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S

ystem jest przeznaczony do automatycznej obsługi stanowisk technologicznych w procesach przemysłowych wykorzystujących substancje stwarzające zagrożenie środowiskowe i niebezpieczne dla zdrowia ludzkiego. Branżą docelową jest przemysł maszynowy, a w szczególności łożyskowy i motoryzacyjny, gdzie są
wytwarzane seryjnie wyroby wymagające bardzo starannego mycia i konserwacji ze względu na wymagania eksploatacyjne i konieczność okresowego magazynowania. Głównym modułem wykonawczym rozwiązania
jest wieloosiowy manipulator zaopatrzony w odpowiednie elementy chwytowe przygotowany do automatycznej
realizacji czynności obsługowych przykładowo na stanowisku mycia i konserwacji łożysk tocznych, wbudowany
w automatyczną linię produkcyjną. Manipulator jest programowany do pracy w przestrzeni roboczej stanowiska
technologicznego z uwzględnieniem zastanej struktury technicznej, automatycznego cyklu produkcyjnego i zabezpieczeniem przed kolizjami
mechanicznymi. W skład systemu wchodzą również dedykowane moduły adaptacyjne umożliwiające współpracę i synchronizację manipulatora
z linią technologiczną.
Innowacyjną cechą wyróżniającą unikatowy system jest jego adaptacyjność polegająca na możliwości elastycznego konfigurowania w celu dostosowania do warunków technicznych automatyzowanego stanowiska
technologicznego.
Zasięg:					900 mm
Dokładność pozycjonowania:				0,5 mm
Współpraca z ciągiem transportowym bez konieczności jego modyfikacji

Manipulator wieloosiowy obsługujący
automatyczne stanowisko mycia
i konserwacji łożysk tocznych

Współpraca z urządzeniem myjąco-konserwującym
Realizacja funkcji załadunku i rozładunku urządzenia myjącego
Udźwig:					2 kg
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Ekran programowania ruchów
roboczych manipulatora
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T

he system is intended for automatic servicing of technological stands in industrial processes employing
substances harmful to the environment and people. The device was developed particularly for the machine
industry, mainly automotive and bearing, where mass-produced goods need to be thoroughly cleaned and
maintained. The main actuator is a multi-axial manipulator equipped with grips designed for the automatic
execution of tasks in the clearing and maintenance stand for roller bearings mounted on the automatic production
line. The manipulator is programmed to work in this area of the technological stand, and the existing technological
structure, automatic production cycle and protection against mechanical collisions are taken into consideration.
The system is also composed of dedicated modules enabling cooperation and synchronisation of the manipulator
with a production line.
The innovativeness of the device lies in the unique systems and the
adaptability consisting in the possibility of flexible configuration to adjust
to the technical conditions of the automated technological stand.

Range: 					900 mm
Accuracy of positioning:					

Multi-axial manipulator for automatic
servicing of a cleaning and maintenace
stand for roller bearings

0.5 mm

Cooperation with a transport line without its modification,
Cooperation with the cleaning and maintenance machine,
The function of loading and unloading the washing machine,
Lift:					2 kg
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Programming screen for the working
movements of the manipulator
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