Kolaborativní robotika

Získejte větší kontrolu
nad svým podnikáním
s kolaborativními roboty

ROBOT UR5
Rádius: 850 mm
Nosnost: 5 kg
Hmotnost: 18,4 kg
S lehkým, flexibilním a kolaborativním průmyslovým robotem UR5 od
společnosti Universal Robots můžete
automatizovat opakované a nebezpečné úkoly se zatížením do 5 kg. UR5 se
ideální hodí k automatizaci kooperativních procesů s nízkou hmotností, jako
jsou odebírání, ukládání a testování.

Společnost Universal Robots se zavázala dodávat bezpečné, flexibilní a snadno použitelné
kolaborativní roboty podnikům všech velikostí po celém světě. Vyvíjí kolaborativní roboty,
kteří automatizují opakující se a monotónní procesy a zvyšují jejich efektivitu. Tímto způsobem pomáhá výrobním oddělením přiřadit jejich zaměstnance na pracovní pozice se zajímavější náplní práce – pomáhá tak vytvářet pracovní místa, která zaměstnancům přinášejí nové
možnosti a společnosti přidávají další hodnotu.

ROBOT UR3

ROBOT UR10

Rádius: 500 mm
Nosnost: 3 kg
Hmotnost: 11 kg

Rádius: 1300 mm
Nosnost: 10 kg
Hmotnost: 28,9 kg

Lehký, flexibilní a kolaborativní
robot UR3 pro umístění na
pracovní stůl váží pouze 11 kg;
nabízí však manipulační zatížení
3 kg, otáčení v rozsahu 360° na
všech zápěstních kloubech a nekonečné otáčení na koncovém kloubu.

UR10 od společnosti Universal Robots
je naše největší kolaborativní průmyslové robotické rameno určené pro
větší úkoly, kde hrají důležitou roli
přesnost a spolehlivost. S použitím kolaborativního průmyslového robotického ramena UR10 můžete automatizovat
výrobní postupy a úkony s maximálním
manipulačním zatížením 10 kg.
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e-SERIES – ROBOT UR3e,
UR5e a UR10e

Snižte své náklady na tok materiálu
ve vaší výrobě s kolaborativními
mobilními roboty

Řada e-Series se skládá ze tří velikostí UR3e, UR5e a UR10e. Tyto roboty jsou přesnější,
obsahují silově momentový senzor zabudovaný v přírubě, obsahují rozšíření bezpečnostní
funkce, rychlejší řídící procesor a rozšířenou možnost komunikace.

Společnost Mobile Industrial Robots je předním výrobcem autonomních mobilních robotů.
Věnuje se vývoji uživatelsky přívětivých, flexibilních a bezpečných robotů, které pomohou
společnostem zvýšit efektivitu jejich provozu. Jejich autonomní roboty jsou novou generací
vyspělých mobilních robotů, které vám umožňují rychlou návratnost investic, často s dobou
návratnosti kratší než jeden rok.

17 bezpečnostních funkcí v souladu
s EN ISO 10218-1
EN ISO 13849-1 Cat. 3 PLd
certifikováno společností TÜV Nord

MiR 100

zabudovaný
F/T senzor

Nosnost: 100 kg
Tažnost: 300 kg (s MiRHook 100)
Přesnost: 10 mm (z referenčního bodu)
Max rychlost: 1.5 m/s
Výdrž: 10 hodin nebo 20 km
Váha: 67 kg
Rychlost nabíjení: 0-80 % (do 2 hodin)
Rozhraní: Wi-Fi, Bluetooth, Ethernet a USB

Intuitivní programování
lehký a citlivý teach pendant
tenký kabel širokoúhlý monitor
nastavitelná doba zastavení
zastavovací vzdálenost

jednoduchá
výměna
kloubů
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Mobilní
kolaborativní
roboty (AGV):

MiR 200

MiR 500

Nosnost: 200 kg
Tažnost: 500 kg (s MiRHook 200)
Přesnost: +/- 10 mm (při použití
docking markeru)
Max rychlost: 1.1 m/s
Výdrž: 10 hodin nebo 15 km
Váha: 67 kg
Rychlost nabíjení: 0-80 % (do 2 hodin)
Rozhraní: Wi-Fi, Bluetooth, Ethernet a USB

Nosnost: 500 kg
Max rychlost: 2 m/s
Výdrž: 8 hodin
Váha: 250 kg
Rychlost nabíjení: 1 hod.
Rozhraní: Wi-Fi,
Bluetooth, Ethernet a USB

MiR500™
Pallet Lift
Automatické nakládání a vykládání palety.

MiR500™
Pallet Rack

MiR 100 Dokovací
stanice

Stojan pro automatické nakládání
a vykládání palety.

Automatická nabíjecí stanice pro MiR
Rozměry: 600 mm × 300 mm × 120 mm
Váha: 10,5 kg
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Chopte se příležitosti
s uchopovači robotiq

Wrist Camera

Společnost Robotiq vyvíjí a vyrábí inteligentní, flexibilní
a snadno implementovatelné dvouprsté i tříprsté robotické uchopovače, senzor pro měření sil a momentů
působících na nástroj robotu a kamerový systém,
montovaný na přírubu robotu UR, určený na identifikaci
a detekci polohy.

Tato kamera je určená pro montáž mezi
uchopovač a přírubu robotu. S její pomocí
můžete detekovat přesnou polohu a orientaci objektů. Kamera má algoritmus pro
samoučení vyhledávaného objektu a pomocí
průvodce ji nastavíte do 30 minut.

Zápěstní kamera

Kolaborativní
uchopovače:

HAND-E, 2-Finger 85
a 2-F140 Adaptive
Gripper
Plug + Play a snadné programování – Snadno
nastavíte sílu a rychlost otevření a zavření.
Otevření lze nastavit v rozsahu 0 až 50,
0 až 85 a 0 až 140 mm, dle modelu.

FT 300 Force
Torque Sensor

3-Finger Adaptive
Gripper

Senzor pro měření sil a momentů
– dělejte věci s citem
Rozsah síly Fx, Fy, Fz ± 300 N
Momentový rozsah Mx, My, Mz ± 30 Nm
Citlivost 1 N a 0.01 Nm

Je nejlepší volbou pro maximální všestrannost
a flexibilitu. Zvedá jakýkoli objekt jakéhokoli
tvaru.
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Insights

Potřebujte kolaborativní uchopovače
s vysokou precizností

Software pro vzdálenou správu
Program se nainstaluje do robotu UR
a zašle vám textovou zprávu, když váš
robot vyžaduje pozornost a poskytne
vám data v reálném čase pro sledování
a vylepšení vaší výroby

Společnost OnRobot nabízí svým zákazníkům inovativní řešení s opravdovou funkcí
Plug & Play. Současně se zaměřuje na „Podporu kolaborativních funkcí“, a proto navrhují
uchopovače tak, aby byly co nejjednodušší, bezpečnější a všestrannější.

Kolaborativní
uchopovače:

RG2
Nastavitelné rozevření 0 - 110 mm
Nastavitelná síla sevření 3 - 40 N
Přesnost rozevření na 0,1 mm
Váha: 0,65 kg

RG6
Nastavitelné rozevření 0 - 160 mm
Nastavitelná síla sevření 25 - 120 N
Přesnost rozevření na 0,15 mm
Váha: 1 kg

RG2-FT
Rozšířený uchopovač RG2 o silově
momentové senzory, umístěné na
koncích prstů.
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Vakuový uchopovač bez hadic

Senzory pro měření
síly a momentu

Společnost Purple robotics, nyní OnRobot, vyvinula vakuový uchopovač, který nepotřebuje
přívod stlačeného vzduchu. Další jednoduchý Plug & Play řešení. Snadná montáž a připojení
pouze na přírubový konektor u robotu UR. Jednoduché ovládání přes panel robotu UR.

Force torque sensor
Model Hex-E
Rozsah síly Fx, Fy, Fz: 200 N
Rozsah momentu: Tz: 6.5 Nm, Txy: 10 Nm
Citlivost Fxy 0,2 N, Fz 0,8 N
Užití pro testování, zasouvání, hledání, šroubování
a podobné aplikace zaměření na přesnost.

OnRobot VG10
Nosnost: 10 kg
Počet přísavek: 1 – 16
(lze volitelně zaslepovat)
Připojení: 8-pin M8 (konektor na přírubě UR)
Váha: 1,7 kg

Force torque sensor
Model Hex-H
Rozsah síly Fx, Fy, Fz: 200 N
Rozsah momentu: Tz: 13 Nm, Txy: 20 Nm
Citlivost Fxy 0,5 N, Fz 1 N
Užití pro leštění, frézování a podobné aplikace
vyžadující větší síly a momenty.

OnRobot QC10
– Quick Changer
Nosnost: 10 kg
Příruba dle: ISO 9409-1, type 50-4-M6
Jednoduchý a rychlý způsob výměny
nástrojů.

Speciální uchopovače

Gecko gripper
Technika inspirovaná přírodou OnRobot gecko
umožňuje připevnění a zvedání jakéhokoliv
plochého a hladkého povrchu.
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Široký výběr
uchopovačů
řady gripkit
kompatibilních
s roboty UR

GRIPKIT Typ

Společnost Weiss Robotics se zabývá vývojem
a výrobou průmyslových uchopovačů. Společnost
vytvořila řadu uchopovačů nazývanou GRiPKIT
určenou pro snadné nasazení s roboty Universal
Robots a softwarovou podporou vloženou do
prostření UR pro jednoduchou konfiguraci a ovládání
uchopovačů.

GRIPKIT-CR1

GRIPKIT-CR2

GRIPKIT-E1

GRIPKIT-E2

GRIPKIT-P1

GRIPKIT-P2

GRIPKIT-PZ1

Ovládání

elektrické
servo

elektrické
servo

elektrické
servo

elektrické
servo

pneumaticky

pneumaticky

pneumaticky

Kinematika

paralelní

paralelní

paralelní

paralelní

paralelní

paralelní

centrický

Síla úchopu

nastavitelná
15 to 30 N

nastavitelná
75 to 200 N

nastavitelná
7.5 to 30 N

nastavitelná
50 to 200 N

220 N

550 N

550 N

Max. zátěž
(úchop tvarem / sílou)

2.7 kg /
0.15 kg

4.3 kg / 1 kg

2.7 kg /
0.15 kg

4.3 kg / 1 kg

15 kg / 1.1 kg

22 kg /
2.5 kg

25 kg /
2.5 kg

Zdvih

50 mm

85 mm

20 mm

30 mm

12 mm

20 mm

12 mm

Hmotnost

0.46 kg

1.2 kg

0.38 kg

0.87 kg

0.44 kg

1.2 kg

0.8 kg

Příslušenství

CRG
30–050

CRG
200–085

IEG
55–020

IEG
76–030

RPG
75–012

RPG
120–020

ZPG
75–012

ano

ano

volitelné

volitelné

ne

ne

ne

8 úchopů

8 úchopů

4 úchopů

4 úchopů

4 úchopů

4 úchopů

4 úchopů

ESD

Parametrizace
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Nejkratší cesta k integraci robotů
UR vede přes Easy Robotics

Zásobníky na materiál
ProFeeder Light
manuální výměna

Společnost EasyRobotics se zabývá vývojem a výrobou řešení pro zkrácení času integrace
kolaborativních robotů UR. Roboty upevníte na vozík, který slouží i jako stojan a tím zvýšíte
flexibilitu využití vašich robotů UR. Dalším produktem jsou zásobníky na materiál, které můžete zvolit dle vašich požadavků na délku bezobslužného provozu.

ER5 mobile
Cobot platform

ProFeeder
přepravníková výměna

Je vyvinut pro univerzální roboty UR3
a UR5.
Pohodlné a rychlé přemisťování a
integrace cobotů do výroby. Zvyšuje
flexibilitu a efektivitu výroby.

ProFeeder Multi
automatický podavač
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Dejte svým robotům zrak

Snižte ryziko neúspěšného
dokončení vašich projektů
na implementaci robotů

Společnost Pickit vyvinula kamerový systém pro detekci polohy předmětu v 3D prostoru.
Systém umožňuje vzdálenou správu s jednoduché nastavení přes webový prohlížeč na
vašem PC. Softwarové rozšíření pro roboty UR (a další běžné značky robotů), umožňuje
snadné předávání hodnoty polohy a orientace.

Společnost RoboDK vyvinula software pro simulaci a off-line programování robotů všech
stěžejních značek. Každý projekt by měl nejdříve začínat softwarovou simulací, kde si prověříte realizovatelnost vašeho projektu. Současně přitom vytvoříte program pro řízení pohybu
robotů.

Pick-it M
Max rozsah: plocha 900 × 700 mm, hloubka 400 mm
Minimální velikost objektu: 50 × 50 × 10 mm
Tento systém je určený pro vyhledávání v prostoru
přepravky.

RoboDK

Pick-it L

Software si můžete vyzkoušet na 30 dní zdarma
Databáze přes 300 typů robotů
Databáze obsahuje uchopovače,
dopravníkové pásy apod.

Max. rozsah: plocha 1900 × 1500 mm, hloubka 625 mm
Minimální velikost objektu: 150 × 150 × 50 mm
Tento systém je určený pro vyhledávání v prostoru
odpovídajícím ploše europalety (EPAL).
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AMTECH, spol. s r. o.
Hradišťská 887
687 08 Buchlovice, CZ
amtech@amtech.cz
www.amtech.cz
Tel.: +420 541 225 215
Fax.: +420 541 228 285

