
 1 

Automatyka i robotyka 

Katalog naszych produktów 

 

2023 



 2 

Przenośniki taśmowe dla przemysłu lekkiego…………………………………………………………………………………………………………...3 

Przenośniki rolkowe dla przemysłu lekkiego…………………………………………………………………………..………………………………...4 

Przenośniki rolkowe dla palet euro i przemysłowych…………………………………………………….…………………………………………..5 

Przenośniki rolkowe dla palet euro i przemysłowych z systemem pozycjonującym pustą paletę……………………………...6 

Przenośnik rolkowy do podawania worków - PR1……………………………………………………………………………………………………….7 

Chwytak do pojedynczych worków - Typ X………………………………………………………………………………………………………………….8 

Przenośnik rolkowy do podawania worków - PR2……………………………………………………………………………………………………….9 

Chwytak do przenoszenia połowy warstwy palety w jednym cyklu robota……………………………………………………………….10 

Rolka do formowania worka…………………………………………………………………….……………………………………………………………...11 

Magazyn przekładek………………………………………………………………………………………………………………………………………………...12 

Obrotnica do produktów 0 - 90 - 180 - 270 stopni…………………………………………………………………………………………………….13 

 

 

Spis treści 



 3 

Symbol producenta: PT1 

Wymiary:  

Długość robocza: 900 mm – 6300 mm 

Szerokość robocza taśmy: 120 mm  - 1000 mm 

Wysokość robocza: 300 mm - 2500 mm 

Dłuższe przenośniki przekraczające standardową długość roboczą 

również w ofercie —połączymy je ze sobą. Przykładowo dla 7-

metrowego przenośnika połączymy 4-metrowy profil z 3-

metrowym profilem. 

Maksymalne obciążenie: 50 kg na metr bieżący przenośnika 

Zasilanie: 3x400V (standard). Możliwe zasilanie jednofazowe - na 

zapytanie 

Prędkość: 300mm/s (standard). Możliwe inne prędkości na zapytanie 

Motoreduktor: Nord lub Dual System  

System sterowania: start/stop + wyłącznik bezpieczeństwa (standard) 

Taśma: PVC, zielona, zgrzana. Inne taśmy wg. konkretnego zastosowania na zapytanie 

Średnica bębnów: około 126 mm. Większa średnica bębna zwiększa żywotność taśmy. 

Bębny poddajemy gumowaniu – ogumowany bęben wyklucza poślizg względem taśmy 

Dodatkowa rolka na końcu przenośnika: zapewnia płynny transport produktów o 

mniejszych gabarytach 

Termin realizacji: w przypadku napędów Dual System przenośnik wykonamy w około 4 

tygodni. W przypadku napędów Nord czas realizacji wyniesie około 5 tygodni. 

Przenośniki taśmowe dla przemysłu lekkiego 

Cena: dokładnej wyceny dokonujemy na 

podstawie zapoznania się z wymaganiami 

Klienta poprzez wypełniony formularz tech-

niczny. 

 

Przykładowa cena standardowego przeno-

śnika dla wymiarów: długość rob.: 3 m, sze-

rokość rob.: 0,5 m i wysokości roboczej 1 m: 

Napęd Dual System: 14 600 zł ne�o 

Napęd Nord: 15 400 zł ne�o 
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Przenośniki rolkowe dla przemysłu lekkiego 

Symbol producenta: PR3 

Wymiary: 

Długość robocza: od 500 mm 

Wysokość robocza: od 300 mm 

Szerokość robocza: od 350 mm do 2000 mm 

Motoreduktor: Nord lub Dual System 

Przekazanie napędu: przekładnia łańcuchowa – gwarancja stabilnej pracy przenośnika i brak możliwości poślizgu 

napędu 

Rolki: fi 50 ocynkowane - standard. Na zapytanie - rolki ze stali nierdzewnej, ogumowane lub z tworzywa. 

Maksymalne obciążenie: 50 kg/m.b. 

Prędkość: 300 mm/s – prędkość standardowa. Możliwa regulacja falownikiem - na zapytanie. Do przenośnika można 

dodać układ sterowania, który umożliwi pracę sekwencyjną lub fotokomórkę montowaną na bandach bocznych – na 

zapytanie. Szczegóły dodatkowego sterowania do omówienia 

Ceny przykładowych wymiarów dla napędu Dual System: 

2,5 m = 8 200 zł ne�o 

3,5 m = 10 900 zł ne�o 

Termin realizacji: w przypadku napędów Dual System 4 ty-

godni, zaś w przypadku napędów Nord około 5 tygodni 
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Przenośniki rolkowe do palet euro i przemysłowych 

Symbol Producenta: PP1.5/PP2.5 

Wymiary: 

Dla palet o szerokości do 800 mm: 

Moduł 1.5 mb: Dł.: 1452 mm Szer.: 1320 mm Wys.: 500 

mm regulowana +/- 50 mm (wysokość standardowa) 

Moduł 2.5 mb: Dł.: 2544 mm Szer.: 1320 mm Wys.: 500 

mm regulowana +/- 50 mm (wysokość standardowa) 

 

Dla palet o szerokości do 1000 mm: 

Moduł 1.5 mb: Dł.: 1452 mm Szer.: 1520 mm Wys.: 500 

mm regulowana +/- 50 mm (wysokość standardowa)

Moduł 2.5 mb: Dł.: 2544 mm Szer.: 1520 mm Wys.: 500 

mm regulowana +/- 50 mm (wysokość standardowa)

Długość: moduły można spiąć ze sobą w jeden ciąg trans-

portowy – od 1.5 mb do 100  mb 

Zasilanie: 3x400V 

 

Istnieje możliwość napędzania dowolnych odcinków po-

łączonych przenośników w linii 

Prędkość: 200 mm/s – standard. Inne prędkości na zapyta-

nie 

 

Motoreduktor: Dual System 

 

Rolki: fi 80 lub fi 89 z kołnierzami i bez. Wspawane kołnie-

rze pomagają w równomiernym transporcie palet – mini-

malizują ryzyko obracania się transportowanej palety i jej 

zatrzymania mimo pracy rolek 

Cennik: 

Moduł 1,5 m dla palet 800 mm: 7 600 zł ne�o 

Moduł 2,5 m dla palet 800 mm 10 100 zł ne�o 

Moduł 1,5 m dla palet 1000 mm: 7 800  zł ne�o 

Moduł 2,5 m dla palet 1000 mm: 10 500 zł ne�o 

Termin wykonania: około 6 tygodni 
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Przenośniki rolkowe do palet euro i przemysłowych z systemem 

pozycjonowania pustej palety 

Symbol Producenta: PP1.5/PP2.5 

Wymiary: 

Dla palet o szerokości do 800 mm + pozycjoner palety: 

Moduł 1.5 mb: Dł.: 1452 mm Szer.: 1710 mm Wys.: 500 

mm regulowana +/- 50 mm (wysokość standardowa)

Moduł 2.5 mb: Dł.: 2544 mm Szer.: 1710 mm Wys.: 500 

mm regulowana +/- 50 mm (wysokość standardowa) 

 

Dla palet o szerokości do 1000 mm + pozycjoner palety: 

Moduł 1.5 mb: Dł.: 1452 mm Szer.: 1910 mm Wys.: 500 

mm regulowana +/- 50 mm (wysokość standardowa) 

Moduł 2.5 mb: Dł.: 2544 mm Szer.: 1910 mm Wys.: 500 

mm regulowana +/- 50 mm (wysokość standardowa) 

Długość: moduły można spiąć ze sobą w jeden ciąg trans-

portowy – od 1.5 mb do 100 mb 

Zasilanie: 3x400V 

 

Istnieje możliwość napędzania dowolnych odcinków po-

łączonych przenośników w linii 

Prędkość: 200 mm/s – standard. Inne prędkości na zapyta-

nie 

 

Motoreduktor: Dual System 

 

Rolki: fi 80 lub fi 89 z kołnierzami i bez. Wspawane kołnie-

rze pomagają w równomiernym transporcie palet – mini-

malizują ryzyko obracania się transportowanej palety i jej 

zatrzymania mimo pracy rolek 

Cennik: 

Moduł 1,5 m dla palet 800 mm: 17 800 zł ne�o 

Moduł 2,5 m dla palet 800 mm 18 000 zł ne�o 

Moduł 1,5 m dla palet 1000 mm: 20 300 zł ne�o 

Moduł 2,5 m dla palet 1000 mm: 20 700 zł ne�o 

Termin wykonania: około 6 tygodni 
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Przenośnik rolkowy do podawania worków - PR1 

Symbol Producenta: PR1 

Wymiary: Dł.: 900 mm, Szer.: 1090 mm, Wys.: 450 mm

(wysokość robocza 350 mm). Moduły przenośnika można 

łączyć z sobą. 

Masa: chwytaka: 120 kg 

Obciążenie: 50 kg 

Zasilanie: 3x400V + PE 

Prędkość: 300 mm/s – standard. Inne prędkości na zapy-

tanie 

Motoreduktor: Dual System 

System sterowania: do indywidualnego uzgodnienia 

Rolki: stalowe lub gumowe fi 50. Rolka w standardzie jest 

czarna. Inny kolor rolek na zapytanie 

Przenośnik współpracuje z chwytakiem typu X 

(GMX) - Rozstaw rolek przystosowany do chwyta-

ka typu X. Oba urządzenia idealnie ze sobą współ-

grają tworząc zespół na miarę współczesnej pale-

tyzacji.  

Cena: 9 720 zł ne�o 

Czas realizacji: na magazynie lub 6 – 7 tygodni 

Celem przenośnika rolkowego PR1 jest przygotowanie 

worka do pobrania przez robota przemysłowego wyposa-

żonego w chwytak do przenoszenia pojedynczych worków 

typu X. 

 

Przenośnik wyposażyliśmy w bandę końcową oraz w mo-

cowanie na fotokomórkę i lusterko odbiciowe, które wraz 

z odpowiednio przygotowanym systemem sterowania 

zatrzymują rolki po pojawieniu się worka przed bandą 

końcową. Następnie przekazywany jest sygnał do robota, 

że worek jest gotowy do odbioru i odłożenia go w inne 

wyznaczone miejsce przykładowo na paletę Euro lub prze-

mysłową.  
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Chwytak do pojedynczych worków - typ X 

Symbol Producenta: GMX 

Wymiary:  

Chwytak 25 kg: Dł.: 650 mm, Szer.: 800 mm, Wys.: 578 mm 

Chwytak 50 kg: Dł.: 800 mm, Szer.: 850 mm, Wys.: 650 mm 

Masa chwytaka: około 122 kg 

Maksymalna waga worka: 50 kg 

Przyłącze do robota: ABB IRB660 – standard. Kuka, Fanuc, Comau, Kawasaki, Motoman, 

Yaskawa. Inne przyłącza na zapytanie 

Wymiary obsługiwanych worków:  

Chwytak dla worków do 25 kg: Dł.: 650 mm, Wys.: 170 mm, Szer.: 350 mm - 440 mm 

Chwytak dla worków do 50 kg: Dł.: 850 mm, Wys.: 240 mm, Szer.: 400 mm - 490 mm 

Zasilanie pneumatyczne: 6 bar 

Zapotrzebowanie na powietrze: 400 l/min 

Wyspa zaworowa: na sieci profinet (możliwość wyboru innej sieci lub I/O) 

 

Cena chwytaka dla worków o wadze do 25 kg:  29 600 

zł ne�o 

Cena chwytaka dla worków o wadze do 50 kg: 29 900 zł 

ne�o 

 

Termin realizacji: około 6 tygodni 

Opcjonalnie - system z przyssawkami do 

przenoszenia przekładek +2600 zł ne�o 

Współpracuje z przenośnikiem rolkowym PR1 
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Przenośnik rolkowy do podawania worków - PR2 

Przenośnik rolkowy PR2 służy do przygotowania produktów 

do pobrania i odłożenia przez robota, takich jak: 

  Worki 

  Kartony 

  Baloty 

  Inne produkty 

 

Optymalnym rozwiązaniem jest uprzednie przygotowanie 

ułożenie produktów, aby po wjeździe na przenośnik rolkowy 

PR2 stanowiły połowę warstwy palety, którą chcemy prze-

nieść i odłożyć - dzięki temu uzyskamy optymalny sposób pa-

letyzacji jednej warstwy w dwóch ruchach robota. 

Symbol Producenta: PR2 

Wymiary: Dł.: 1560 mm, Szer.: 1050 mm, Wys.: 750 mm 

(wysokość robocza 550 mm)  

Masa: 150 kg (szacowane) 

Maksymalne obciążenie: 100 kg 

Zasilanie: 3x400V 

Prędkość: 300 mm/s – standard, inne prędkości na zapy-

tanie 

Motoreduktor: Dual System 

Rolki: stalowe lub gumowe, fi 50, kolor rolki w standar-

dzie czarny. Inny kolor na zapytanie. 

Cena: 

Przenośnik z trzema sekcjami napędowymi: 14 560 zł 

ne�o 

 

Czas realizacji: około 6 tygodni 

Przenośnik współpracuje z chwytakiem typu L (CWL) 
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Chwytak do przenoszenia połowy warstwy palety w jednym cyklu 

robota 

Symbol Producenta: CWL 

Wymiary: Dł.: 1210 mm, Szer.: 1250 mm, Wys.: 640 mm 

Masa chwytaka: około 160 kg 

Napęd: serwosilnik Lenze 

Przyłącze do robota: ABB IRB660 – standard. KUKA, FA-

NUC, COMAU, KAWASAKI, MOTOMAN, YASKAWA i inne 

na zapytanie 

Wymiary obsługiwanych worków: maksymalna wy-

sokość worka/kartonu 230 mm 

Maksymalne obciążenie chwytaka: 75 kg 

Zasilanie: pneumatyczne 6 bar 

Wyspa zaworowa: sieć Profinet (możliwość wyboru 

innej sieci lub I/O) 

Opcja: przyssawki do przenoszenia przekładek 

Powierzchnia części pobrania: 1200x400 lub 1200x500 

 

Cena chwytaka: 68 600 zł ne�o 

Cena chwytaka z przyssawkami: 72 800 zł ne�o 

Czas realizacji: 6 – 7 tygodni 

Chwytak współpracuje z przenośnikiem rol-

kowym do podawania worków PR2 

Chwytak "typu L" umożliwia przenoszenie połowy warstwy palety Euro lub przemysłowej w jednym cyklu robota. 

Jednoczesne ułożenie połowy warstwy przekłada się na bardzo wysoką wydajność paletyzacji.  

Przesuw dolnych ramion realizujemy za pomocą serwonapędu dzięki czemu długość wysuwania wideł może być 

dowolnie zaprogramowana. 
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Rolka do formowania worka 

Zadaniem rolki jest prasowanie worków transportowanych prze-

nośnikiem. Magiel wyrównuje materiał znajdujący się w worku 

(jednym worku), dzięki temu worki ułożone na palecie wygląda-

ją schludnie, a sam materiał znajdujący się na palecie jest wy-

równany. Do rolki dostarczamy także skrzynię sterowniczą z kon-

trolą prędkości obrotowej rolki. Atutem rolki jest to, że pewne 

rodzaje worków z automatycznym zamykaniem (np. cement, 

grafit) zamykają się lepiej.  

 

Do rolki dostarczamy także szafę sterowniczą z kontrolą pręd-

kości obrotowej rolki.  

Oznaczenie producenta: RFW 

Wymiary: Długość dostosowana do wysokości przenośnika ta-

śmowego, szer.:  300 – 1000 mm, wys.: 1000 mm 

Zasilanie: 3x400V 

Prędkość rolki: dostosowana do prędkości przenośnika, z którym 

współpracuje 

Sterowanie: stycznik lub falownik 

Średnica rolki: 280 mm 

Moc silnika: 250W lub 370W 

Motoreduktor: Nord 

Masa: 120 kg 

Cena: 6 800 zł ne�o 

Czas realizacji: około 5 tygodni 
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Magazyn przekładek 

Symbol Producenta: MP800/MP1000 

 

Wymiary: 

Dla przekładek 800x1200: 

Dł.: 800 mm Szer.: 950 mm, Wys.: 1170 mm (wys. 

robocza 500 – standard) 

 

Dla przekładek 1000x1200: 

Dł.: 1000 mm Szer.: 1150 mm, Wys.: 1370 mm 

 

Masa magazynka: około 70 kg 

Opcjonalnie - uchwyt na czujnik informujący 

o kończących się przekładkach w magazynie 

 

Cena: 4 600 zł  

Czas realizacji: około 6 tygodni 

 

Magazynek mieści około 200 przekładek - w zależności 

od ich grubości. 

 

Funkcje przekładek: 

 Oddzielają warstwy ułożonych produktów 

 Zapewniają stabilność poszczególnych warstw 

 Najbardziej efektywne w przypadku paletyzowania 

małych elementów 

 

Przekładki są pobierane przez robota. 
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Obrotnica do produktów 0 - 90 - 180 - 270 stopni 

Obrotnica służy do zmiany orientacji produktu 

przenoszonego na przenośniku taśmowym. Urządzenie jest 

często wykorzystywane w procesie paletyzacji w aplikacjach, 

gdzie konieczna jest zmiana orientacji produktu, przykładowo 

w sytuacji, gdy dwa worki są układane wzdłuż, a następne trzy 

w poprzek lub w przypadku paletyzacji kartonów, gdzie orien-

tacja kartonu jest konieczna do optymalnego ułożenia na pa-

lecie. Obrotnica współpracuje z kartonami, balotami lub po-

dobnymi produktami. 

 

Możliwość dostarczenia w komplecie z przenośnikiem taśmowym PT1 

Symbol Producenta: OP 

Wymiary obracanego produktu: Długość 540 – 600 mm, 

szerokość 200 – 380 mm, wysokość do 220 mm. 

Kolor: biały RAL (standard). Możliwe inne kolory z zakre-

su palety RAL 

Maksymalna masa obracanych produktów: 50 kg 

Zasilanie: pneumatyczne 6 bar 

Cena: 23 400 zł ne�o  

Czas realizacji: około 6 tygodni 
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Automatyka i robotyka 

ABC	Control	Sp.	z	o.o.	

ul.	Mickiewicza	64	

41-807	Zabrze	

NIP:	648-278-50-71	

REGON:	368626361	

Tel.:	32	724	29	58	

E-mail:	biuro@abc-control.pl	/	sprzedaz@abc-control.pl 

	

Zapraszamy	do	kontaktu	i	współpracy! 


