2
71

AUTOMATIZÁCIA

2 AUTOMATIZÁCIA
Polohovadlá SPS

Polohovadlá SPS 30/50
max. zaaženie:

300 / 500 N

rýchlos pohybu:

1 - 10 ot/min

hmotnos:
motor:
priemer taniera:

26 / 29 kg
DC 24 V
250 / 300 mm

naklápanie taniera :

0 - 90°

napájanie:

220 V

K dispozícii aj vo verzii HC - model SPS 50HC - * trubky max 50mm

Polohovadlá SPS 70/70S
max. zaaženie:

700 N

rýchlos pohybu:

1 - 10 ot/min

hmotnos:

58 kg

motor:

DC 24 V

priemer taniera:

400 mm

naklápanie taniera :

0 - 90°

napájanie:

220 V

Polohovadlá SPS 75/75S
max. zaaženie:

700 N

rýchlos pohybu:

1 - 10 ot/min

hmotnos:

65 kg

motor:

DC 24 V

priemer taniera:

400 mm

naklápanie taniera :

0 - 90°

napájanie:

220 V

K dispozícii aj vo verzii HC - * trubky max 100mm

Opcia - rýchlos otáèania 0,4 -4 ot/min pre TIG zváranie.
Verzia HC s otvoreným tanierom na zváranie trubiek.
Verzia S so snímaèom s použitím napr. na vyvarenie koncového krátera.
Verzia BPT - pneumatický statínv pre zvárací horák
Verzia CPT - pneumatický koník
Ruèné nastavenie sklonu taniera, otáèanie taniera cez jednosmerný
elektromotor a nekoneènú šnekovú prevodovku
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AUTOMATIZÁCIA 2
Polohovadlá SPS

Polohovadlá SPS 100/100S
max. zaaženie:

1000 N

rýchlos pohybu:

1 - 10 ot/min

hmotnos:

65 kg

motor:

DC 24 V

priemer taniera:

400 mm

naklápanie taniera :

0 - 90°

napájanie:

220 V

Polohovadlá SPS 150/150S
max. zaaženie:

1500 N

rýchlos pohybu:

0,5 - 9 ot/min

hmotnos:

max 132 kg

motor:

DC 24 V

priemer taniera:

500 mm

naklápanie taniera :

0 - 90°

napájanie:

220 V

K dispozícii aj vo verzii HC - * trubky max 100mm

Polohovadlá SPS 200/200S
max. zaaženie:

2000 N

rýchlos pohybu:

0,5 - 9 ot/min

hmotnos:

max 100 kg

motor:

DC 24 V

priemer taniera:

500 mm

naklápanie taniera :

0 - 90°

napájanie:

220 V

Opcia - rýchlos otáèania 0,4 -4 ot/min pre TIG zváranie.
Verzia HC s otvoreným tanierom na zváranie trubiek.
Verzia S so snímaèom s použitím napr. na vyvarenie koncového krátera.
Verzia BPT - pneumatický statínv pre zvárací horák
Verzia CPT - pneumatický koník
Ruèné nastavenie sklonu taniera, otáèanie taniera cez jednosmerný elektromotor
a nekoneènú šnekovú prevodovku.
.
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2 AUTOMATIZÁCIA
Polohovadlá SP

Polohovadlá SP 500M/500EI
max. zaaženie:

5000 N

rýchlos pohybu:

0,3 - 3 ot/min

hmotnos:

230 kg

motor na pohon taniera:

DC 24 V

priemer taniera:

650 mm

naklápanie taniera :

0 - 110°

napájanie:

220 V

Polohovadlo SP 750EI
max. zaaženie:

7500 N

rýchlos pohybu:

0,2 - 2 ot/min

hmotnos:

270 kg

motor na pohon taniera:

DC 24 V

priemer taniera:

650 mm

naklápanie taniera :

0 - 110°

napájanie:

3 x 380 V

Polohovadlo SP 1000EI
max. zaaženie:

10000 N

rýchlos pohybu:

0,186-1,86 ot/min

hmotnos:

650 kg

motor na pohon taniera:

DC 24 V

priemer taniera:

900 mm

naklápanie taniera :

0 - 110°

napájanie:

3 x 380 V

Verzia H - mechanické naklápanie taniera.
Verzia EI - elektrické, invertorové naklápanie taniera.
V ponuke ïalšie modely so zaaženímaž do 80 000 N.
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AUTOMATIZÁCIA 2
Polohovadlá Power

Polohovadlo Power 66
max. zaaženie:

1000 N vertikál / 500N horizontál

rýchlos pohybu:

0,6 - 6,0 ot/min

hmotnos:

17 kg

motor na pohon taniera:

DC

priemer taniera:

200 mm

naklápanie taniera :

mechanické

napájanie:

220 V

Polohovadlo Power 120 I
max. zaaženie:

1200 N vertikál / 600N horizontál

rýchlos pohybu:

0,6 - 6,0 ot/min

hmotnos:
motor na pohon taniera:

60 kg
AC motor s invertorovým riadením

priemer taniera:

400 mm

naklápanie taniera :

mechanické

napájanie:

220 V

Polohovadlo Power 360 I M
max. zaaženie:

3600 N vertikál / 1750N horizontál

rýchlos pohybu:

0,6 - 6,0 ot/min

hmotnos:
motor na pohon taniera:
priemer taniera:
naklápanie taniera :
napájanie:

120 kg
AC motor s invertorovým riadením
500 mm
mechanické
220 V
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2 AUTOMATIZÁCIA
Zváracie vozíky

Zvárací vozík JWT-S
objednávacie èíslo:
rýchlos pohybu:
hmotnos:
použitie:
napájanie:
funkcie:

960.001.001
0-1000 mm/min
8 kg
MIG/MAG , TIG
230V
zvárací prúd Zap/Vyp, Test, Štart/Stop, pravý
a ¾avý chod

Zvárací vozk JWT-OS s osciláciou
objednávacie èíslo:

960.002.001

objednávacie èíslo:

960.002.002 oscilácia

rýchlos pohybu:
hmotnos:
použitie:
napájanie:
funkcie:

0-1200 mm/min
13,5 kg
MIG/MAG , TIG
230V
zvárací prúd Zap/Vyp, Test, Štart/Stop, pravý
a ¾avý chod, vo¾by parametrov, koncové spín.

Zvárací vozík JWT-R pre ko¾ajnice
objednávacie èíslo:
rýchlos pohybu:
hmotnos:
použitie:
napájanie:
funkcie:

960.003.001
0-1200 mm/min
20 kg
MIG/MAG , TIG
230V
zvárací prúd Zap/Vyp, Test, Štart/Stop, pravý
a ¾avý chod, oscilácia - lineárna, trojuholníková

Rezací vozík JPT
objednávacie èíslo:
rýchlos pohybu:
hmotnos:
použitie:
napájanie:
funkcie:

960.004.001
0-1100 mm/min
17 kg
Plazma
230V
rezacíí prúd Zap/Vyp, Test, Štart/Stop, pravý a
¾avý chod

Prevedenie - hliníková robustná konštrukcia s uchytením pre rôzne typy horákov.
Posuv vozíkov cez 4 poháòané kolieska s magnetickým vedením,
pre horizontálne a vertikálne zváracie pozície.
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AUTOMATIZÁCIA 2
Polohovadlá

Motorizovaný vozík W-Track
rýchlos pohybu:

100 - 2200 mm/min

hmotnos:
motor:

9,5 kg
DC s planetárnou prevodovkou

výkon pernamentného magnetu:
napájanie:

30 kg
volite¾né 24 - 240V

výkon:

70 W

Motorizovaný vozík W-Track s gumovými kolieskami zabezpeèuje pohyb zváracieho
horáku po špecifickej dráhe. Pernamentný magnet dovolí prácu v horizontálnej ,
alebo vertikálnej rovine. Snímanie polohy zvaru je riešené opornými kladkami.
Použitie: zváranie kútových, alebo tupých zvarov bez dodatoèného vedenia.

Motorizovaný vozík Tortuga
rýchlos pohybu:

100 - 1800 mm/min

hmotnos:
motor:
napájanie:

9,5 kg
DC s palnetárnou prevodovkou
volite¾né 24 - 240V

Motorizovaný vozík Tortuga slúži na zváranie pozdåžnych kútových resp. tupých
zvarov.
Posun vozíka je riešený kåzavým pohybom po zvarenci, bez dodatoèného vedenia.
Vozík môže nies súèastne dva zváracie horáky.
Minimálna výška vodiacej hrany 50 mm. Použite¾né pre hrúbky plechov 5 až 50 mm

Dvojosé polohovadlo JD 1-100
max. zaaženie:
priemer upínaciemo taniera:
naklápanie:
nastavenie otáèok:
max. prúdové zaaženie:

1000 N
350 mm
manuálne 0 - 135°
0,2 - 4 ot/min
400 A

Dvojosé polohovadlo s plynulou reguláciou otáèok a ruèným nastavením sklonu
taniera. Upínací tanier s otvorom a èelusami na upnutie trubiek do *100 mm.
Polohovadlo môže by doplnené pneumatickým suportom pre zvárací horák.
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2 AUTOMATIZÁCIA
Kompaktné robotické cely CLOOS

Kompaktná cela QR-CC1
s otoèným stolom QR-WP-DH
výber pracovnej stanice:

manuálne oáèanie s aretáciou

zaaženie v 1 stanici:

1,0kN

max. rozmer obrobku:

1000 x 710 mm

dåžka:

4590 mm

šírka :

2150 mm

výška:

2000 mm

hmotnos:

2700 kg

Nakladacia výška 900mm

Kompaktná cela QR-CC2
s 2 ks pevných stolov
výber pracovnej stanice:

presunutím bezpeènostných dverí

zaaženie v 1 stanici:

1,5kN

max. rozmer obrobku:

900 x 600 mm

dåžka:

3900 mm

šírka :

2150 mm

výška:

2000 mm

hmotnos:

2800 kg

Upínacia doska rozdelená medzi dve stanice.

Kompaktná cela QR-CC3
s 2ks polohovadlami QR-WP-TV 2,5kN
výber pracovnej stanice:

presunutím bezpeènostných dverí

zaaženie v 1 stanici:

2,5kN

max. rozmer obrobku:

* 700 x 650 mm

dåžka:

4590 mm

šírka :

2150 mm

výška:

2000 mm

hmotnos:

3000 kg

Priamoriadené polohovadlá so synchronizovaným zváraním.

Kompaktné cely sú flexibilné zariadenia na zváranie malých dielov. Všetky komponenty sú integrované do jednej bunky,
ktorej rozmery a konštrukcia minimalizujú ïa¾šie náklady na dopravu a uvedenie do prevádzky.
Ve¾kos kompaktnej cely umožòuje jej prevoz na ložnej ploche nákladného automobilu, bez nutnosti montážných prác.
Každá cela je pred expedíciou preskúšana , a po pripojení médii (napájacieho napätia, ochranného plynu a tlakového
vzduchu) je cela pripravená do prevádzky.
Bezpeènostné prvky:
svetelné závory, ochranný plot, servisné dvere
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AUTOMATIZÁCIA 2
Kompaktné robotické cely CLOOS

Kompaktná cela QR-CC4
s otoèným H-rámom a 2ks polohovadiel QR-WP-TC 2,5KN
výber pracovnej stanice:

automatickým otoèením H-rámu o 180 st.

èas otoèenia H-rámu

3 sec

zaaženie v 1 stanici:

1,2 - 2,5kN

max. rozmer obrobku:

* 800 x 1000 mm

rýchlos polohovadla max.:

27 ot/min

dåžka:

57350 mm

šírka :

2000 mm

výška:

2160 mm

hmotnos:

2800 kg

Priamoriadené polohovadlá so synchronizovaným zváraním.

Kompaktná cela QR-CC5
s otoèným stolom QR-WP-TH
výber pracovnej stanice:

automatickým otoèením stola o 180 st.

zaaženie v 1 stanici:

5,0kN

èas otoèenia stola:

2 sec

max. rozmer obrobku:

650 x 440 mm

dåžka:

4250 mm

šírka :

2150 mm

výška:

2000 mm

hmotnos:

2900 kg

Nakladacia výška 900mm

Kompaktná cela QR-CC6
s otoèným orbitálnym polohovadlom QR-WP-DH-TS-2,5KN
výber pracovnej stanice:

automatickým otoèením pozicionéra o 180°

zaaženie v 1 stanici:

1,0kN

èas otoèenia stola:

3 sec.

max. rozmer obrobku:

* 600 mm

dåžka:

5770 mm

šírka :

2000 mm

výška:

2160 mm

hmotnos:

3000 kg

Rozdiely medzi jednotlivými bunkami spoèívajú v polohovdlách a v bezpeènostnej technike.
Rozhodujúcim faktorom na výber cely je:
* ve¾kos obrobku
* hmotnos obrobku
* požiadavky na kvalitu a technológiu spracovania
* dåžka taktu
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2 AUTOMATIZÁCIA
Kompaktné robotické pracoviská CLOOS

Kompaktné pracovisko QR-CS 10
s otoèným stolom QR-WP-TH
výber pracovnej stanice:

automaticky otoèením stola o 180°

zaaženie v 1 stanici:

2,5 / 7,5 /10kN

max. rozmer obrobku:

1000 x 500 / 2000 x 800 mm

umiestnenie robota:

na základnej doske

Dvojstanicové pracovisko s otoèným stolom.
Výber z troch modifikácií pod¾a zaaženie stola resp. rozmerov zvarenca.
Zváranie menších dielov, súèastí, podskupín a pod.

Kompaktné pracovisko QR-CS 20
s otoèným polohovadlom VWR-3DP
výber pracovnej stanice:

automaticky otoèením polohovadla o 180°

zaaženie v 1 stanici:

2,5 /5,0kN

max. rozmer obrobku:

* 1600 x 2000 mm

umiestnenie robota:

na základnej doske

2 otoèné polohovadlá integrované v H-ráme,
Výber z dvoch modifikácií pod¾a zaaženie polohovadla
resp. rozmerov zvarenca. Zváranie malých a stredných dielov.

Kompaktné pracovisko QR-CS 30
s C stojanom a otoèným polohovadlom VWR-3DP
výber pracovnej stanice:

automaticky otoèením polohovadla o 180°

zaaženie v 1 stanici:

5,0 / 7,5kN

max. rozmer obrobku:

* 1600 x 3000 mm

umiestnenie robota:

C - stojan

2 otoèné polohovadlá integrované v H-ráme,
Výber z dvoch modifikácií pod¾a zaaženie polohovadla
resp. rozmerov zvarenca. Zváranie stredných a väèších dielov.

Kompaktné pracoviská sú unifikované celky zostavené zo štandartných prvkov.
Vïaka tomu je dosiahnutý priaznivý pomer medzi cenou a úžitnou hodnotou.
Kompaktné pracoviská CS 10 - 60, sú urèené na zváranie obrobkov strednej ve¾kosti a hmotnosti.
V ponuke sú zariadenia s rozliènou upínacou dåžkou a zaažením.

Bezpeènostné prvky:
svetelné závory, ochranný plot, servisné dvere
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AUTOMATIZÁCIA 2
Kompaktné robotické pracoviská CLOOS
Kompaktné pracovisko QR-CS 40
s otoèným polohovadlom HWR-3DP
výber pracovnej stanice:

automaticky otoèením polohovadla o 180°

zaaženie v 1 stanici:

2,5 / 5,0kN

max. rozmer obrobku:

* 800 x1500 mm

umiestnenie robota:

na základnej doske

2 otoèné polohovadlá integrované v H-ráme, na rýchlom otoènom pozicionéri
Zváranie menších dielov, súèastí, podskupín a pod.
Výber z dvoch modifikácií pod¾a zaaženie polohovadla

Kompaktné pracovisko QR-CS 50
s otoèným polohovadlom Orbit-5DP
výber pracovnej stanice:

automaticky otoèením polohovadla o 180°

zaaženie v 1 stanici:

2,5 / 5,0kN

max. rozmer obrobku:

* 1600 mm

umiestnenie robota:

na základnej doske

2 orbitálne polohovadlá umiestnené na otoènom pozicionéri
Výber z dvoch modifikácií pod¾a zaaženie polohovadla resp. rozmerov zvarenca.
Zváranie malých a stredných dielov.

Kompaktné pracovisko QR-CS 60
s C stojanom a otoèným polohovadlom Orbit-5DP
výber pracovnej stanice:

automaticky otoèením polohovadla o 180°

zaaženie v 1 stanici:

2,5 / 5,0kN

max. rozmer obrobku:

* 1600 mm

umiestnenie robota:

C - stojan

2 orbitálne polohovadlá umiestnené na otoènom pozicionéri
Zváranie stredných a väèších dielov.

Rozhodujúcim kritériom pre výber pracoviska je:
* ve¾kos obrobku
* hmotnos obrobku
* zložitos obrobku
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2 AUTOMATIZÁCIA
Robotické mechaniky

Robot QRC s klasickým "zápästím"
QRC-320

QRC-350

QRC-410

pracovná oblas:

Ø 4200 mm

Ø 4400 mm

Ø 5000 mm

pracovná výška:

2470 mm

2580 mm

2880 mm

15 kg

15 kg

10 kg

užitoèné zaaženi:
opakovaná presnos:
hmotnos:

Ä ? s +/- 0,1 mm
235 kg

235 kg

240 kg

Robot QRH s "dutou hriade¾ou"
QRH-360

QRC-390

pracovná oblas:

Ø 4570 mm

Ø 4900 mm

pracovná výška:

2680 mm

2860 mm

15 kg

10 kg

užitoèné zaaženi:
opakovaná presnos:
hmotnos:

Ä ? s +/- 0,1 mm
235 kg

240 kg

7-osí robot QRC s klasickým "zápästím"
7-osí QRC-350

7-osí QRC-410

pracovná oblas:

Ø 5470 mm

Ø 6100 mm

pracovná výška:

2830 mm

31200 mm

15 kg

10kg

užitoèné zaaženi:
opakovaná presnos:
hmotnos:

Ä ? s +/- 0,1 mm
345 kg

350 kg

7-osí robot QRH s "dutou hriade¾ou"
7-osí QRH-360

7-osí QRC-390

pracovná oblas:

Ø 5680 mm

Ø 6030 mm

pracovná výška:

2930 mm

3110 mm

15 kg

10 kg

užitoèné zaaženi:
opakovaná presnos:
hmotnos:

2/11

Ä ? s +/- 0,1 mm
345 kg

350 kg
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AUTOMATIZÁCIA 2
Komponenty pre robotické pracoviská

Otoèný C-stojan
zaaženie:
výška:

5kN
2000 -3600mm

rýchlos posuvu:

72°/sec

pracovný rozsah:

370°

Otoèný C-stojan so suportom
zaaženie:
výška:

5kN
2000 -3600mm

rýchlos posuvu:

43°/sec

pracovný rozsah:

370°

vertikálny posuv:

700 -1500mm

Vertikálne pojazdy
zaaženie:

5, 10 a 20 kN

pracovná výška pod¾a modelu:

500 - 5000mm

pracovný rozsah:

370°

rýchlos posuvu:

0,20 - 0,18m/s

Horizontálny pojazd
zaaženie:
pracovná výška pod¾a modelu:
rýchlos posuvu:

10 kN
2500 - 7000mm
0,18m/s

Zváracie dráhy
zaaženie pod¾a modelu:
dåžka variabilná pod¾a modelu:
rýchlos posuvu:

10, 20, 35, 50, 90 a120kN
2000 - 30 000mm
1,8 resp. 0,7m/sec (od 35kN)
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2 AUTOMATIZÁCIA
Komponenty pre robotické pracoviská

Zváracie portály
zaaženie pod¾a modelu:

10, 20, 35, a 50kN

dåžka variabilná pod¾a modelu:

7500 - 22 500mm

rýchlos posuvu:

1,8 resp. 0,7m/sec (od 35kN)

Jednoosé vertikálne polohovadlá
zaaženie pod¾a modelu:
priemer taniera:

2,5 -150kN
*300 - 1300mm

rýchlos posuvu:

120 - 7°/sec

pracovný rozsah:

720°

Jednoosé horizontálne polohovadlá
zaaženie pod¾a modelu:
priemer taniera:

5 - 200kN
*300 - 2250mm

rýchlos posuvu:

120 - 22°/sec

pracovný rozsah:

720°

Vertikálne polohovadlá s vertikálnym zdvihom
zaaženie pod¾a modelu:
priemer taniera:

5 -150kN
*600 - 1600mm

rýchlos posuvu:

120 - 7°/sec

pracovný rozsah:

720°

pracovný zdvih:

400 - 1500mm

rýchlos zdvihu:

2 m/min

Naklápacie polohovadlá
zaaženie pod¾a modelu:

5 - 20kN

priemer taniera:

*600mm

rýchlos posuvu:
pracovný rozsah:
naklápanie:
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120 - 60°/sec
720°
370 /136°
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AUTOMATIZÁCIA 2
Komponenty pre robotické pracoviská

Orbitálne polohovadlá
zaaženie pod¾a modelu:

2,5 - 100kN

priemer taniera:

*300 -1300mm

rýchlos posuvu:

120 - 8,5°/sec

pracovný rozsah:

720°

otoèný rádius:
natáèanie:
natáèací rádius

500 - 3250mm
370°
460 -1800mm

Jednoosé polohovadlá s oporným koníkom
zaaženie pod¾a modelu:

5 - 200kN

priemer taniera:

*300 -1300mm

rýchlos posuvu:

120 - 8,5°/sec

pracovný rozsah:

720°

otoèný rádius:

600 - 2200mm

upínacia dåžka:

1000- 16000mm

Dvojosé polohovadlá s oporným koníkom
zaaženie pod¾a modelu:

2,5 / 50kN

priemer taniera:

600 /1200mm

rýchlos posuvu:

120 / 8,5 °/sec

pracovný rozsah:

720°

otoèný rádius:
natáèanie:

1500 - 3200mm
370°

Použitie jednotlivých komponentov a ich kombinácia, závisí od ve¾kosti obrobku, použitej technológie a zváracieho programu.
Uvedené pozicionéry sú výberom z jednotlivých skupín,
Kompletný sortiment pozicionérov vám poskytneme na vyžiadanie.
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POZNÁMKY

