekso Bionics), ontwikkelingen ook Chinese producenten AI
producten van een degelijke kwaliteit voor zowel de Chinese als internationale markt.
Desalniettemin kan hier opgemerkt worden dat buitenlandse merken, en Amerikaanse merken in
het bijzonder, tegenover Chinese merken het voordeel van naambekendheid genieten.
Bovendien wordt heel wat R&D rond diensten robots geconcentreerd in universiteiten en andere
onderzoekscentra. Het aantal vernieuwende productontwerpen en additionele
productiecapaciteit blijft daardoor eerder beperkt. Eén van de redenen hiervoor is waarschijnlijk
dat de strategische planning en organisatie van R&D centra, trainingsprogramma’s voor
personeel, productstandaardisering, markt cultivatie, internationale samenwerking, financieel
beleid en andere sector-ondersteunende instanties momenteel nog in de kinderschoenen staan.
Wat betreft persoonlijke diensten robots blijft de binnenlandse vraag voorlopig gematigd,
hierdoor focussen producenten zich vooral op internationale markten. Dit in tegenstelling tot
professionele diensten robots, waar de binnenlandse vraag recentelijk juist sterk gestegen is. De
komende vijf jaar bijvoorbeeld zou, in het kader van de intelligent healthcare+internet industrie,
de medische robot markt groeien aan een ratio van 30%. Een ander voorbeeld is de
toenemende interesse van e-commerce bedrijven in geautomatiseerde leverings- en logistieke
systemen met diensten robots om hun operationele efficiëntie te verbeteren.
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5

LOKALISATIE

Zowel de Chinese markt voor industriële robotica als de Chinese markt voor diensten robotica
kan gelokaliseerd worden in ruwweg drie grote regio’s: Hebei (Beijing), Guangdong (Guangzhou
& Shenzhen) en de stadsprovincie Shanghai. Van deze drie regio’s is het vooral Guangdong die
een opmerkelijk aantal robot producenten huisvest. Wat betreft industriële robots is het de
regio’s reputatie als manufacturing hub die voor veel dynamiek zorgt: in 2015 nog kondigde de
Guangdong provinciale overheid aan dat EUR 1,47 miljard zou uitgetrokken worden voor de
automatisering van de regio’s maakindustrie. Op het vlak van diensten robotica is het in het
bijzonder Shenzhen dat zich vandaag manifesteert als een broedplaats voor verscheidene kleine
en middelgrote ondernemingen die tal van huishoud- en entertainment robotica en applicaties
ontwikkelen. Naast deze voornaamste drie regio’s huisvesten ook Shenyang (waar één van
China’s grootste industriële robotfabrikanten, Siasun, is gevestigd), Sichuan (Chengdu) en
Zhejiang (Hangzhou) een relatief groot aantal robot bedrijven. Voor een uitgebreid overzicht van
het Chinese bedrijfslandschap refereren we naar het eind van dit rapport.
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6
6.1

CONCURRENTIE
INDUSTRIËLE ROBOTICA, STERKE INTERNATIONALE SPELERS

Verschillende internationale giganten voor industriële robotica hebben productie basissen in
China, evenwel wordt technologie en
software bepalend voor de robots’
prestaties in het buitenland gehouden. Het
technologisch-intensief karakter van
industriële robotica blijft daardoor een
relatief hoog struikelblok om toe te treden
tot de industrie. Vandaag bezetten vooral
buitenlandse bedrijven de Chinese markt
voor industriële robotica, met een felle
onderlinge competitie als gevolg. Ongeveer
70% van China’s markt is ingenomen door
internationaal beruchte namen zoals Kuka,
ABB ,Fanuc en Yaskawa. De meeste van deze
internationale spelers hebben een productie
basis in China zelf. Ten einde competitief te
blijven in de markt verlaagden sinds 2014
enkele leidende internationale spelers de prijzen van eindproducten met 20-30%.
6.1.1

Kuka, Duitsland

Kuka, Duitsland is als aanbieder van intelligente automatiseringsoplossingen een globaal
gevestigde waarde. Ze beschikken over een internationaal klantennetwerk dat, naast andere
sectoren, voornamelijk afkomstig is uit de automotive industrie. Jaarlijkse verkoopvolumes
bedragen rond de EUR 3 miljard; in 2015 bedroeg het bedrijf’s globaal marktaandeel voor
articulated robots alleen al 14%. Kuka kwam op de Chinese markt in 1997, in 2013 bezetten ze 1520% van de Chinese markt met een jaarlijkse output van 3474 robots ter waarde van EUR 274
miljoen. Recentelijk, nam China’s Midea (huishoud applicaties) Kuka over.
6.1.2

ABB, Zweden

Assea Brown Boveri is een Zweedse-Zwiterse multinational en wereldleider in industriële
technologie. Hun klantenbestand is voornamelijk gesitueerd in de algemene, transport en
infrastructuur industrie. In een recent gepubliceerde studie over de distributie van controle
systemen (DCS-ranking) in China, rangschikte ARC Advisory Group ABB als marktleider in de
snelgroeiende economie. Bovenop deze DCS ranking, houdt ABB ook nog eens topposities in de
metaal- & mijn-, pulp- & papier- en olie- & gasindustrie. Het rapport vermeldt additioneel ook
nog dat ABB’s DCS verkoop in China verwacht wordt te groeien met een ratio van 15% de
komende vijf jaar, dit in vergelijking met 2,7% op de wereldmarkt.
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6.1.3

Fanuc, Japan

Met zo’n 60 jaar ervaring in de ontwikkeling van computergestuurde numerieke controle
apparatuur, meer dan 19,5 miljoen producten wereldwijd geïnstalleerd en meer dan 5200
werknemers, is FANUC ongetwijfeld één van de leidende globale producenten van
automatiseringsoplossingen.
6.1.4

Yaskawa, Japan

Yaskawa Electric, oorspronkelijk uit Kitakyushu, Japan, is één van de wereldleiders op vlak van
industriële automatisatie en robotica. Een brede waaier aan applicaties zoals heffen, mining,
inpakken etc. wordt aangeboden in tal van industriële sectoren zoals de mechanische &
gereedschappen, automotive, houtbewerking, textiel en elektriciteit. In 2015 was de Chinese
markt goed voor 20% van Yaskawa’s totale netto verkoop (output ter waarde van EUR 1,26
miljard). Het bedrijf heeft een servo motor fabriek in Shenyang, Liaoning provincie en een
robotica fabriek in Changzhou.
6.1.5

Siasun, Shenyang

Siasun Robot & Automation Co. Ltd. is een high-tech bedrijf dat gespecialiseerd is in productie
technologie; het bedrijf houdt verschillende patenten. Siasun is vooral werkzaam in vier
sectoren: geavanceerde productie apparatuur, de automatisatie van spoorvervoer, energie
apparatuur en robotica. Het bedrijf werd opgericht in 2000 en heeft zijn hoofdkwartier in
Shenyang. Al in 2009 ging het bedrijf naar de beurs van Shenzhen, met een marktwaarde van
EUR 3,7 miljard. Vandaag staat Siasun in de top drie robot makers ter wereld.
6.1.6

Estun, Nanjing

Nanjing’s Estun Automation Company, opgericht in 1993, profiteerde tijdens de hervormingen en
opendeurpolitiek van de groeimogelijkheden. Het bedrijf werd niet alleen een leidende
binnenlandse onderneming op vlak van de ontwikkeling en fabricatie van onderdelen voor highend intelligent apparatuur, maar begaf zich sinds 2011 ook op de industriële robotmarkt. Estun
startte met de verkoop van complete robots in 2013. Sindsdien is het bedrijf exponentieel
gegroeid. De huidige jaarlijkse output bedraagt meer dan 1000 eenheden, waarvan het
merendeel in China zelf wordt verkocht. Estun heeft drie overzeese dochterondernemingen
gespecialiseerd in robotica onderdelen (Midden-Oosten, Europa en Zuid-Amerika). De overzeese
markt is goed voor zo’n 20% van Estun’s jaarlijkse verkoop.
6.1.7

Efort, Anhui

Efort Intelligent Equipment Co. werd opgericht in 2007. Het is één van de leidende binnenlandse
fabrikanten van industriële robots; het bedrijf heeft hoofdkwartieren in China, Italië en de VS.
Efort produceert ruwweg 1000 industriële robots per jaar, met een totale output ter waarde van
EUR 170 miljoen.
6.1.8

GSK CNC Equipment, Guangzhou

GSK is een ontwikkelaar en producent van voornamelijk onderdelen van robotica zoals
servomotoren en controle systemen. Sinds 1991 is het de grootste CNC producent in China, met
meer dan 50% van de verkoop op binnenlandse markt. Naast onderdelen heeft GSK ook een
productlijn van industriële robots. Vandaag heeft het bedrijf de reputatie van goed
georganiseerd, forward-thinking en winstgevend te zijn.
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6.2

SERVICE ROBOTS, INNOVATION SPIRIT

Wat betreft diensten robots zijn de marktaandelen eerlijker verdeeld tussen buitenlandse en
binnenlandse producenten, dit heeft tot gevolg dat de marktkaart vrij druk is. Bovendien zorgt
de huidige promotie van innovatie voor de oprichting van verscheidene veelbelovende start-ups.
6.2.1

iRobot, VS

iRobot ontwikkelt en produceert voornamelijk huishoudrobotica, zoals de Room900
stofzuigers, of de Braava3000 vloervegers. iRobot richtte recentelijk zijn pijlen op de
Aziatische markt voor verdere groei en lanceerde zelfs een lijn van Braava cleaning robots,
specifiek ontworpen voor de Chinese markt. Sinds de oprichting van een Chinees
hoofdkwartier in China vorig jaar september plant iRobot om zijn aanwezigheid op de
Chinese markt te verviervoudigen
6.2.2

Intuitive Surgical inc, USA

Intuitive Surgical Inc is wereldleider in minimaal invasieve robot-geassisteerde operaties. Intuitive
surgery is momenteel koploper in de Chinese medical device-robotica markt.
6.2.3

Ecovacs, Suzhou

Oorspronkelijk opgericht in 1998 als een fabrikant van elektronica, breidde Ecovacs groep in
2006 uit met de oprichting van Ecovas Robotics. Het bedrijf is gespecialiseerd in de R&D, het
ontwerp, de productie en de verkoop van huishoudelijke robot applicaties. De productlijn
bestaat uit vier grote categorieën: DEEBOT (vloervegers), WINBOT (ramenkuisers), ATMOBOT
(luchtzuivering) en de FAMIBOT (voor entertainment en beveiliging). Vandaag is Ecovacs
wereldwijd één van de top drie namen als het op huishoudelijke robotica aankomt, in China is
het marktleider met een aandeel van 65%.
6.2.4

UBTech, Shenzhen

Ubtech robotic corporation is een high-tech bedrijf dat zich bezighoudt met zowel de R&D en
productie als de promotie en popularisatie van robots wereldwijd. Het is het eerste bedrijf in
China dat zich wijdt aan de commercialisatie van de zogenaamde humanoid robot. Ubtech
beschikt over verscheidene nationale patenten voor inventie, gebruiksmodellen, industriële
ontwerpen en ook software. Bovendien, heeft Ubtech een jarenlange samenwerking met tal van
onderzoekscentra en universiteiten zoals de Chinese Academy of Science, Shanghai Jiatong
University en Harbin Institute of Technology.
6.2.5

Turing Robot, Beijing

Turing robot is de koploper in Chinese semantische en cognitieve computing. Turing robot levert
soft- en hardware producten met een verbluffende accuraatheid in termen van Chinese
semantiek. Sinds de uitgave van Turing OS in 2015 is het bedrijf marktleider in AI robot
operating systems met een aandeel van 70%.
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7

MARKTBENADERING & TIPS

Er zijn verschillende opportuniteiten voor Vlaamse bedrijven op China’s markt voor robotica:
Vlaams bedrijven kunnen zowel onderdelen of volledige robots exporteren, alsook technologie,
software en design transfereren. Indien men wenst te exporteren is het aangewezen om naast
een globaal inzicht te verwerven in het Chinese business landschap, ook enkele specifieke zaken
in acht te nemen.

Hevige
concurrentie

Wat betreft de Chinese markt voor industriële robots moet men er zich
van bewust zijn dat internationale grote namen reeds een aanzienlijk
deel van de markt innemen. De concurrentie is dus fel. Inzake de markt
voor diensten robotica kan men, gegeven het huidig beleid en de
explosieve groei van innovatieve start-ups, een gediversifieerd en
complex bedrijfslandschap verwachten.

Vandaag heeft de Chinese overheid een assertief standpunt aangenomen
Toenemend
in de bevordering van inlandse robotica (zie: ‘Made in China 2025). In het
belang van M&A
kader hiervan is de overname van buitenlandse technologie door M&A
deals een integraal deel van China’s robotica strategie geworden. Chinese
firma’s die overzeese activa in high-tech en andere technologische bedrijven kopen zijn
tegenwoordig schering en inslag.7 Als gevolg hiervan zouden lange-termijn relaties en
samenwerking via M&A ook een interessante piste moeten zijn voor Vlaamse robotica bedrijven
die business willen doen in China.
Er zouden verder mogelijkheden moeten zijn voor Vlaamse bedrijven in niche sectoren en meer
op maat gemaakte, flexibele aanbiedingen. Dit geldt voor zowel industriële als diensten robots.
Wat betreft industriële robotica: flexibele werkzaamheid is nog steeds cruciaal in de Chinese
maakindustrie, waar nagenoeg alle sectoren (uitgesloten automotive industrie) korte productie
cyclussen hebben. Voor Vlaamse bedrijven die optreden als aanbieders van oplossingen om dit
soort hoge flexibiliteit aan te spreken, eerder dan als aanbieders van
afzonderlijke producten, zijn er zeker mogelijkheden op de Chinese markt. Wat
Solution
betreft persoonlijke en professionele diensten robotica moet men de snel
suppliers
evoluerende markt en gediversifieerde vraag goed in het oog houden.

In januari, kochten China National Chemical Corp, Guoxin International Investment Corp en het Chinees-Europese
private vermogens bedrijf Agic Capital de Duitse industriële robot producent Kraussmaffei. In april kocht Zhejiang
Wanfeng Technology Development Corp het Amerikaanse Paslin Corp, een producent voor automotive robotica. In juni
kondigde Agic Capital een overname aan van Gimaic, een Italiaanse aanbieder van arm onderdelen voor robots. De
meest opmerkelijke overname dit jaar was zonder meer die van Duitse robot giganten Kuka door Midea.
7
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8

IMPORT PROCEDURES

Uiteraard zijn er verschillende manieren waarop Vlaamse bedrijven de Chinese markt kunnen
betreden, de meest voor de hand liggende is natuurlijk de export van sleutelonderdelen,
software of volledige robot installaties. Desalniettemin, kunnen ook knowhow, ontwerp en
advies een interessante piste zijn om technologie over te dragen. Voor de verkoop van een
specifiek product aan een aanzienlijk aantal klanten is werken via een sterke binnenlandse
agent aangewezen. De verkoop van specifieke technologie voor robotica wordt beter direct
toegepast in het productieproces.
Voor de invoerrechten op onderdelen, software en complete robots (zowel industrieel als
diensten) refereren we naar de market access base van de EU.8 Wat betreft knowhow, ontwerp
of advies tonen Chinese bedrijven steeds meer interesse in de overdracht van technologie door
M&A’s. Op dit punt gekomen moet ook de IP valkuil vermeld worden: zoals algemeen bekend
blijven intellectuele eigendomsrechten in China een heikel punt.9

(http://madb.europa.eu/madb/indexPubli.htm), voor industrial robots, CN 847950, voor dienstenrobots hangt het af
van hun specifieke functie.)
9
For more information: http://madb.europa.eu/madb/barriers_details.htm?isSps=false&barrier_id=11030.
8
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9

BEURZEN EN FEDERATIES

9.1

BEURZEN

9.1.1

Februari

CIAI 2017 International
Industry Automation
Technology & Equipment
Exhibition

Datum: februari, 2017
Plaats: Tianjin
Website: www.tradefairdates.com/CIAI-M13461/Tianjin.html

China Tianjin international Industry Automation technology & Equipment exhibition is een
internationale beurs voor automatisatie en industriële accessoires. De beurs wordt tweemaal per
jaar gehouden en is open voor zowel professionele als recreatieve bezoekers. Een brede waaier
aan system solutions voor automatisatie en de verbetering van productie-efficiëntie wordt
aangeboden. Hier vinden bezoekers het ideale platform om nieuwe contacten te leggen, om
andere internationale professionelen te ontmoeten en om informatie over de industrie uit te
wisselen. Geïnteresseerde bezoekers hebben de kans om een arsenaal aan informatie te vergaren
over robotica, industriële robots, 3D printen, laser technologie, meetinstrumenten, test
apparatuur, luchtdruk automatisering en nog veel meer. De exhibitie wordt aangevuld met een
ondersteunend programma rond de meest recente en toekomstige trends in de sector.
9.1.2

Maart

SPS – Industrial
Automation Fair
Guangzhou (SIAF
Guangzhou)

Datum: 2017-03-03
Plaats: Guangzhou
Website: www.spsinchina.com/guangzhou/en/visitors/welcome.html

De Industrial Automation Fair Guangzhou is een exhibitie voor industriële automatisatie
technologie. De beurs omvat tal van componenten alsook complete installaties van
geïntegreerde automatisering. Samen met de bijhorende conferentie is de SPS trade fair het
platform bij uitstek om informatie te vergaren rond producten, innovaties en huidige trends in
de sector. de exhibitors zijn voornamelijk producenten van elektrische automatisatie en zijn
werkzaam op verscheidene vlakken in de industrie: aandrijfsystemen en componenten,
elektromechanische componenten en perifere apparatuur, sensor technologie, IPC’s industriële
software, interface technologie, human-machine interface, micro-technologie, robotica en
bijhorende accessoires, industriële meetinstrumenten, industriële communicatiemiddelen en
andere. Vooral Robotica en industriële meetinstrumenten waren de focus van afgelopen jaren.
Exposanten zijn voornamelijk van de regio Guangdong en Shanghai, er zijn ook enkele
buitenlandse exposanten van onder meer Japan, Korea, Duitsland, de VS en Nederland.
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2017 Shenzhen
international
Robotics and
Industrialisation

Datum: 2017-03-29, 2017-04-01
Plaats: Shenzhen
Website: www.simmtime.com/

De Shenzhen International Machinery Manufacturing Industry Exhibition, beter bekend als SIMM,
werd voor het eerst gehouden in 2000. SIMM is het eerste internationale event in Zuid-China dat
erkend werd door de UFI en heeft na 17 jaar heel wat ontwikkelingen ondergaan. Origineel
begonnen als een traditionele handelsbeurs slaagde SIMM erin zich in de loop der jaren om te
vormen tot een internationaal informatie platform voor de uitwisseling van ideeën rond
geavanceerde technologie en aangepaste productieoplossingen. Meer dan duizend bekende
bedrijven en tienduizenden kopers namen reeds deel aan de beurs om de laatste technologie en
producten te zien.
9.1.3

Juli

2017 China
International
robot show

Datum: 2017-07-5, 2017-07-8
Plaats: Shanghai
Website: http://en.ciros.com.cn/

CIROS is één van de grootste exhibities van robotica in China. De beurs wordt gezien als de eerste
professionele exhibitie die de hele productieketen van robotica omvat. CIROS wordt georganiseerd door
onder andere IFR, VDMA, JARA, KAR, TAIROA en andere overzeese robotfederaties. Daarenboven wordt de
beurs internationaal ondersteund door onder meer AUTOMATICA (Duitsland), AUTOMATE (VS), INNOROBO
(Frankrijk), Robot World (Korea), International Exhibition of Robots in Japan en Automation Intelligence and
Robot Show in Taiwan. CIROS wordt verder gehost door China Machinery Industry Federation, China Robot
Industry Alliance en CMEPO Exhibition Co., Ltd. De focus ligt op industriële robots, speciale machines,
geïntegreerde oplossingen, diensten robots, robot onderdelen en componenten.

9.1.4

September

Shenzhen International
Industrial Automation &
Robot Exhibition 2017

Datum: 2017-09-19, 2017-09-21
Plaats: Shenzhen
Website: www.are-expo.cn/are-expocom/index.asp

Op de Industrial Automation & Robot Industry Exhibition presenteren zowel nationale als
internationale producenten hun laatste producten en technologie. De exhibitie dekt een breed
arsenaal aan onderwerpen in de automatisatie sector en robotica industrie zoals industriële
robots, intelligente fabrieken, automatisatie producten, AI, sensor technologie, automatiserende
apparatuur etc.
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9.2

FEDERATIES

CRIA is een NGO die werd opgericht in 2013 door verschillende bedrijven
die zich bezighouden met de R&D, het ontwerp, de productie en
applicatie van robotica, alsook onderwijsinstellingen,
academische instituties en andere gerelateerde
中国机器
vrijwilligersorganisaties. Het doel van de alliantie is om
de nationale industrie te ondersteunen en te leiden in de
人产业联
richting van de markt en bedrijven. Al doende wil de
盟
alliantie een platform zijn voor de productie, studie, het gebruik en de
promotie van robotica.

China robot
Industry
Alliance

Website: http://cria.mei.net.cn

9.3

ONDERZOEKSCENTRA

湖北省智能机器人重点实验室
Hubei Key Laboratory van intelligente robots
Website: http://robot.wit.edu.cn/lab/
北航机器人研究所
Noord-Robotics Institute
Website: http://robot.buaa.edu.cn/

南开大学机器人与自动化研究所
Nankai University en het Institute of Robotics Automation
Website: http://robot.nankai.edu.cn/
上海交大机器人研究所
Shanghai Jiaotong University Robotics Institute
Website: www.robot.sjtu.edu.cn/
哈工大机器人实验室
Harbin Institute of Technology robotica laboratorium
Website: http://robot.hit.edu.cn/
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10 OVERZICHT BEDRIJVEN
De bedrijven zijn geordend volgens de FIT kantoren in China (Guangdong, Beijing, Shanghai).
Vervolgens zijn ze verder onderverdeeld in subcategorieën: industriële robots, diensten robots
en system integrators (een bedrijf dat zich specialiseert in het samenbrengen van componenten
en subsystemen in een geheel).

10.1 GUANGDONG
10.1.1

Industrial Robots

A&E group
Dong Fang prec Sci & Tech
Foshan City Wenjie Intelligent machinery
Greatoo Intelligent Eq.
GSK Equipment Co.
Guangdong Bo Langte Intelligent Eq Co.
Guangdong Topstar Tech.
Guangzhou Risong Intelligent Tech.
Guangzhou Yardway Industrial Robots
Han’s laser Holding group
Juntengfa Automotic Welding
Kejiegroup
Quotient kinematics Machine
Sentel Robot Co.
Shenzhen axxon Automation Co.
Shenzhen HTT Technology
Shenzhen Rongde Robot Technology
Shenzhen W-Robot Industry Co.
10.1.2

www.roboticsae.com/
www.vmtdf.com/en/
www.wenjiezn.com/
www.greatoo.com/?l=en
www.gsk.com.cn/index_en.aspx
http://en.brotherobot.com/
http://e.topstarltd.com/
www.risongtc.com/en/index.php
www.stsrobot.com/en/
www.hanslaser.net/
www.china-welding.com/
www.kejiegroup.com/index.asp
http://qkmtech.com/
www.sentel-robot.com/
www.axxonauto.com/
www.httprc.com/en/index.php
www.chinarongde.com/
www.wlbrobot.com/

Service robots

Dagu Hi-Tech Electronic
Guangdong Jaten Robot & Automation
Guangzhou Sinorobot technology
JoinMax Digital Technology
Micromulticopter
Mixlinker
Protruly vision Technology
Shenzhen Anzer Intelligent Equipment
Shenzhen Bonment Robotics
Shenzhen Mai Kangxin Medical
Shenzhen Silver Star
Shenzhen Xinli Escooter Technology
SZ DJI innovations
XAircraft Technology
Yee Fung Technology
Dongguan Robstep Robot
Guangdong Shenglingshijie Technology
Guangzhou Walkera Technology
INMOTION Technologies
Shenzhen Alcoya Intelligent Technology

www.dagurobot.com/
http://jaten.gmc.globalmarket.com/
http://sinorobot.company.weiku.com/
www.roboexp.com/
www.mmcuav.com/
www.mixlinker.com/
www.protruly.com.cn/
www.anzer.com.cn/en/
www.wlbrobot.com/
www.szsmkx.com/
http://en.yxrobot.com/
www.escooterchina.com/
www.dji.com/
www.xaircraft.cn/cn
www.cccme.org.cn/
www.robstep.com/
www.syst.com.cn/en/index.html
www.walkera.com/
http://en.evs-inmotion.com/
http://oukitel.com/
24

Shenzhen Macrotellect Technology
Shenzhen Reeman
Shenzhen Yushengchang Technology
Shenzhen XRobot
Swalle Technology
Zuru Toys
10.1.3

System integrators

Atech Technology
Automote Control Eng Ltd
Easycom Automation
Eusens Control System Co Ltd
Foshan LXD Robotics
Guangzhou MINO Auto Equipment
Huangchangda Intelligent Eq. Co. Ltd.
Huazhong Numerical Control Co.
Inovance Co.
LBD Robot
Logical systems, LLC
Shenzhen Jasic
Vanta Intelligent Equipment Technology
10.1.4

http://o.macrotellect.com/
www.reeman.cn/
www.4p-touch.com/
http://en.yxrobot.com/
www.swalle.com/
www.zuru.com/

www.atechoem.com/
www.automate-ace.com
www.gzeasycom.com/
www.eusens.com/
http://en.lxdrobotics.cn/
www.minotech.cn/
http://en.hchd.com.cn/
www.huazhongcnc.com/
www.inovance.cn/
www.lbdrobot.com/
www.logicalsysinc.com/
www.jasictech.com/
http://en.vanta.cn/

Start-ups

Bonmet Shenzhen Robotics
Dobot
iLife Robot
Inbot Technology (Padbot)
Mimic robotics
Nexus Robot
Nx Robo
QKM Technology
Shenzhen Foretell Intelligent Equipment
Shenzhen Weixingshun Technology
Shenzhen Zero VA UTECH
Simtoo
Swellpro
Ufactory

www.bonmet.de/
www.dobot.cc/
www.iliferobot.com/
www.padbot.com/
www.mimicsimulation.com/
www.nexusrobot.com/
www.nxrobo.com/
www.qkmtech.com/
www.foretelllcd.com/
www.wxskj.com/en/
http://xirodrone.com/aboutus
www.simtoo.com/
www.swellpro.com/
http://ufactory.cc/
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10.2 SHANGHAI
10.2.1

Industrial robots

Changzhou Kuaike welding
Estun Automation Co.
Hangzhou Youngsun Intelligent Equipment
Hefei Eagle Automation Eng Technology
Jiangsu Yawei Machine Tool
Ningbo Joyson Electronic
Shanghai STEP Robot Co
Shanghai Triowin Automation Machinery
Suzhou GST Technology
WELL-LIH Robot Technology Co ltd
Wenling Situation Robot Co.
10.2.2

Service robots

Huaxiao Precision Co.
Jimho Robot
MicroPort Scientific Corp
Nanjing Ceewa Intelligent Technology
Pangolin Robot
Yijiahe Technology
Airwheel
Dexta Robotics
Ecovacs
Fulling & Ceiec
Hangzhou Favor Robot tech
Positec machinery Worx
Robot EDU
Shanghai Keenlon Intelligent Technology
Shanghai New Century Robot Co. Ltd.
Shaoxing Wankeda Intelligent Technology
10.2.3

http://en.htw.cn/
http://en.estun.com/
www.youngsunpack.com/
www.hfxykj.com/
http://en.yawei.cc/
http://en.joyson.cn/
http://en.steprobots.com/
http://en.triowin.com/
www.suzhougst.com/index.asp
http://welllih.gmc.globalmarket.com/
www.wlfyrobot.com/index.asp

www.huaxiao.com.cn/
www.jhrobot.com/
www.microportmedical.com/
www.ceewa.com/en/
http://en.csjbot.com/index.php
www.yijiahe.com.cn/en
www.theairwheel.com/
www.dextarobotics.com/
http://ecovacsrobotics.com/
www.ceiecz.com/
www.robotmower.cn/
www.worx.com/
www.myrobotedu.com/
http://en.gbot.cn/index.php
http://en.gbot.cn/index.php
www.imower.cc/en/

System integrators

GO-WELL Electric Technology
Intelway
JinHom Suzhou Test System
Kunshan Able Robotics
Leaderdrive Co.
Qinchuan Machine Tool Group Co.
Shanghai Botany Electric Co
Shanghai Think Automation

www.go-well.com.cn/
www.intelway.com.cn/
http://en.caeri.com.cn/index.aspx
http://en.ab-robot.com.cn/index.html
http://leaderharmonicdrive.en.ecplaza.net/
http://qinchuan.com/en/
www.cccme.org.cn/
www.think-automation.com/en/
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10.2.4

start-ups

Hangzhou miniwing Technology
AMY Robotics Co Hangzhou
Zongmu Technology
Shanghai Jing hong Robot Co
Cowa Robot
Jinxin Shanghai information Technology
Mirarobot Science & Technology
Norbote

www.miniwing.com/
www.amyrobotics.com/
www.zongmutech.com/en
http://en.jh-robot.com/
www.cowarobot.com/
www.thinktrust.cn/
www.mirarobot.com/
www.norbote.com/

10.3 BEIJING
10.3.1

Industrial Robots

Beijing Sifang Automation
Beijing Wowjoint Machinery Co. Ltd
CTR (Chaint) Robotics & Automation
Cyb-Bot
Howail Technology
Sinoma CBMI
10.3.2

Service Robots

Beijing Defense
China Aerospace science & Technology
China North Industries
TINAVI Medical Technology
Top Grade Healthcare
UBTECH
10.3.3

www.eod.cn/eod/index.asp
http://english.spacechina.com/
http://en.norincogroup.com.cn/
www.tinavi.com/
www.topgradehealthcare.com/
www.ubtrobot.com/

System integrators

Beijing UNIS intelligent Robotsystem
Beijing winner Technology Co. Ltd
Beijing Zhonghe Tiancheng
Holly Sys
10.3.4

www.sf-auto.com/sites/en-us/
www.wowjoint.com/
http://en.ctrrobotics.com/
www.cyberbotics.com/
www.orienthowail.com.cn/
www.cbmi.com.cn/en/index_en

www.robotunis.com/en/index.jsp
www.800xa.com.cn/EN/index.html
www.jiansuji001.com/
www.hollysys.com.sg/

Start-ups

AUBO Robotics
Beijing Ewaybot Technology
Beijing TT Aviation Technology
Bubble lab
Keyi Technology inc
Luobo Technology
Roobo

http://auborobotics.net/
www.ewaybot.cn/index_en
www.ttaviation.com/
www.bubblelab.com/
www.keyirobot.com/
www.luobo.cn/
www.roobo.com/en/

10.4 OTHER
Industrial robots. Siasun Co. (Shenyang)
Harbin Boshi Automation Co. (Harbin)
Luoyang VSG bearing Co. (Luoyang)
Crprobot (Chengdu)

www.shsiasun.com/en/
www.boshi.cn/
http://yvsg.gmc.globalmarket.com/
www.crprobot.com/
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