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• Graficzny interfejs operatora
• Serwonapęd z otwartą strukturą parametrów
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ROBOT BRAMOWY



Paletyzator

Paletyzator bramowy

Opis maszyny
Paletyzatory bramowe to roboty liniowe, wykorzystujące
współrzędne ortokartezjańskie (XYZ) w celu podnoszenia i
przemieszczania obiektów. Zamiast się obracać, jak to ma
miejsce w przypadku ramienia roboczego, osie
przesuwają się liniowo względem siebie. Zasięg może
obejmować duży obszar roboczy przy zachowaniu
wysokiego stopnia dokładności pozycjonowania.
Konstrukcja bramowa zapewnia odpowiednią sztywność,
a jednocześnie zajmuje mniej powierzchni niż ramię
robocze. Wymienne zaciski sprawiają, że robot tego typu
może być wykorzystywany do przemieszczania różnego
rodzaju ładunków.

Funkcje maszyny.
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Podawanie produktów
Obiekty pozwalające na ułożenie ich jeden na drugim, na
przykład pudła kartonowe

1

Układ ruchu w osiach X-Y
Transport obiektów do konkretnego miejsca na palecie

2

Układ ruchu w osi Z
Przemieszczanie obiektów w górę i w dół

3

Podnoszenie rotacyjne
Podnoszenie oraz obracanie obiektów

4

Odbieranie palet
Wysuwanie się zapełnionej palety
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Twój partner automatyki w dziedzinie pakowania
Automatyzujemy maszyny! Jesteśmy w stanie dostarczyć wszystkie produkty z zakresu automatyki do
paletyzatorów, w tym sterowniki logiczne, ruchowe i hybrydowe. Jesteśmy również w stanie dostarczyć
wszelkie silniki, napędy, czujniki położenia, urządzenia zabezpieczające i inne elementy do budowy szaf
sterowniczych.
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Graficzny interfejs operatora
Praca grup operatorów w systemie zmianowym wymusza przewartościowanie stosunku do szkoleń w
zakresie obsługi maszyny. Interfejs graficzny oraz film z instrukcjami sprawiają, że szkolenie staje się
zupełnie zbędne. Jednocześnie pozwalają one uzyskać większą elastyczność w zakresie układania warstw.
A wszystko to za sprawą panela operatorskiego (HMI) serii NA firmy Omron.

A

Bloki funkcyjne ruchu
Roboty ortokartezjańskie (XYZ) dostępne są w
szerokiej gamie konfiguracji mechanicznych.
Roboty bramowe typu H mają silniki osi XY
zamocowane do nieruchomej ramy, co sprawia, że
ruchome ramię staje się lżejsze. Firma Omron
pozwala zaoszczędzić czas na projektowaniu,
ponieważ funkcja ruchu dla robotów typu H
została już zaprogramowana.

CSerwonapęd z otwartą strukturą parametrów
Serwonapęd oraz serwomotor sprzedawane są
jako komplet. Serwonapęd G5-LM firmy Omron
ma otwartą strukturę parametrów. Dzięki temu
pasuje do wszystkich serwomotorów: nie tylko do
silników liniowych, lecz także do silników dla
zastosowań specjalnych, na przykład do
serwomotorów napędu bezpośredniego.
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Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, 
skontaktuj się z nami:

OMRON POLSKA

+48 22 458 66 66

industrial.omron.pl/packaging

linkedin.com/company/omron

Omron Europe BV i/lub jej firmy zależne i stowarzyszone dokładają wszelkich starań, tym niemniej nie gwarantują w jakikolwiek sposób poprawności ani kompletności informacji
zawartych w niniejszym dokumencie. Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania zmian w dowolnej chwili i bez powiadomienia.
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