Automatyka i robotyka

Katalog naszych produktów
dostępnych z magazynu lub na zamówienie
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Przenośniki taśmowe

Nazwa: Przenośnik taśmowy PT1
Symbol Producenta: PT1
Wymiary: Długość od 900mm – 6300mm, szerokość taśmy:

Uwaga – przy wysokościach poniżej
400mm silnik będzie zwrócony do góry
Przy krótkim przenośniku i dużej wysokości
konieczne wykonanie innej ramy w celu
zapewnienia stabilności przenośnika.

od 120mm do 1000mm, wysokość od 300 do 2500mm
Maksymalne obciążenie: zalezne od dł. przenośnika
Zasilanie: 3x400V
Prędkość: 300mm/s – standard, inne prędkości na zapytanie
Motoreduktor Nord 0.25kW lub 0.37kW lub inny dobrany do
obciążenia
Taśma: zielona – standard. Inne kolory wg zapytania i
zastosowania
Czas realizacji: 3 tygodnie
Cena: na zapytanie
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Przenośniki rolkowe do palet euro i przemysłowych

Nazwa: Przenośnik paletowy PP1.5 oraz PP2.5
(moduł 1.5mb oraz 2.5mb)
Symbol Producenta: PP1.5/PP2.5
Wymiary:
Dla palet o szerokości do 800mm:
Moduł 1.5mb: Dł: 1452 Szer: 1320 Wys: 500
Moduł 2.5mb: Dł: 2544 Szer: 1320 Wys: 500
Dla palet o szerokości 1000mm:
Moduł 1.5mb: Dł: 1452 Szer: 1520 Wys: 500
Moduł 2.5mb: Dł: 2544 Szer: 1520 Wys: 500
Długość: moduły można łączyć ze sobą – od 1.5mb
do 100mb
Zasilanie: 3x400V

Istnieje mozliwość napędzania dowolnych
odcinków połączonych przenośników w linii

Prędkość: 200mm/s – standard, inne
prędkości na zapytanie
Motoreduktor Nord 0.37kW lub inny dobrany
do obciążenia i długości przenośników
Rolki fi 80 z kołnierzami lub bez - standard –
inne wg zapytania i zastosowania

Czas realizacji: 5 tygodni

Cena: na zapytanie

4

Przenośniki paletowe z systemem pozycjonowania palety
Nazwa: Przenośnik paletowy PP1.5 oraz PP2.5
(moduł 1.5mb oraz 2.5mb)
Symbol Producenta: PPP1.5/PPP2.5
Wymiary:
Dla palet o szerokości do 800mm:+
pozycjonowanie palety
Moduł 1.5mb: Dł: 1452 Szer: 1710 Wys: 500
Moduł 2.5mb: Dł: 2544 Szer: 1710 Wys: 500
Dla palet o szerokości 1000mm: +
pozycjonowanie palety
Moduł 1.5mb: Dł: 1452 Szer: 1910 Wys: 500
Moduł 2.5mb: Dł: 2544 Szer: 1910 Wys: 500
Długość: moduły można łączyć ze sobą – od
1.5mb do 100mb
Zasilanie: 3x400V

Istnieje mozliwość napędzania dowolnych
odcinków połączonych przenośników w linii.
Docisk sterowany pneumatycznie, skok
dostosowany do szerokości palety. Docisk
pełni funkcję pozycjonowania pustej palety.
Prędkość: 200mm/s – standard, inne
prędkości na zapytanie
Motoreduktor Nord 0.37kW lub inny
dobrany do obciążenia i długości
przenośników
Rolki fi 80 z kołnierzami lub bez standard – inne wg zapytania i
zastosowania

Czas realizacji: na magazynie lub 5 tygodni

Cena: na zapytanie
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Przenośnik rolkowy do podawania worków

Przenośnik rolkowy do podawania worków
współpracujący z chwytakiem typu X (GMX).
Symbol Producenta: PR1
Wymiary: Dł: 890, Szer: 1100, Wys: 450. Wymiary
płaszczyzny do pobierania 350. Moduły przenośnika
można łączyć z sobą.
Masa: 100 kg
Obciążenie: 50 kg
Zasilanie: 3x400V
Prędkość: 300mm/s – standard, inne prędkości na
zapytanie
Motoreduktor 0.25kW lub 0.37kW
Rolki: stalowe lub gumowe, fi 50, rozstaw rolek
przystosowany do chwytaka. Kolor rolki w
standardzie jest czarny. Jest możliwość zastosowania
innego koloru – na zapytanie.

Czas realizacji: na magazynie lub maksymalnie 5
tygodni
Cena: na zapytanie
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Chwytak do pojedynczych worków – typ X

Nazwa: Chwytak do pojedynczych worków model X
Symbol Producenta: GMX
Wymiary: Chwytak 25kg: Dł: 650, Szer: 800, Wys: 578

Czas realizacji: na magazynie lub maksymalnie 5
tygodni

Chwytak 50 kg: Dł: 800, Szer: 850, Wys: 650
Cena: na zapytanie

Masa: 122 kg
Maksymalne obciążenie: 50 kg

Przyłącze do robota: ABB IRB660 – standard, ABB, Kuka, Fanuc, Comau, Kawasaki, Motoman, Yaskawa i inne na zapytanie
Wymiary obsługiwanych worków: Chwytak 25kg: Dł: 650, Wys: 170, Szer.: 350 – 440
Chwytak 50 kg: Dł: 850, Wys: 240, Szer: 400 - 490
Zasilanie pneumatyczne 6 bar, zapotrzebowanie na powietrze:
Wyspa zaworowa na sieci profinet (możliwość wyboru innej sieci lub I/O)
Opcje: system z przyssawkami do przenoszenia przekładek. Chwytak współpracuje z przenośnikiem rolkowym PR1
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Przenośnik rolkowy napędzany do podawania worków

Nazwa: Przenośnik rolkowy z trzema strefami napędowymi
Symbol Producenta: PR2
Wymiary: Dł: 1560, Szer: 1050, Wys: 750 (wysokość robocza 550)
Masa: 150 kg (szacowane)
Maksymalne obciążenie: 100 kg
Zasilanie: 3x400V
Prędkość: 300mm/s – standard, inne prędkości na zapytanie
Motoreduktor 0.25kW lub 0.37kW
Rolki: stalowe lub gumowe, fi 50, rozstaw rolek przystosowany do chwytaka. Kolor rolkiw standardzie czarny.
Jest możliwość dobory innego koloru – na zapytanie.
Czas realizacji: 5 tygodni

Cena: na zapytanie
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Chywytak do przenoszenia połowy warstwy palety – typ L
Nazwa: Chwytak – typ L
Symbol Producenta: CWL
Wymiary: Dł: 1210, Szer: 1250, Wys: 620
Masa: 160 kg
Napęd: serwosilnik Lenze
Przyłącze do robota: ABB IRB660 –
standard, KUKA, FANUC, COMAU,
KAWASAKI, MOTOMAN, YASKAWA i inne
na zapytanie

Wymiary obsługiwanych worków:
Maksymalne obiążenie: 75 kg
Zasilanie pneumatyczne 6 bar, zapotrzebowanie na
powietrze:
Wyspa zaworowa na sieci profinet (możliwość wyboru
innej sieci lub I/O)
Opcje: przyssawki do przenoszenia przekładek

Do przenoszenia połowy palety
o wymiarach 1200x400 lub 1200x500
Czas realizacji: 6 tygodni
Cena: na zapytanie

Chwytak współpracuje z przenośnikiem rolkowym do podawania worków PR2
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Rolka do formowania worka
Nazwa: Rolka do formowania worka
Oznaczenie producenta: RFM
Wymiary: Dł: 460 mm, szer: 300 – 800 mm, wys:
1000 mm.
Zasilanie: 3x400V
Prędkośc rolki: dostosowana do prędkości
przenośnika, z którym współpracuje (taka sama jak
prędkość liniowa przenośnika)
Sterowanie: stycznik lub falownik

Średnica rolki: 280 mm
Pobór energii: 250W lub 370W
Motoreduktor: dobrany do potrzeb Klienta
Masa: 120 kg
Zadaniem

rolki

jest

prasowanie

worków

transportowanych przenośnikiem. Magiel wyrównuje
materiał znajdujący się w worku (jednym worku),
dzięki temu worki ułozone na palecie wyglądają
schludnie, a sam materiał znajdujący się na palecie
jest wyrównany. Do rolki dostarczamy także skrzynię
sterowniczą z kontrolą prędkości obrotowej rolki.
Atutem rolki jest to, że pewne rodzaje worków z
automatycznym zamykaniem (np. cement, grafit),
zamykają się lepiej.
Czas realizacji: 4 tygodnie
Cena: na zapytanie
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Magazyny przekładek

Nazwa: Magazyn przekładek
Symbol Producenta: MP800/MP1000
Wymiary:
- dla przekładek 800x1200
Dł: 800x1200 Szer: 950, Wys: 1170 (wys. robocza 500 –
standard. Inne wymiary na zapytanie
- dla przekładek 1000x1200
Dł: 1000 Szer:1150 Wys: 1370
Masa: 70 kg
Opcjonalnie - uchwyt na czujnik informujący o
kończących się przekładkach w magazynie

Czas realizacji: 4 tygodnie
Cena: na zapytanie

11

Obrotnica do produktów
Nazwa: Obrotnica do produktów 0 – 90 stopni
Symbol Producenta: OP
Wymiary: Długość od 900mm – 6000mm, szerokość taśmy:
od 120mm do 1000mm, wysokość: od 300 do 2500mm
Kolor: biały RAL: - standard – dowolne inne kolory z zakresu
palety RAL
Maksymalna masa obracanych produktów: 25 kg
Zasilanie: 3x400V

Prędkość: 300mm/s – standard, inne prędkości na
zapytanie
Napęd: elektryczny i pneumatyczny
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
orientacja kartonu jest konieczna do optymalnego ułożenia na
palecie. Obrotnica współpracuje z kartonami, balotami lub
podobnymi produktami.
Możliwość dostarczenia w komplecie z przenośnikiem
taśmowym PT1

Czas realizacji: 5 tygodni
Cena: na zapytanie
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Oferujemy także Państwu linie do paletyzacji, od najprostszych linii z użyciem
robota odkładającego bezpośrednio na paletę, aż po rozbudowane linie z
użyciem transporterów, kapturownic, owijarek automatycznych oraz
podajników palet. A wszystko dla zapewnienia maksmalnej wydajności
produkcji i obniżenia kosztów w Państwa firmie.
Przykładowe zdjęcia naszych realizacji:
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Zrobotyzowane stacje do paletyzacji naszej produkcji:
Typ 1:

Typ 2:
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Typ 3:

Typ 4:
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Typ 5:

Zrobotyzowane stacje do spawania:
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Automatyka i robotyka

ABC Control Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 64/110
41-807 Zabrze
NIP: 648 278 50 71
REGON: 368626361
tel: 32 724 29 58
E-mail: biuro@abc-control.pl

Zapraszamy do współpracy i kontaktu!
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