THE FACTORY AUTOMATION COMPANY

ROBOSHOT α-SiA
Turnare de mare precizie prin injecție electrică

Precizie și fiabilitate
superioare
WWW.FANUC.EU

Intră în zonă de eficienţă!
FANUC aduce eficiență în procesele dumneavoastră de producție, prin modul în care sunt
proiectate sistemele CNC, sistemele de acționare, roboții și utilajele de producție, toate acestea
fiind produse într - una dintre cele mai automatizate fabrici din lume. În același timp, sunt
pregătite pentru integrare și susținute ulterior, printr - un nivel de asistență și service fără rival
pe piață. Astfel, vă putem oferi un avantaj competitiv major: eficienţa integrată în sistemele de
producţie, "Manufactured Efficiency".

FANUC, specialistul în automatizări industriale

* data 08/2016

Suntem experți în automatizări industriale de peste 60 de
ani. Având peste 20 de milioane de produse FANUC în
funcțiune, în toată lumea – aici sunt incluși 420.000 de
roboți FANUC, 51.000 de utilaje ROBOMACHINE, 3,5
milioane de sisteme CNC FANUC și 16 milioane de
servomotoare FANUC. Considerăm că acest istoric
vorbește de la sine.*

Produse eficiente

Inovații eficiente

Asistență și service eficiente

Toate produsele FANUC au la bază
eficienţa integrată. Numărul redus
de componente şi tehnologia suplă
fac ca produsele noastre să fie
fiabile, previzibile în funcţionare şi
uşor de întreţinut. În acelaşi timp,
ele sunt create să funcţioneze şi
prezintă cea mai îndelungată
perioadă de funcţionare disponibilă
pe piaţă.

Eficienţa integrată reprezintă
esenţa tuturor inovaţiilor FANUC.
Pornind de la tehnologii
consacrate, această metodă are ca
rezultat mărirea eficienței în cadrul
unităților dumneavoastră de
producție.

Asistenţa şi service-ul FANUC
implică, de asemenea, eficienţă
integrată. Analizăm cu atenţie
nevoile dumneavoastră şi ne
respectăm promisiunile. Avem grijă
de produsele FANUC pe toată
durata lor funcţionare. Cu o
asistenţă directă şi timpi rapizi de
reacţie, vă susţinem să obţineţi
eficienţă maximă.

Avantajele pe care vi le oferă

Precizie CNC pentru
productivitate superioară

FANUC ROBOSHOT:

• precizie maximă
• fiabilitate demonstrată
• repetabilitate excelentă
• control desăvârșit asupra
proceselor
• necesități de întreținere
foarte mici

Cu peste 16 milioane de servomotoare și 3,5 milioane de comenzi CNC instalate în toată lumea,
suntem nu doar cel mai mare producător de servomotoare, ci și experți în tehnologiile care implică
servomotoare și prelucrări prin așchiere. Folosind soluțiile tehnice verificate într-o lungă perioadă de
timp, în cadrul centrelor de prelucrare, FANUC implementează această vastă experientă pentru a
crea produsul ROBOSHOT care se dovedește o soluție fără rival pentru turnarea prin injecție electrică
a maselor plastice. Drept urmare, beneficiați de versatilitate impresionantă, precizie superioară a
mișcărilor și timpi de ciclu extrem de scurți, pentru a produce cantități mai mari de piese de cea
mai bună calitate.
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Perfecțiune direct din matriță!
Validarea matriței este o parte esențială a gamei cuprinzătoare de servicii FANUC și
se realizează în centre cu dotări speciale. Arătați-ne matrița și vă vom demonstra ce
poate face ROBOSHOT cu aceasta. Suntem prezenți atunci când aveți nevoie de ajutor,
lucrăm cu pasiune și entuziasm, suntem partenerul ideal pentru o gamă largă de
aplicații de turnare prin injecție.
Aceasta este, pe scurt, eficienţa integrată.

de ani de
tehnologie
ROBOSHOT

Tehnologia noastră
de servomotoare este un factor
de diferențiere esențial
Mișcările ROBOSHOT sunt controlate în întregime de servomotoare și sisteme de comandă proiectate și
fabricate de FANUC, comandate prin CNC. Drept urmare, vă putem oferi nu doar cea mai mare accelerare de
pe piață, dar, pentru a ajunge la precizie supremă și fiabilitate extremă în toate procesele, și un control
extraordinar de precis al mișcărilor, al poziției și al presiunii.

Axe acționate electric
Fiecare FANUC ROBOSHOT este echipat cu 4
servomotoare în configuraţia standard. Opțional,
se pot adăuga mai multe motoare.
Acest lucru permite controlul separat al mișcărilor
ROBOSHOT – deschiderea și închiderea clemei,
a ejectorului, a melcului precum și injecția – ca
urmare se elimină problemele de inerție,
rezultând o precizie maximă.
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Clemă versatilă

Clema versatilă a ROBOSHOT oferă spațiu generos între barele de legătură și face posibile funcțiile
de reglare automată a înălțimii matriței și cea opțională de creștere a înălțimii matriței. Sistemul de
optimizare automată a forței de prindere verifică și reglează automat forța minimă. Drept urmare,
beneficiați de siguranță mai mare și nu trebuie să reglați manual forța de prindere.
Alte caracteristici ale clemei:
• mecanism cu articulații în 5 puncte
• placă foarte rigidă
• sistem ejector cu bilă
• ghidaje liniare opționale

Fiabilitate CNC fără egal în
lume

Injector de înaltă performanță

Având ca punct de pornire 60 de ani de dezvoltare
continuă, componenta esențială a FANUC
ROBOSHOT este cel mai fiabil sistem CNC din
lume. Prietenos cu utilizatorul și compatibil cu
toate interfețele standard, asigură timpi de
procesare scurți și o calitate constantă a pieselor.

Unitatea de injectare a ROBOSHOT-ului este dotată cu un sistem de control AI care folosește controlul cuplului și
nu controlul vitezei, pentru obține o viteză variabilă de rotire a melcului. Monitorul de revenire cu AI arată ce se
întâmplă în interiorul valvei, astfel încât să puteți monitoriza caracteristicile de închidere, precum și uzura
inelului de închidere. Comanda de presiune prin AI controlează curba de presiune pentru a asigura turnarea
precisă prin injecție, chiar dacă apar abateri interne de la condițiile stabilite. Pentru operații de turnare din mai
multe componente, la ROBOSHOT se pot adăuga injectoare suplimentare (orizontal și vertical).
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Alte caracteristici ale injectorului ROBOSHOT:
• comandă de poziție în trepte de 1 micron
• gamă flexibilă de melci și cilindri
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Turnare prin injecție extrem
de uniformă
cu abateri de greutate minime, datorită:
• comutării V-P precise
• controlului precis al presiunii, în trepte de 1 bar
• controlului precis al temperaturii, în trepte de 0,1 °C
• controlului precis al presiunii utilizând profil AI
• funcțiilor precise de comandă a dozării

Costuri de
întreținere foarte mici –
perioade de inactivitate minime, mai puține
componente și uzură redusă

Preinjectare comandată riguros prin CNC FANUC
Optimă pentru lucrări sofisticate, cum ar fi producția
de ghidaje ușoare, și oferind o soluție fiabilă pentru
ventilare, funcția de preinjectare ROBOSHOT permite
stabilirea liberă a duratei dintre începerea turnării
prin injecție și acumularea forței de prindere.

Turnare de mare
precizie

Utilaje versatile pentru toate
aplicațiile
Turnare de produse cu
perete subțire

Cu modele capabile să dezvolte forțe de prindere cuprinse între 150 kN și 3500 kN, gama FANUC
ROBOSHOT este ideală pentru o gamă incredibilă de operații de turnare cu injecție, de la cele mai
simple la cele mai sofisticate. ROBOSHOT oferă o versatilitate spectaculoasă, având drept punct forte
unic libertatea utilizatorului de a produce aproape orice folosind un singur utilaj: de la piese fine,
cum ar fi lentilele de camere, la produse a căror producție necesită forțe mari, cum ar fi carcasele de
baterii. Mai mult, datorită specificațiilor superioare, chiar și utilajele ROBOSHOT standard pot fi
folosite în producția unor piese speciale, cum ar fi microcomponentele, carcasele și chiar piesele
metalice și din ceramică.

Turnare din mai multe
componente

Turnare precisă

4 mm

MIM/CIM

Turnare cu
microinjecție

Turnare LSR

FANUC ROBOSHOT pentru

sectorul auto

Cu o multitudine de funcții proiectate special pentru a rezolva problemele – cum ar fi evacuarea gazelor sau
variațiile timpului de plasticizare și ale volumului – care pot afecta producția de piese de automobile, FANUC
ROBOSHOT este ideal pentru producția în masă a pieselor respective. Cel mai fiabil utilaj disponibil pe piață,
ROBOSHOT produce constant piese impecabile, pe termen lung, asigură timpi de ciclu excelenți și necesită
întreținere minimă. În privința repetabilității, definește o clasă separată, deoarece calitatea turnării după 50.000
de cicluri este aceeași ca la început. Mai mult, întrucât loturile se schimbă des în industria de autovehicule,
ROBOSHOT este disponibil cu melci de 6 dimensiuni diferite, ceea ce vă oferă posibilități de adaptare și
versatilitate extraordinară cu un singur utilaj.

Injectoare de clasă
superioară pentru timpi
de reținere îndelungați
Producția pieselor de automobile cu perete gros,
cum ar fi componentele POM pentru sistemele de
siguranță, necesită adesea utilaje capabile de
timpi de reținere lungi. ROBOSHOT este disponibil
cu injectoare de clasă superioară, ideale pentru
producția acestui tip de componente.

Asigurarea calității și
trasabilitatea – la îndemână

Miez servo hidraulic și complet
integrat

Pentru transparență completă și management
performant al calității, ROBOSHOT are 16 canale
de presiune multicavitate, funcții de monitorizare a
echilibrului între cavități și de culegere a datelor
istorice. Pentru a economisi bani, a asigura
utilizarea mai facilă și a reduce numărul de
componente externe, monitorizarea se face prin
CNC. Doar selectați calitatea dorită a piesei.

Piesele de autovehicule necesită frecvent miez.
Pentru asemenea aplicații oferim ROBOSHOT cu
miez servo hidraulic, comandat integral prin CNC.

Rețea optimă cu Euromap 63
Euromap 63 este un sistem de gestionare a
informațiilor despre calitate pentru uzinele de
turnare mari și globale.
• monitorizarea centralizată a producției
• culegerea și extragerea datelor de proces
• vizualizarea stării utilajelor
• rapoarte personalizate

FANUC ROBOSHOT pentru

sectorul electric

Realizarea unui număr mare de componente electrice mici necesită timpi de ciclu excelenți și repetabilitate
extremă. Aici își arată calitățile utilajele ROBOSHOT, cu funcții inteligente proiectate să compenseze schimbările
de vâscozitate a materialelor, cum ar fi dozarea precisă 2+3 sau comanda dozării prin AI. Accelerația excelentă
asigurată de servomotoarele electrice ROBOSHOT este ideală și pentru crearea pereților subțiri necesari de
multe ori pentru aceste componente. Calitatea pieselor este îmbunătățită și mai mult de evacuarea activă a
gazelor.

Dozare absolut uniformă
Funcția Dozare precisă FANUC 3 asigură dozarea
exactă necesară pentru a produce piese mici, de
mare precizie, cum ar fi conectorii cu cristale
lichide polimerice pentru circuitele imprimate.
Această funcție verifică volumul după plasticizare,
reglarea automată V-P și decompresie. Calitatea
produselor este îmbunătățită datorită volumului de
plasticizare constant în cazul materialelor cu
vâscozitate redusă, variației reduse a greutății
pieselor și evitării bulelor și a liniilor de turnare.

Asigurarea calității și
trasabilitatea – la îndemână

Turnare cu inserții foarte
precisă

Pentru transparență completă și management
performant al calității, ROBOSHOT are 16 canale
de presiune multicavitate, funcții de monitorizare a
echilibrului între cavități și de culegere a datelor
istorice. Pentru a economisi bani, a asigura
utilizarea mai facilă și a reduce numărul de
componente externe, monitorizarea se face prin
CNC. Doar selectați calitatea dorită a piesei.

Pentru procesele care necesită inserții,
ROBOSHOT se poate suplimenta cu un robot
FANUC cu 6 axe, echipat cu FANUC iRVison,
produsul a 30 de ani de experiență în domeniul
sistemelor de vedere inteligentă. Dotat cu această
tehnologie, robotul alege și așează inserțiile cu
precizie și repetabilitate uimitoare. Perfectă
pentru piesele mici, această soluție nu necesită
ghidaj extern sau piese de fixare.

Făcută pentru microturnare
Numai FANUC oferă mașină de turnare prin
injecție de 15 t. Proiectată astfel încât să nu ocupe
mult loc în hală, unde spațiul este prețios, această
soluție este ideală pentru utilizarea unor matrițe
foarte mici și pentru producția de componente
extrem de mici.

FANUC ROBOSHOT pentru

sectorul medical

Fiind în joc vieți omenești, calitatea, fiabilitatea și repetabilitatea sunt absolut esențiale în producția de articole
medicale. Produsele medicale turnate sunt de multe ori transparente, ceea ce crește importanța rezolvării
problemelor de evacuare a gazelor și de schimbare a vâscozității. Procesul de preinjectare FANUC este
extrem de sensibil și rezolvă aceste probleme. Funcția inteligentă de comandă a dozării prin AI ROBOSHOT
compensează variațiile de vâscozitate pentru a obține rezultate uniforme, indiferent de proces. Mai mult,
întrucât ROBOSHOT are în dotarea standard 6 melci diferiți, producătorii pot modifica ușor producția pentru
a trece la alt tip de produse.

Comandă integrată a canalelor
încălzite

Asigurarea calității și
trasabilitatea – la îndemână

Cu până la 96 de canale, această funcție
economisește timp datorită încărcării matrițelor
noi prin punerea la dispoziția operatorului a
datelor și a parametrilor stocați în comanda
centrală de monitorizare.

Pentru transparență completă și management
performant al calității, ROBOSHOT are 16 canale
de presiune multicavitate, funcții de monitorizare
a echilibrului între cavități și de culegere a datelor
istorice. Pentru a economisi bani, a asigura
utilizarea mai facilă și a reduce numărul de
componente externe, monitorizarea se face prin
CNC. Doar selectați calitatea dorită a piesei.

Trasabilitate cu date istorice
Ținând cont de natura produselor medicale,
culegerea și stocarea datelor de proces este
esențială. Pentru a facilita acest lucru,
ROBOSHOT vine cu funcții inteligente:
– cum ar fi Euromap 63 și FANUC LINKi
– proiectate pentru achiziția datelor, stocarea
acestora pe un server și asigurarea trasabilității
complete a pieselor.

Diagrame de proces în
configurația standard
Exact ceea ce vă trebuie pentru reglare, validare și
monitorizare neîntreruptă:
• stocarea curbelor de date de referință
• rezultatele controalelor de calitate
• afișarea mai multor curbe
• instrument de optimizare Proces ideal

FANUC ROBOSHOT pentru

industria optică

Produsele optice turnate prin injecție implică anumite provocări unice. Spre deosebire de procesele de turnare
prin injecție standard, vitezele tind să fie mici iar pereții sunt de multe ori groși. Capabil să comande cu precizie
chirurgicală procesele încete, ROBOSHOT oferă producătorilor avantaje spectaculoase în această privință.
Presiunea ridicată și controlul precis al vitezei de injecție până la valori foarte mici, de 0,1 mm pe secundă
precum și injectoarele de clasă superioară sunt avantaje suplimentare. Același lucru este valabil pentru
tehnologiile de melc și cilindru, care sunt optimizate pentru materiale transparente.

Injectoare de clasă
superioară pentru timpi de
reținere îndelungați
Producția de componente pentru industria optică
necesită de multe ori mașini capabile de timpi de
reținere lungi, necesari în cazul produselor cu
perete gros. ROBOSHOT se poate livra cu
injectoare de clasă superioară, ideale pentru
producția de componente de acest tip.

Componente optice de calitate
superioară

Soluții de manipulare de mare
finețe

În cazul pieselor optice, controlul temperaturii
matriței este esențial pentru calitatea suprafeței.
Integrarea acestei funcții în comenzi economisește
timp și contribuie la prevenirea erorilor, iar
preinjecția de mare sensibilitate și evacuarea activă
a gazelor rezolvă problemele de ventilare provocate
de volumul mare de material și de compresia
rapidă. Turnarea uniformă este posibilă grație
funcției de ejector a clemei.

Evitarea deteriorării suprafețelor este esențială la
încărcarea și descărcarea componentelor optice
delicate. Roboții FANUC au dexteritatea necesară
în asemenea manipulări de mare finețe.

Făcută pentru microturnare
Numai FANUC oferă mașină de turnare prin injecție
de 15 t. Proiectată astfel încât să nu ocupe mult loc
în hală, unde spațiul este prețios, această soluție
este ideală pentru utilizarea unor matrițe foarte
mici și pentru producția de componente extrem
de mici.

Cel mai mic consum de energie
din lume
FANUC folosește o tehnologie de servomotoare superioară și sisteme inteligente de recuperare
a energiei. Drept urmare, consumul de energie al ROBOSHOT este mai mic decât cel al utilajelor
hidraulice (cu 50–70%) respectiv al utilajelor electrice oferite de alți producători (cu până la
10–15%). Date fiind costurile de întreținere reduse, timpii morți extrem de mici, numărul foarte
mic de componente și uzura redusă, FANUC ROBOSHOT asigură cel mai mic cost total al utilizării
de pe piață.

Ecran dedicat consumului de energie
Această funcție face parte din dotarea
standard și oferă o pagină de analiză a
consumului de energie. Detectează unde
se consumă energia în timpul ciclului și vă
permite să optimizați consumul, dar și să
identificați posibilitățile de regenerare.

Utilaje hidraulice
Economie de până la 50 –70%
Utilaje electrice
Economie de până la 10 –15%
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Randament cu ROBOSHOT – aspectele esențiale

Matrițele sunt prețioase!
Protejați-le!
STOP

Protecție maximă pentru
matriță și pentru ejector
Protecția FANUC cu AI pentru matriță și pentru ejector este cea
mai bună de pe piață. Proiectată pentru timpi de nefolosire
minimi, emite semnale până și pentru nevoia de lubrifiere sau
dacă matrița este uzată.
Protecție pentru matriță și pentru ejector, în ambele direcții
Dacă apar evenimente neprevăzute, ROBOSHOT protejează
matrița cu un ciclu complet de deschidere și închidere. Funcția
unică de protecție a matriței măsoară cuplul motorului și
oprește utilajul imediat ce apar blocaje. Aceeași tehnologie
asigură protecția ejectorului la mișcările înainte și înapoi.

Avantajele pe care vi le oferă
funcția FANUC de protecție prin
AI a matriței și a ejectorului:
• matrițele nu se deteriorează
• nu apar costuri cu reparații
• fără timpi de inactivitate
•	reglare foarte ușoară – se activează
și se stabilește procentul minim/
maxim de cuplu
• viteza de mișcare nu se reduce

Reglare optimizată a forței de
prindere și mai puține piese
defecte
Funcția FANUC de reglare a forței de prindere verifică și
reglează automat forța de prindere minimă. Drept urmare,
beneficiați de siguranță mai mare și nu trebuie să reglați
manual forța de prindere.

Avantajele pe care vi le oferă
funcția de reglare a forței de
prindere de la FANUC:
• reducerea uzurii matriței
• durată de funcționare a utilajului
mai lungă
• număr mai mic de rebuturi
• consum de energie redus
• timp de pornire mai scurt

Protecție de încredere fără reducerea vitezei
Spre deosebire de sistemele hidraulice, funcția ROBOSHOT de
protecție a matriței nu afectează deloc vitezele de închidere a
clemei. Sistemele de acționare electrice sunt cele care asigură
acest timp de răspuns extrem de scurt. Toleranțele clemei se
pot programa pentru toată durata mișcării matriței.
Pentru informații suplimentare:
Scanați codul pentru a vedea în
acțiune sistemul unic de protecție
a matriței de la FANUC.
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Randament cu ROBOSHOT – aspectele esențiale

Transparență și stabilitate
în procese

Monitorizarea de la distanță cu
ROBOSHOT-LINKi
LINKi este un instrument de gestionare a informațiilor despre produse și despre calitate, prin care se pot gestiona
până la 100 de utilaje ROBOSHOT în timp real, de la distanță, cu PC-uri sau dispozitive inteligente.
Monitor de stare
• reduce costurile și mărește rata de utilizare
• urmărește consumul de energie
Informații despre calitate
• asigură trasabilitate și analiza avansată a calității
• analiza cauzei apariției rebuturilor și repetabilitatea turnării
Diagnoză
• istoric de alarme
• istoric de funcționare și de modificări ale parametrilor
• funcții de operare de la distanță

Posibilități unice de control al
procesului și de monitorizare
a uzurii
Monitorul de revenire FANUC vă arată ce se petrece înăuntrul
valvei și face posibilă monitorizarea caracteristicilor de
închidere, precum și a uzurii inelului de închidere. Pe ecran
apare și curba procesului de injecție, deci puteți verifica și
modifica parametrii dacă apar neregularități. Drept urmare,
operatorul poate urmări efectele schimbării condițiilor de
proces asupra valvei de închidere. Contribuie chiar și la
depistarea uzurii incipiente a valvei, fără demontarea
ansamblului de cilindru.

Monitorul de revenire FANUC. În stânga: flux de revenire
stabil. În dreapta: semne că au apărut scurgeri de material
și că timpul de închidere a valvei oscilează.

Avantajele pe care vi le oferă
monitorul de revenire FANUC:
• monitorizarea constantă a procesului
• proces de injecție mai transparent
• detectarea timpurie a
neregularităților
• programarea din timp a lucrărilor de
mentenanță
• previzibilitatea momentului în care
inelul de închidere trebuie schimbat

Greutate constantă a pieselor –
nu este nevoie de decompresie
Dozarea precisă 2+3 FANUC este o funcție suplimentară
concepută pentru a preveni modificările necontrolate ale
volumului între terminarea plasticizării și decompresie. Dozarea
precisă 2 asigură controlul avansat al decompresiei cu rotirea
inversă a melcului după plasticizare, iar funcția Dozare precisă
3 asigură verificarea volumului după plasticizare, reglarea
automată V-P și a decompresiei. Treceți funcția în modul
automat, astfel încât să nu trebuiască să setați diferiți parametri
– doar porniți utilajul!

Dozare precisă pentru
precizie și stabilitate maxime

Avantajele pe care vi le oferă
funcția FANUC Dozare precisă
2+3:
• volum de plasticizare constant în
cazul materialelor cu vâscozitate
redusă
• variație redusă a greutății pieselor
• evitarea formării de bule și de linii de
turnare
• reglarea automată a V/P (PMC)
• reglarea automată a decompresiei
• calitate superioară a pieselor – mai
puține rebuturi
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Randament cu ROBOSHOT – aspectele esențiale

Turnare cu injecție din mai multe
componente

ROBOSHOT SI-20A
este un injector vertical

ROBOSHOT se poate folosi pentru turnarea prin injectarea mai multor componente, prin adăugarea injectoarelor
vertical și orizontal versatile și ușor de integrat în sistem. Această tehnică avansată de turnare face posibilă injectarea
simultană a trei componente diferite. Unitatea verticală SI-20A se montează pe partea de sus a ROBOSHOT,
unitatea orizontală SI-300HA se introduce lateral. Aceste injectoare suplimentare permit injectarea a două sau trei
componente într-o singură etapă de producție. Comandate de puternicul CNC FANUC, unitățile de injectare asigură
aceeași precizie și aceeași repetabilitate ca ROBOSHOT.
Avantajele de care beneficiați:
• CNC FANUC complet integrat
• ușor de integrat
• configurație flexibilă
• soluții la cheie
• costuri rezonabile

Caracteristici și avantaje:
• comandat de cel mai recent CNC FANUC
• aceeași precizie și repetabilitate ca la orice alt
• ROBOSHOT
• se poate folosi la diferite modele de ROBOSHOT
• se poate instala pe modelele ROBOSHOT actuale,
• inclusiv pe cele din seria S2000iB
• ecran integrat cu ecranul de operare ROBOSHOT*

Comutare simplă între
ecranele de operare

* Disponibil numai la seria ROBOSHOT α-SiA

Ecranul de operare al
celui de-al doilea injector

Injectorul orizontal
ROBOSHOT SI-300HA

Ecranul de operare
ROBOSHOT

FANUC ROBOSHOT SI-20A
Articol

Unitate

FANUC ROBOSHOT SI-300HA

Specificație

Specificație

Diametru melc

mm

14

16

18

26

28

32

36

Cursă melc

mm

56

56

56

95

95

128

144

Volum maxim de injectare

cm

9

11

14

50

58

103

147

Viteză maximă de injectare

mm/s

3

300

330

Presiune maximă de injectare

MPa

200

180

140

260

240

220

190

Presiune maximă de finisare

MPa

180

160

120

260

220

200

170

Rată maximă de injectare

cm3/s

46

60

76

175

203

265

336

Turația maximă a melcului

min

250

450

kN

3

15

Cilindru

3

3

Duză

1

1
8.4

9.1

Forță de atingere a duzei
Număr de încălzitoare
Capacitate de încălzire

-1

kW

2.4

2.8

3.1

6.5

Această unitate de injector vertical se poate instala
în partea de sus a ROBOSHOT. La gama de utilaje de
50 –300 de tone se pot adapta două tipuri diferite de
unități. Echipat cu cel mai recent CNC FANUC, unitatea
oferă turnare stabilă și de mare precizie și se montează
într-un tablou electric compact.

7.2

Injectorul orizontal se poate monta lateral pe modelele
ROBOSHOT α-SiA. Pentru comanda meselor rotative
de la ROBOSHOT SI-300HA se pot folosi servomotoare
FANUC opționale. Este flexibil și se integrează ușor în
celula ROBOSHOT.
Caracteristici și avantaje:
• comandat de cel mai recent CNC FANUC
• aceeași precizie și repetabilitate ca la orice alt ROBOSHOT
• se poate folosi la diferite modele de ROBOSHOT
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Randament cu ROBOSHOT – aspectele esențiale
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Avantaje de randament
• Pachet de pornire rapidă și simplă
(Quick & Simple Startup Package, QSSP)
• operații line de încărcare și descărcare,
precum și de amplasare a inserțiilor
• accesibilitate bună a robotului
• soluții la cheie

Proiectat pentru automatizare
Pachetul de pornire rapidă și simplă FANUC QSSP vă permite să instalați roboții la doar câțiva pași distanță.
Accesul facil la utilaj este asigurat de accesul ușor pentru descărcarea componentelor și de zona de lucru proiectată
ergonomic. În cazul scenariilor de automatizare mai pretențioase, rețeaua cuprinzătoare de parteneri europeni ai
FANUC au cunoștințele și calificarea necesare pentru a crea o soluție ideală pentru fabrica dumneavoastră. Un alt
punct forte - toate produsele FANUC sunt compatibile, au aceeași platformă de servomotoare și de comandă – ceea ce
ușurează mult învățarea și exploatarea lor.
Gata de integrare: datorită noilor interfețe și funcțiilor inteligente, cum ar fi comenzile integrate pentru temperatura
din canale și din matriță, FANUC ROBOSHOT facilitează integrarea flexibilă în sistemele de producție existente.
Spre deosebire de orice alt utilaj din categoria sa, FANUC ROBOSHOT include un pachet cuprinzător de funcții
pentru cele mai frecvente aplicații de turnare.

Creați propria celulă de roboți de
turnare FANUC
Rezultatul a aproape 30 de ani de experiență în sistemele de vedere
robotică, FANUC iRVision montat pe un robot cu 6 axe FANUC este o
alternativă extrem de productivă în comparație cu implementarea „gantry“.
Așezarea rapidă și ușoară
• înainte de inserare piesele se ridică și se supun verificării de calitate
prin metode vizuale fiabile
• amplasare foarte precisă și repetabilă a inserțiilor, fără a fi nevoie
de ghidaje mecanice
• precizie de poziționare de +/- 0,02 mm
Detectarea vizuală a erorilor
• sistemul integrat de viziune FANUC, iRVision, depistează defecțiunile
în funcție de cavitate
• identificarea vizuală a defectelor sau a neconformităților minuscule,
cum ar fi un singur punct într-un grup de piese
• nu se impune validarea repetată a procesului de producție
• se economisește mult timp
• este necesară o singură cameră pentru mai multe cavități

Amplasarea și orientarea pieselor
• iRVision de la FANUC oferă a soluție
simplă pentru amplasarea pieselor
• inspectarea fiecărei piese pe banda
transportoare
• identificarea automată a cavității
• decizia se ia pe loc

Fiabilitate CNC
fără egal în lume
Având ca punct de pornire 60 de ani de dezvoltare continuă,
componenta esențială a FANUC ROBOSHOT este cel mai fiabil sistem
de comandă CNC din lume. Prietenos cu utilizatorul și compatibil cu
toate interfețele standard, asigură timpi de procesare scurți și calitate
uniformă a pieselor.

Cartelă CF
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Întreținere simplă – detectarea timpurie a problemelor
Interfața vizuală de mentenanță a CNC FANUC este intuitivă și facilitează recuperarea
mai rapidă după lucrările de service. Sistemul integrat de avertizare timpurie
depistează erorile înainte ca acestea să se manifeste, asigurând precizie maximă și
standarde de calitate uniforme.
• ecran tactil color de 15”
• ecran inițial iHMI intuitiv
• introducerea rapidă și ușoară a datelor
• interfețe Ethernet și USB

USB

• ecran tactil color de 15”
• ecran inițial iHMI intuitiv
• introducere ușoară a datelor,
fără utilizarea intensivă a
tastaturii
• interfață îmbunătățită cu
ecranul de operare a robotului
• mentenanță predictivă precisă
• ecran de comandă ușor de
utilizat
• acceptă mai multe limbi

Clemă

Seria FANUC ROBOSHOT

Injector
IS200

Înălțime maximă/minimă

Cursă de închidere

Diametru inel locație

Spațiu bară de legătură (HxV)

Dimensiune placă (HxV)

Cursă ejector

Diametru melc

Cursă injectare

Volum maxim de injectare

Presiune maximă de
injectare

Viteză maximă de injectare

Presiune maximă de
injectare (injecția la mare
presiune)

Presiune maximă de
injectare

Viteză maximă de injectare

Presiune maximă de
injectare (injecția la mare
presiune)

Presiune maximă de
injectare

Viteză maximă de injectare

Forță de contact duză

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

cm³

bar

mm/s

bar

bar

mm/s

bar

bar

mm/s

kN

1550

150
965

260-130

160

Ø 60

260 x 235

355 x 340

50

1534
2499

16
18
14

1550

α-S30iA

16
300

α-S50iA

1567

1636

2117

2312

1626

4482

2170

1500 /
1800
1796

2342

5485

2928

1500 /
1800

1931

α-S220iA

1408

2200

1579

440 x 420

60

Dublu
350-150
400-150

75
56

18

Simplu
410-210
460-210
Dublu
450-150
550-150
Simplu
520-220
620-220

670-200

20
250

Ø 125

360 x 320

500 x 470

70

75

2665
5807

Dublu
500-200
600-200
Simplu
575-275
675-275
Dublu
500-200
600-200
Simplu
575-275
675-275

750–250

75

26
28

95

32
22
26
350

Ø 125

460 x 410

660 x 610

100

28
32
36
40

400

125

530 x 530

730 x 730

100

2450

4620

α-S150iA

α-S150iA
(capacitate
mică)

310 x 290

20

1300
1183

Ø 100

560 x 510 800 x 750

150

560 x 510 800 x 750

150

650 x 650

900 x 900

150

2928

95
128
144

α-S300iA

1942

2990

6377

2990

6977

Ø 160

710 x 635 1030 x 960

200

3872

650–300
750–300

600

Ø 160

810 x 710 1130 x 1030

200

3600

2800

3400

2600

50

2900

2100

58

2500

1900

29
50

2600

58

2400
2200

147

1900

181

1600

121

IS525 – 1380
IS800 – 1430

800

9

IS525 – 1880
IS800 – 1950

200

50
58

IS500 Dublu
IS500 Simplu

– 3100
– 3050

3400

2600

IS200 Dublu
IS200 Simplu

– 4300
– 4150

IS330 Dublu
IS330 Simplu

– 4300
– 4150

IS500 Dublu
IS500 Simplu

– 4450
– 4300

3200

2400

2800

2200

500

15

2800

2800
2600
2200

3400

2600

3200

2400

103

2700

2200

147

2200

1900

181

IS200 – 4900

IS200 Dublu
IS200 Simplu

– 7050
– 6800

IS330 Dublu
IS330 Simplu

– 7200
– 6950

330

30

330

15

Capacitate mică
IS330 Dublu
– 6500
IS330 Simplu
– 6250

30

IS200 – 10800

330

30

IS330 – 13700

240

30

IS240 – 14600

1600

48

176

318

1900

52

208

442

1600

150

153

260

3800
3450

1600

2200

208

2100
1900

15

1600

268

176

15

– 2900
– 2850

2750

1700

200

1900

200

2800

188

2600

268

2200

318

1900

442
188
268
318
442
640
836
944

330

1900

1900

121

500

IS300 Dublu
IS300 Simplu

2400

1600

2200

176

208
150

2400
2200

2200

2800

44

52
40
44
48
52
56
64
68

3200
2700

318
29

176

200

268
442

330

2600

2600

75

40

3400

188

208

44

5

1500

103

22

48

3000 /
3500
1818

600

3387

1993

1733

650–300
750–300

2800
2600

52

36
2500 /
3000

3600
3400

24

153

128

2600
2700

150

144

3000

2200

1600

32

525

2000

181

28

2600

2700

144

95

2500

2200

40

176

2500

2700

1900

44

2300

24

147

40

2600

29

144

32

α-S250iA

3000

36

40

160

19

2200

36

550

3300

103

26
Ø 160

9
11

128

48

440

19

76
75

32

Ø 160

800

2500
525

32

36
440

2500
11

22

3704

1962

230

1750

1000 /
1250
1213

α-S130iA

3080

500 /
650
1112

α-S100iA

1330

1544

978

330–150

kg

9
56

875

IS700 / IS500

kN

14

α-S15iA

IS525 / IS330 / IS240

Tonaj

Alegeți modelul care vi
se potrivește

Greutate utilaj

1600
2800
2700
2400
2250
1750
1550

Service FANUC eficient
în toată lumea
Dacă aveți nevoie de noi, indiferent unde, vasta rețea FANUC vă oferă servicii de vânzare,
asistență și relații cu clienții în toată lumea. Sigur veți avea mereu un contact local,
care vorbește aceeași limbă.

Productivitate, eficiență
pe termen lung: Serviciile
de Mentenanță FANUC
Pentru a reduce la minimum
efectele asupra producției și a
profita la maximum de utilaj,
vă oferim servicii de
mentenanță concepute pentru
a reduce costul total al
deținerii utilajului. Indiferent
de scenariul de producție,
soluțiile FANUC vor ține
mereu utilajul în funcțiune
prin proceduri dedicate
de mentenanță preventivă,
predictivă și reactivă, care
maximizează timpul de
funcționare și reduc la minim
timpii de inactivitate.

Instruire eficientă:
FANUC Academy
FANUC Academy vă oferă tot
ceea ce vă trebuie pentru a
avea echipe cu calificare
superioară și a crește
productivitatea – de la
programele de inițiere pentru
începători la cursurile
concepute pentru pentru
experți și pentru anumite
aplicații. Serviciile
educaționale cuprinzătoare
oferă învățare rapidă și
eficientă, cursuri la client și
instruire pe mai multe utilaje.

Aprovizionare eficientă:
Piese de schimb OEM pe toată
durata de viață a utilajului
Cât timp utilajul este în
folosință, vă vom oferi piese de
schimb originale – timp de cel
puțin 25 de ani. Cu peste 20 de
depozite de piese de schimb în
toată Europa, ingineri de
service specializați și acces
online direct la magazinele
FANUC, verificări de
disponibilitate și comenzi,
vă ținem utilajele în funcțiune,
indiferent de situație.

99,7%

Rată de rezolvare la
prima intervenţie!

24/7

Asistență

WWW.FANUC.EU/SERVICE

SISTEME CNC

Comenzi, sisteme de
acționare, sisteme laser

ROBOȚI

Roboți industriali,
accesorii și software

ROBOCUT

Utilaj EDM cu fir cu
comandă CNC integrală

ROBODRILL

Centru de frezare CNC

ROBOSHOT

Utilaj electric CNC pentru
turnare prin injecție
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