www.robital.ro

Robital Industrial Supplier

Lider de piață în automatizări și sisteme de
manipulare cu vacuum ergonomice utilizate
în aplicații logistice, precum și în industrii ca:
automotive, alimentară, electronică, materiale de
construcții, producția de mobilă, etc.

Renumite în întreaga lume și în multe sectoare
industriale, pompele de vid, compresoarele și
sistemele pneumatice Becker sunt disponibile ca
elemente unice sau ca soluții complete de sistem.

Producător italian de mașini de înfoliat verticale
și orizontale, mașini de baxat, mașini de format și
lipit cutii.

Oferă roboți pentru o gamă largă de aplicații
cum ar fi sudarea la punct și cu arc, manipulare,
asamblare, paletizare, ambalare, vopsire, lipire,
debavurare, lustruire și aplicații pentru clean room.
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Distribuitor și integrator

Oferă sisteme de protecție a cablurilor pentru
protecția mecanică, chimică și termică a
conductorilor și cablurilor electrice.

Producător japonez pentru roboți tip Scara, roboți
cartezieni și cu braț articulat ce pot fi integrați în
soluții de automatizare industrială optimizate,
rezultând creșterea productivității și reducerea
forței de muncă și a costurilor.

Sisteme de protecție perimetrală din materiale de
înaltă calitate, asigură o protecție și durabilitate
maximă, adaptându-se la cele mai critice condiții
de utilizare.

Lider de piață în domeniul sistemelor liniare cu
sarcini grele și sisteme de manipulare.

robital.ro
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Schmalz CONNECT

Connected to Control. Schmalz Connect.
INDUSTRY 4.0
) Industry 4.0 câștigă teren asupra device-urilor inteligente
care comunică între ele într-o fabrică digitală.
) În seria Schmalz Connect, Schmalz încorporează o gamă
largă de astfel de produse inteligente.
) Componentele de vacuum state-of-the-art sunt integrate
rapid în diverse aplicații prin interfațare precum IO-Link,
Ethernet sau NFC.
) Aceste device-uri adună și interpretează în mod continuu
date de proces și le pun la dispoziția operatorului pe
panoul de control, pe telefonul inteligent al acestuia și în
cloud.
) În acest mod, monitorizarea continuă a întregului proces
devine posibilă permițând efectuarea de mentenanță
preventivă și permite optimizarea consumului de energie și
minimizarea timpilor de stop.

-75%
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QUIC START
OF OPERATION

EFFICIENT
OPERATION

PREDICTIVE
MAINTENANCE

Integrarea prin NFC,
IO-Link și Ethernet
reduce cu până la
75% timpul de
implementare

Monitorizarea și
optimizarea
parametrilor
mașinii în timp real
și din orice locație

Detecția
schimbărilor subtile
și anticiparea
defectelor iminente
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Automatizări

) Automatizarea cu tehnologia vacuumului de la Schmalz este cea mai bună
soluție pentru eficientizarea proceselor de producție în industrie. Cu peste
6.000 de repere, Schmalz oferă cel mai vast portofoliu de componente de
vacuum de pe piață.
) Prin programul Schmalz Select, vă oferim o gamă de produse selecționate care
pot fi utilizate în circa 80% din aplicațiile standard.
) Produsele din gama Schmalz Select pot fi livrate rapid din stoc.
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Ventuze

) Varietate mare de ventuze de diferite
forme, dimensiuni și materiale,
utilizabile pentru produse din metal,
sticlă, compozit, lemn, plastic,
carton,etc.

) Calitatea excelentă a ventuzelor de
la Schmalz vă asigură un consum
anual mult mai mic, costurile de
întreținere ale echipamentelor fiind
astfel mult reduse.
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Senzori vacuum

Avantaje...
) Dimensiuni și greutate minime.
) Acuratețe mare de măsurare.
) Conexiune vacuum cu filet M3 sau M5 sau cu tub plug-in
de 4 sau 6 mm.
) Senzor electronic de vacuum și presiune cu ieșire
analogică.
) Afișare pe telefon utilizând tehnologia NFC.

Beneficiile tale...
) Instalare optimă în sistemele de vacuum, chiar și
cele supuse la accelerări mari.
) Semnale de ieșire precise.
) Modalități de instalare flexibile.
) Monitorizare constantă și precisă a vacuumului și
asupra presiunii.
) Acces facil service, informații mentenanță și
mesaje de eroare.

robital.ro

7

Ejectoare compacte

) Alimentare electrică și cu aer comprimat, centralizată pentru maxim 16 ejectoare.
) Parametrii device-ului și cei de proces pot fi configurați ușor prin IO-Link sau NFC.
) Datorită design-ului modular se pot instala mai multe circuite de vacuum separate
pentru a manipula diferite obiecte.
) Fiecare ejector poate fi configurat diferit (dimensiune port, NO, NC).
) Toate circuitele de vacuum pot fi controlate separat.
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Grippere universale

) Grippere universale cu conexiune
pentru generare de vacuum externă,
pentru manipularea pieselor de
diferite mărimi, geometrii, materiale
și suprafețe.
) Manipularea pieselor din diverse
materiale, precum lemn (lăcuit
sau nu), ambalaje (cutii, pungi sau
conserve), foi de tablă, sticlă, plastic,
etc.
) Manipularea pieselor poroase, piese
cu goluri sau poziție de preluare
nedefinită exact.
) Ideal pentru a fi folosit cu roboți
datorită greutății reduse.
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Grippere vacuumatice

) Sistemele complexe de grippere
produse de Schmalz vă permit
creșteri de productivitate în
procesele automate de producție.

) Gama acestor sisteme cuprinde
atât grippere pentru un strat întreg
și grippere de mari dimensiuni, cât
și grippere formate din matrici de
ventuze, gata de instalat, cu utilizare
în toate domeniile automatizării
industriale.

) Pentru procesele automate, Schmalz
oferă sisteme de grippere pentru
roboți, gata de conectare. Sistemele
de prindere sunt concepute
individual pentru fiecare aplicație.
Acestea sunt esențiale pentru
eficientizarea producției în aproape
toate industriile.
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pentru roboți și coboți

) Seturile standard de grippere pentru roboții colaborativi au fost create pentru
simplificarea alegerii gripperului optim fiecărei aplicații robotizate. Acestea conțin
componentele necesare pentru construirea unui gripper complet începând cu flanșă
de fixare pe robot, apoi generatorul de vacuum și continuând cu ventuzele sau
buretele în contact cu piesa de lucru.

) Toate cablurile și furtunele necesare
sunt de asemenea incluse.
) Utilizând oricare set de gripper, chiar
și unui inginer mai puțin instruit îi
va lua mai puțin de o oră pentru a-l
monta și programa.

robital.ro
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Sistem ridicare Jumbo

JumboFlex

) Disponibil pentru sarcini
de până la 50 kg.
) Ideal pentru operațiuni
de tipul pick-and-place
ce necesită rapiditate și
ușurință în manipulare.
) Utilizat adesea pentru
găleți de metal, cutii
de carton sau saci de
plastic.

JumboErgo/Sprint

) Disponibil pentru
sarcini de până la
300 kg.
) Ideal pentru
operațiuni de tipul
pick-and-place ce
necesită rapiditate
și ușurință în
manipulare.
) Dispune de o
suprafață de prindere
mai mare și are
posibilitatea de rotire
a produselor.
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VacuMaster

VacuMaster

) Sistemul perfect cu care
un singur operator poate
ridica și transfera produse
foarte grele cum ar fi plăci
de metal, plăci de lemn, foi
de plastic, butoaie, ferestre
sau foi de sticlă.

Avantajele
VacuMaster

) Eficient pentru
ridicarea
produselor grele
) Ergonomic
pentru protecția
operatorilor
) Sisteme de
securitate
integrate
) Fiabilitate
mare datorată
materialelor
de foarte bună
calitate.
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Sisteme de grinzi și macarale

) Sisteme de grinzi din aluminiu montate pe tavan sau structură tip portal cu sarcină
maximă de până la 1200 Kg.
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pentru Jumbo și VacuMaster

) Macaralele cu coloană sunt foarte versatile în utilizare și pot fi combinate cu multe
dispozitive de ridicat, cum ar fi electro-palanele cu lanț și dispozitivele de ridicare
cu vid. Gradul lor ridicat de flexibilitate le face să fie asistentul ideal pentru o mare
varietate de aplicații.
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Sisteme de fixare cu vacuum

) Tehnologie de prindere
cu vacuum pentru
prelucrarea în mașini de
tip CNC a lemnului.
) Soluții pentru sisteme cu
masă în consolă, masă
grid și masă plată.
) Sisteme de fixare pentru
piese înguste și pentru
lemn masiv.

) Soluții de prindere
pentru modernizarea
centrelor de prelucrare
CNC.
) Tehnologie de fixare
cu vacuum pentru
prelucrarea cu CNC a
pieselor din metal și
plastic.
) Sistem universal
de prindere pentru
suprafețe netede.
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pentru prelucrare lemn, metal, sticlă

) Tehnologie de prindere
cu vacuum pentru
fixarea sigură a pieselor
cu suprafețe neregulate,
cu deformare minimă.
) Folosit în procesele
de prelucrare cu laser
și frezare în industria
compozitelor din fibre
și în aplicații cu metal,
plastic sau lemn.

) Tehnologie de prindere
cu vacuum pentru
prelucrarea cu CNC a
fabricatelor de sticlă.
) Pentru procese de
producție flexibile și
eficiente.
) Plăci de fixare rezistente
la uzură pentru o
precizie ridicată.
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Pompe de vacuum

) Pompă vacuum cu palete
rotative și ungere cu ulei

) Compresor cu palete rotative
fără ulei, răcire cu aer, cu filtru
și valvă de refulare integrat

) Suflantă cu canale laterale
cu o treaptă, răcire cu aer și
piedestal.
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Compresoare

) Pompele de vacuum Becker sunt recunoscute pentru robustețea, designul
simplu, având un singur arbore și acționare directă, cu durată de viață lungă și
costuri scăzute de întreținere și exploatare.
) Dispunând deja de filtre de admisie și valve de control integrate, aceste pompe
de vacuum pot fi echipate fără probleme cu alte accesorii. Carcasa compactă
asigură emisii scăzute de zgomot și căldură.
) Protecția opțională la coroziune face, de asemenea, ca aceste pompe de
vacuum să fie adecvate pentru lucrul în medii cu umiditate ridicată.

Piese de schimb originale numai prin Robital Industrial Supplier SRL,
unic reprezentant în România.

robital.ro
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SIMPLY

) Mașină simplă și economică de înfoliat, ușor de utilizat și cu toate performanțele
întâlnite de obicei la mașini mai mari. Ideală pentru utilizarea cu folie prestrech,
poate fi folosită și cu folie fără miez de carton.

Tablou de comandă
cu microprocesor
și display digital
pentru selecția
ciclului de înfoliere
și pentru reglarea
parametrilor mașinii
(cu posibilitatea
particularizării ciclului
de înfoliere).
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Mașină de înfoliat

CARACTERISTICI TEHNICE

FUNCȚII AUXILIARE PENTRU CICLURI
STANDARD






SIMPLY

PARAMETRII REGLABILI DE LA
PANOUL DE CONTROL

OPȚIUNI BATIU

1510/1660

 Număr diferit de înfolieri pe zona
superioară și inferioară a paletului.
 Viteză de rotație variabilă.
 Viteză diferită de urcare față de cea de
coborâre a căruciorului.
 Timpul de răspuns al fotocelulei.
 Butoane pentru operare manuală.
 Display pentru valori de operare.

Ciclu pentru aplicare capac folie.
Ciclu de înfoliere cu afișarea valorilor.
Înfoliere de ranforsare manuală.
Ciclu de înfoliere pe straturi.







0

50

1650 mm – 2000 kg. Ø 1 1640
1800 mm – 2000 kg. Ø
2200 mm – 2000 kg.
Batiu extra-lung.
Versiune pentru transpaletă 1800 mm –
sarcină maximă 1200 kg.

2968

robital.ro
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1595/1670





 Platou rotativ ø 1650 mm
 Sarcină maximă: 1200 kg
 Dimensiuni maxime palet: 1000 x 1200 mm

397



Platou rotativ ø 1500 mm
Sarcină maximă: 2000 kg
Dimensiuni max. palet: 800x1200 mm
Detecție înălțime palet cu fotocelulă.
Înălțime de înfoliere 2150/2700 mm
Rotație controlată de inverter la start/stop.
Viteză de urcare/coborâre cărucior reglabilă
cu inverter independent.
Semnal sonor la pornire și terminare ciclu
înfoliere.
Buton oprire de urgență conform norme CE.
Buton resetare mașină conform norme CE.
Oprire de urgență/siguranță la baza
căruciorului port-bobină.

390
465









VERSIUNE TP

MOTION

) Robot de înfoliere pentru paleți de orice
dimensiune, greutate și formă, care utilizează
folie stretch sau plasă.

Echipat cu tablou
de comandă cu
microprocesor cu afișaj
digital, cu posibilitatea
programării și memorării
până la 99 de cicluri de
înfoliere. (Programabil și
personalizabil în funcție de
cerințele utilizatorilor).
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Robot înfoliere
CARACTERISTICI TEHNICE

2 baterii AGV 12 v – 110 ah conectate serial.
Încărcător pentru baterii integrat.
Detecție înălțime palet cu fotocelulă.
Înălțime max. înfoliere 2150 mm.
(2650 mm, 2950 mm opțional).
Alarme de avertizare.
Deschidere pentru stivuitor stânga/dreapta.Funcție blocare taste.
 Greutate film folosit (pentru MPS-MPS2 la
cerere).








FUNCȚII ACTIVATE ÎN CICLUL DE BAZĂ

 Funcție aplicare capac.
 Ciclu de înfoliere cu contor de înălțime (fără
fotocelulă).
 Cilclu de înfoliere pentru paleți de mari
dimensiuni.
 Ciclu de înfoliere cu pornire de la o înălțime
la alegere (MOTION).
 Ciclu de înfoliere de ranforsare la înălțimea
pre-instalată (MOTION).
 Ciclu de înfoliere cu pornire de la un punct și
oprire la înălțime preinstalată (MOTION).
 Ciclu în straturi.
 Butoane pentru deplasarea manuală a
mașinii.

PARAMETRII AJUSTABILI DIN
PANOUL DE CONTROL

 Viteza de rotație a robotului.
 Viteza căruciorului diferită în urcare/
coborâre.
 Numărul de straturi separate în partea
de sus / de jos.
 Timpul de răspuns al fotocelulei
 Tensiunea filmului separată în urcare/
coborâre (excl. MB).
 Raportul de pre-întindere al filmului
separat în urcare/ coborâre (doar
MPS2).
 Înfoliere de ranforsare(doar MOTION).
 Activarea / dezactivarea sistemului de
tăiere a filmului (excl. MB).
 Începutul ciclului la înălțime preinstalată
(MOTION).
 Înălțimea foliei de ranforsare
(doar MOTION).

Disponibile con 4 tipi di carrelli - Available with 4 carriage types - Disponible avec 4 types de chariots
4 Verfahrtisch-Typen verfügbar - Disponibles con 4 tipos de carros - Доступно с 4 типами кареток

MB

MPS Motorized Pre-Stretch

MPS2 Motorized Pre-Stretch
robital.ro

It_ Freno meccanico.

It_ Prestiro motorizzato con rapporto
di prestiro intercambiabile.

It_ Prestiro motorizzato con rapporto di prestiro
variabile a due motori.

En_Mechanical clutch.
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DISCOVERY-A

) O mașină de înfoliat cu masă rotativă robustă, fiabilă și ușor de utilizat, pentru
ambalarea paleților cu folie extensibilă. Mașina este configurabilă conform
nevoilor beneficiarului.

Panou de comandă cu
touchscreen ușor de
înțeles, folosind simboluri
intuitive
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Mașină automată de înfoliat

CARACTERISTICI TEHNICE












Sarcina maximă: 2000kg.
Dimensiuni max. palet: 1000x1200 mm.
Înălțime max. înfoliere 2000 mm.
Viteza max. de rotație a mesei: 16 rpm.
Înălțimea de lucru: 400-500 mm.
Putere instalată: 3 kW.
Alimentare: 400 V-50 Hz – 3PH+N+G.
Presiunea de operare: 6 bar.
Protecția mașinii: IP54.
Opțional: Presor mecanic.

Sistem automat pentru
tăierea, fixarea și sudarea
foliei ce se ajustează pe
diferite dimensiuni de palet

robital.ro
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Sisteme robotizate

) Aplicații robotizate la
cheie ce integrează
roboți industriali
produși de firma
KAWASAKI sau
Shibaura Machine.
O gamă largă de
modele ce pot
manipula sarcini
cuprinse între 5 kg
și 1500 kg.

) Utilizarea unui astfel
de echipament
vă garantează o
creștere substanțială
a productivității
indiferent de industria
în care activați.
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Integrate de Robital

) Pentru sistemele robotizate livrate de noi sau împreună cu partenerii noștri externi,
oferim toată gama de servicii conexe: service, asistență tehnică, piese de schimb de
origine, mentenanță predictivă, teleasistență.

robital.ro
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Sisteme protecție cabluri

) Sistemele de protecție a cablurilor de poliamidă pentru aplicații statice și dinamice
constituie activitatea de bază a companiei Reiku – în acest domeniu suntem lider
pe piața europeană. În special în domeniul robotizării, ne-am poziționat ca un
vânzător principal, care s-a dovedit foarte inovator în dezvoltarea de noi posibilități.
Chiar și cele mai agresive mișcări ale roboților dinamici evidențiază că sistemul
nostru asigură o durată de serviciu aproape de neegalat și cel mai scurt timp de
montare (fără utilizarea vreunui instrument). Oferind un serviciu excelent de relații
cu clienții, coordonăm sistemele noastre – de la elemente intermediare, până la
piese de legătură și elemente de suport, care vin în completarea pachetului de
produs – adaptate și potrivite aplicațiilor dumneavoastră.
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Roboți industriali

) Acești roboți industriali sunt potriviți
pentru automatizarea liniilor de
asamblare și inspecție a produselor.

) Roboții de tip braț articulat pot avea sarcini
cuprinse între 8 – 20 kg, prezintă o viteză
superioară și un design simplu ce asigură o
greutate minimă. De asemenea, roboții sunt
echipați cu funcții de detectare a coliziunii și
control de accelerare/ decelerare.

) Modelul și lungimea optimă a
brațului robotului pot fi selectate
dintr-o gamă largă de produse,
pentru a satisface nevoia
cumpărătorului. Acești roboți
cuprind sarcini între 0,18 – 20 kg.

robital.ro

29

Sisteme industriale
de protecție perimetrală

) Designul particular al panourilor Satech oferă o vizibilitate excelentă a maşinii,
împrejmuită simultan cu respectarea tuturor normelor de siguranță. Acest lucru
permite operatorilor vizibilitate maximă în timpul inspecţiei proceselor de producţie
(EN 953-5.2.4, 5.10, 5.12). Sârmele verticale de pe exterior conferă un factor de
descurajare împotriva escaladării (EN 953 – 7.1), în timp ce dimensiunea ochiurilor
de plasă permite instalarea sistemului de protecție la numai 120 mm din punctul de
pericol (EN 294 – 4.5).
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Rulmenți speciali și profile

 Rulmenții WINKEL sunt, în general,
rulmenți cu role cilindrice, care au o
durată de funcționare și o rezistență la
șocuri mai mari decât rulmenții cu bile.



Toate profilele Standard sunt realizate
din oțel de înaltă calitate S450 J2 mod,
în versiune sablată sau super finisată.

WINKEL RLE - sistemul liniar de translație pentru
roboți industriali este proiectat pentru sarcini de
până la 10 tone și poate fi utilizat pentru orice
aplicație și model de robot.

robital.ro
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Sediul central: Bulevardul Biruinței Nr. 189, 077145 Pantelimon, Ilfov
Telefon: 021.315.93.29 Fax: 021.315.93.31 Mobil: 0722.275.001
Pentru informații suplimentare: info@robital.ro

