KOBOT hegesztőrendszer
Az optimális ember-robot együttműködés:
Lépjen be egyszerűen az automatizált hegesztés világába!

Ön adja a célt, mi adjuk a megoldást

www.cloos.hu

KOBOT hegesztőrendszer

A Kobot és a high-tech hegesztéstechnológia
találkozása
A CLOOS és az MPA Technology Kobot hegesztőrendszere egyszerű
belépést kínál az automatizált hegesztés világába. A Kobot
hegesztőrendszerrel kis méretű munkadarabokat is folyamatosan,
kiváló minőségben, gazdaságosan hegeszthet. A csúcstechnológiás
QINEO hegesztő áramforrás és a nagy pontosságú Kobot
tökéletesen kiegészítik egymást. A dolgozók tehermentesítésén túl
profitáljon a kiváló hegesztési eredményekből, különösen a
monoton, ismétlődő feladatok esetén a gyártási minőség
reprodukálhatóságának köszönhetően.
■ Gyors programozás
Automatizált hegesztés kis munkadarab méretektől kezdve
■ Egyszerű használat
Nincs szükség speciális előzetes ismeretekre
■ "Hegesztésre kész" teljes csomag
Hegesztésre kész telepítés néhány óra alatt
■ Kiváló hegesztési minőség
Reprodukálható hegesztési eredmények a maximális
hatékonyság érdekében
■ Magas költséghatékonyság
Rövid megtérülési idő
■ Kompakt kialakítás
Helytakarékos a gyártási környezethez való rugalmas
alkalmazkodás érdekében
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KOBOT hegesztőrendszer

Legmagasabb szintű precizitás
Nyomatékérzékelők minden
robottengelyen

Intuitív programozás

Pontos, intuitív és biztonságos

Speciális, felhasználóbarát, érintőképernyős
felület, kifejezetten hegesztési célokra
kifejlesztett makrók segítségével

A Kobotot a tengelyeken elhelyezett nyomatékérzékelők segítségével
pontosan programozhatja és mozgathatja. Az intuitív működés
jelentősen növeli a munka hatékonyságát. A felhasználó egyéni
beállításokat
végezhet
a
felhasználóbarát,
érintőképernyős
kezelőpanelen a kifejezetten hegesztésre kifejlesztett makrók
segítségével. Ezen felül a pedálos Freedrive-opció és az intelligens
biztonsági elvek alkalmazása garantálják a Kobot biztonságos
működtetését. További különlegessége a vészleállítást követő egyszerű
újraindítás-funkció, melynek köszönhetően nem szükséges a robot
feloldása és referenciapontra állítása sem.

Érzékeny és biztonságos
vezérlés
Pedálos kapcsoló Freedrive
üzemmódhoz

Ujjerő érzékelés
Rendkívül pontos leállítás a
robottal való érintkezés estén

Egyszerű újraindítás
vészleállítás után
A robotot nem kell feloldani és
nem kell referenciapontra állni

CE-megfelelőség
Automatikus huzalvisszahúzás a maximális
munkavédelem érdekében
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KOBOT hegesztőrendszer

"Ready to Weld" komplett csomag

Kobot - precíz és robusztus

A Kobot hegesztőrendszer tartalmazza az összes
hegesztéshez szükséges komponenst tökéletesen
összehangolt és könnyen telepíthető formában. A
"Ready to Weld" egy hegesztésre kész, kompakt
csomag, ami lehetővé teszi a termelési folyamatokba
való problémamentes integrációt. Az integrált
biztonsági komponensek biztosítják a szükséges
személyi védelmet. Ezen felül az opcionálisan
megvásárolható,
hegesztőasztalhoz
csatolt,
elektromosan mozgatható ívfényvédő ablak óvja a
környezetet a hegesztés során keletkező UV
sugárzástól.

A 6 tengelyes Kobot 1300 mm-es munkatartománnyal
és legfeljebb 10 kg-os teherbírással rendelkezik.
A tengelyeken elhelyezett nyomatékérzékelők lehetővé
teszik a hegesztőfelszerelés optimális súlymeghatározását.
Ez az alapja a robottal való érintkezésekor történő precíz
biztonsági lekapcsolásnak (ujjerő szenzor), valamint a robot
programozás közbeni rendkívül érzékeny pozícionálásának.
A Kobot-mechanika kiemelkedően robusztus kialakítású és
optimális megoldást biztosít a hegesztés ipari alkalmazására.

Műszaki Adatok

1. 4-görgős huzelelőtoló QWD-A
2. Kobot

1
2

3. Huzalelőtoló rendszer
hegesztőpisztollyal

3

4. Opcionális ívfényvédelem
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5. Opcionális hegesztőasztal
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6. QINEO-RPU

6

7. QINEO hegesztő áramforrás
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Tengelyek
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Teherbírás

10 kg

Kinyúlás

1300 mm

Sebesség

1 m/s

Ismételhetőség

± 0.1 mm

Üzemi hőmérséklet

5-45°C

Tömeg

33 kg

Szerelési pozíció

Boden, Decke, Wände

IP-védelmi osztály
Mozgás tengelyenként
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IP54
(munkaszög/sebesség):

Tengely 1

±360° / 120°/s

Tengely 2

±360° / 120°/s

Tengely 3

±160° / 180°/s

Tengely 4

±360°/ 225°/s

Tengely 5

±360°/ 225°/s

Tengely 6

±360° / 225°/s
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QINEO NexT 452 Premium - high-tech
hegesztőberendezés
A QINEO NexT-et minden fontos összetevővel és funkcióval felszereltük
ahhoz, hogy optimálisan tudjon szembenézni a jövő kihívásaival.
A QINEO NexT szíve egy a CLOOS által kifejlesztett magas órajel
frekvencián pulzáló inverter-egység.
Ez még jobb hegesztőív szabályozást tesz lehetővé a kiváló eredmények
érdekében:
Egyedülálló hegesztési tulajdonságainak köszönhetően komplex hegesztési
feladatok ellátására is tökéletesen alkalmas. Számos opcionálisan
választható komponensének és funkciójának köszönhetően a QINEO NexT
az Ön egyénileg személyre szabott áramforrása lesz - pontosan úgy, ahogy
az Ön automatizált hegesztési feladatai megkívánják.

Rapid Weld
magas teljesítményű huzalelektródás
védőgázos permetes ívű eljárásváltozat
a hatékony hegesztéshez

Control Weld
megbízható huzalelektródás védőgázos
hegesztési eljárásváltozat vékony és
vastag anyagokhoz

■ Magas minőségű inverter technológia a
kiváló hegesztési minőség érdekében

Control Weld
megbízható huzalelektródás védőgázos
hegesztési eljárásváltozat vékony és
vastag anyagokhoz

■ Robusztus burkolat és felhasználóbarát kivitel
garantálja a magas rendelkezésre állást
■ Minden ipari interfészhez illeszthető
■ Prémium kezelőmodul, melyet a hegesztés
legmagasabb szintjére terveztünk
■ Sokrétű kiegészítői garantálják, hogy a NexTet pontosan az Ön igényeire szabhassa

SpeedWeld
Stabil
huzalelektródás
védőgázos
impulzusos eljárásváltozat széleskörű
felhasználásra

ColdWeld
Alacsony hőbevitelű huzalelektródás
védőgázos váltakozó áramú impulzusos
eljárásváltozat optimális hegesztési
eredményekhez érzékeny anyagok esetén

QINEO NexT
Hegesztőáram tartomány

25 A / 15 V - 450 A / 36,5 V

Hegesztőáram 60% BI-nél *

450 A / 36,5 V

FineWeld

Hegesztőáram 100% BI-nél *

350 A / 31,5V

Rendkívül alacsony fröcskölésű
huzalelektródás védőgázos rövidívű
eljárásváltozat kevertgázos és CO2-es
felhasználásokhoz

Üresjárati feszültség

80 V

Hálózati feszültség

380 V - 480 V / 3-phasig

Csatlakozó kábel

Bizonyított és innovatív hegesztési
folyamataink széles skáláján keresztül
jövőbe mutató megoldásokat kínálunk a kiváló
minőség, legmagasabb hatékonyság és
termelékenység érdekében. Legyen szó vastag
vagy vékony lemezekről, ötvözetlen vagy
ötvözött acélokról, ill. aluminiumról, biztosan
megtalálja az Ön gyártási igényének megfelelő
hegesztési eljárásváltozatot.

4 x 6 mm2

Hálózati biztosíték

32 A

Védelmi szint

IP 23

Szigetelési osztály

F

Hűtési osztály

F

Méretek (HxSzxM)

720 x 340 x 500 mm

Tömeg (gép)

63 kg

Tömeg (hűtő modul)

28 kg

* szobahőmérsékleten 40° C

... durch moderne
Prozesse

Huzalelőtoló berendezés

QINEO QWD-A

Maximális huzalsebesség

max. 30 m / min

Méretek (HxSzxM)

350 / 270 / 230 mm

Tömeg

7,5 kg

Huzalátmérő

Kompatibilitás:
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0,8.. 2,0 mm

Használja a Kobot Hegesztőrendszert a QINEO hegesztő
áramforrás-család más tagjaival is

Ön adja a célt, mi adjuk a megoldást
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Az út ...

KOBOT hegesztőrendszer

Tanácsadás
Átfogó Pre-Service segítségével projektjét az
indítástól kezdve gondozzuk és minden
kompetenciáinkat az Ön munkadarabjának
szolgálatába állítjuk.

TERVEZÉS

Önökkel együttműködve kidolgozzuk a
testreszabott megoldási javaslatot.

Kollaboratív robotok az Önök szolgálatában!
Kis méretű munkadarabok gazdaságos hegesztésére keres kiváló
minőséget biztosító megoldást? A Crown International Kft. teljeskörű
szolgáltatást nyújt partnereinek az ipari automatizálás és a
folyamattechnológia minden területén. Akár automatizált csomagolási
vagy anyagmozgatási feladatokról, szerelés automatizálási vagy
berakodási feladatokról legyen szó –
egyedi, testreszabott
megoldásokat kínálunk.
A kulcsrakész, azonnal munkára fogható Kobotok nem igényelnek sok
helyet. Könnyen, gyorsan és rugalmasan integrálhatók a meglévő
gyártási környezetbe és programozásuk is könnyedén elsajátítható.
Profitáljon abból, hogy akár hegesztésre, akár az Önök feladataira
optimalizált, összehangolt rendszert biztosítunk, mindent egy kézből,
teljeskörű szerviz- és szolgáltatási háttérrel.

Konstrukció
Modulárisan felépülő termékeink segítségével
személyreszabott megoldásokat fejlesztünk ki az
Önök gyártási igényeinek megfelelően

Gyártás

A hegesztő-áramforrások és a robottechnológia
az igazi erősségünk, különös tekinttettel a
hegesztőívre, amely mindezek magját alkotja.

Beüzemelés

Szakértőink lépésről lépésre elvégzik
berendezése telepítését az Önök csarnokában
és ellenőrzik annak hibamentes működését

Tréningek
Modern oktatóközpontunkban kiképezzük az
Önök kollégáit és technikusait a berendezések
kezelésére
, programozására és karbantartására.

Szerviz
Magasan képzett csapatunk támogatást nyújt
az Önök részére berendezéseik kibővítése,
átalakítása vagy meglévő rendszerek
áttelepítése terén.

...az Önök sikeréhez.
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Weld your way.
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Crown International Kft
2142 Nagytarcsa
Alsó Ipari Krt. 6. G épület
Magyarország
Telefon +36 28 200 280
Mobil +36 20 290 5582
E-Mail robot-welding@cloos.hu
www.cloos.hu
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