O NAS

ZROBOTYZOWANY
SYSTEM
PALETOWY
Metal Team już od 15 lat aktywnie uczestniczy w projektowaniu i tworzeniu
rozwiązań z dziedziny automatyzacji, konstruując i produkując hydrauliczne
systemy mocujące, a także dostarczając kompleksowe rozwiązania technologiczne zrobotyzowanych systemów produkcji i gniazd produkcyjnych
zgodnie z wymogami Klienta i w zgodzie z regulacjami prawnymi.
Oferowane przez Metal Team rozwiązania robotyzacji i automatyzacji
maszyn CNC pozwalają naszym Kientom sprostać warunkom stawianym
przez coraz bardziej wymagający oraz konkurencyjny rynek. Realizujemy
projekty „pod klucz” obejmujące dostawę i uruchomienie produkcyjne
gniazd z różnego typu obrabiarkami CNC, urządzeniami dodatkowymi
(np. prasy, nagrzewnice, znakowarki, itd.), podajnikami, stacjami przedmuchu, mycia i pomiaru, oparte na pracy robotów przemysłowych różnych
dostawców. Występując w roli integratora priorytetem jest dla nas spełnienie wymagań Klienta, a co za tym idzie jesteśmy elastyczni w zakresie kompletacji wyposażenia gniazd.

Na bazie wieloletniego doświadczenia oraz innowacyjnego know-how
opracowaliśmy zrobotyzowane gniazdo
paletowe
REXIO®,
będące
odpowiedzią na zapotrzebowanie
rynku produkcyjnego XXI wieku.
System ten znakomicie wpisuje się
w dominujące trendy technologiczne, a jego mobilność, elastyczność, wydajność oraz łatwość integracji z parkiem maszynowym użytkownika, szczególnie z maszynami
typu CNC – zwiększają opłacalność
i usprawniają cały proces produkcji.
To
doskonałe
rozwiązanie
dla
Klientów stawiających na rozwój
i nowoczesny charakter swoich firm.

KORZYŚCI WYNIKAJĄCE
Z ZASTOSOWANIA REXIO® DRAWER
• Ograniczenie do minimum czasu przestojów maszyny
• Powtarzalność i dokładność mocowania detalu
• Eliminacja błędów w obróbce wynikających z niewłaściwego zamocowania detali
• Uniwersalność oparta na możliwości zastosowania systemu do każdej
obrabiarki numerycznej obsługiwanej przez ramię robota lub wyposażonej
w interfejs robota
• Funkcjonalność w odniesieniu do detali surowych i obrobionych
• Bezpieczeństwo pracy przy zachowaniu ciągłości produkcji polegające na
dostępie do palet bez konieczności zatrzymania pracy robota
• Wysoka wydajność i efektywność oparte na dostosowaniu kilku maszyn
do jednego systemu oraz obsługi kilku systemów przez jednego operatora
• Oszczędność

czasu

dzięki

mobilności

i krótkiemu czasowi instalacji do maszyn

zrobotyzowanego

gniazda

PROSTA DROGA DO AUTOMATYZACJI

W KILKU KROKACH
ŁATWE PROGRAMOWANIE
• zaprogramowanie palet trwa mniej
niż 5 minut i nie wymaga znajomości
programowania robota
• konfiguracja gotowa
w kilku krokach
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ROBOTY
•
•
•
•

roboty o udźwigu 10 kg i 20 kg
Fanuc lub Kawasaki
przystosowane do trudnych warunków pracy
szybkie i dokładne
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CHWYTAKI
•
•
•
•

uniwersalne chwytaki 2- lub 3-palcowe
możliwość regulacji na inny wymiar detalu
z kontrolą otwarcia oraz zamknięcia
zamontowany przedmuch do usuwania chłodziwa
i wiórów z uchwytu na maszynie

UNIWERSALNOŚĆ

WIELOZADANIOWOŚĆ

• możliwość zastosowania przy frezarce
oraz tokarce
• łatwa wymiana blach separacyjnych
• blachy separacyjne projektowane
również pod detal

• dzięki zastosowaniu stacji pozycjonującej
minimalizuje się ryzyko błędnej obróbki detalu
• stacja odmuchu pozwala na usunięcie resztek
chłodziwa i wiórów z detalu
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RÓŻNE KONFIGURACJE
• zastosowanie 3, 4, 5 lub 6 palet
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CIĄGŁA PRACA
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• dzięki możliwości obustronngo wysuwania palet
operator może pobrać detale gotowe oraz założyć
surowe bez przerywania pracy urządzenia

WYSOKIEJ JAKOŚCI KOMPONENTY
BEZPIECZEŃSTWO
• urządzenie wyposażone w ogrodzenie
lub skaner ogrodzenie z zabezpieczeniem 4 klasy bezpieczeństwa
• skaner pozwala na dostęp do maszyny,
zwalnia oraz zatrzymuje robota
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• wysokiej jakości komponenty zapewniają
stałą pracę bez awarii i potrzeb regulacji
urządzenia
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PROJEKT POD KLIENTA
• zapewniamy wykonanie projektu gniazda
zautomatyzowanego wraz z instalacją,
wdrożeniem oraz nadaniem CE
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PRZYGOTOWANIE POD
KLUCZ, WSPARCIE,
URUCHOMIENIE U KLIENTA
Z myślą o indywidualnych potrzebach Klientów,
oferujemy kompleksowe rozwiązania „pod klucz”,
obejmujące projekt gniazda pod konkretny
detal, wykonanie, wdrożenie, szkolenie końcowe
i wsparcie posprzedażowe.
Łącząc REXIO® DRAWER z innymi rozwiązaniami
z dziedziny automatyki, oferowanymi przez
Metal Team, w postaci np. systemu mocowania, zapewniamy użytkownikowi dodatkowe
korzyści.

ZWIĘKSZ PRODUKTYWNOŚĆ
ORAZ WYDAJNOŚĆ DZIĘKI
ZASTOSOWANIU REXIO® DRAWER
Dzięki optymalnemu podziałowi zadań REXIO®
DRAWER gwarantuje efektywne wykorzystanie
potencjału pracowników na różnych etapach produkcji. Jeden operator może obsłużyć do 4 maszyn
wyposażonych w system paletowy REXIO®, koncentrując się na wymianie detali obrobionych na surowe,
dokładnej kontroli jakości gotowego komponentu,
przygotowaniu maszyny do pracy oraz realizacji innych
zadań, wymagających indywidualnego podejścia.

ZAPEWNIA
ELASTYCZNOŚĆ
ZASTOSOWANIA
Jednym z najważniejszych wyzwań
dla firm produkcyjnych jest znalezienie złotego środka pomiędzy optymalną wydajnością i elastycznością.
Mobilność, niska waga, możliwość
transportu za pomocą wózka widłowego oraz krótki czas zaadoptowania
systemu REXIO® DRAWER do maszyny
CNC, pozwalają na zastosowanie
automatyzacji w zakresie kilku maszyn
– odpowiednio do potrzeb i obłożenia
produkcyjnego – bez konieczności
ponoszenia kosztów skomplikowanej
relokacji tradycyjnego układu „robot +
podajnik”.

TO NIE TYLKO
OBSŁUGA
MASZYNY...
...ale rozwiązanie technologiczne z wieloma opcjami.
W zależności od potrzeb,
system paletowy REXIO®
DRAWER można dodatkowo
wyposażyć w:
•

•
•
•
•
•

Skaner bezpieczeństwa zamiast
ogrodzenia
Stację bazującą detale
Odbiornik detali do kontroli
jakości podczas obróbki palety
Odmuch przyrządu w maszynie
Stację odmuchu detali
Stację gratowania detali
Stację opłukiwania detali
Panel HMI

•

Zmieniacz + magazyn chwytaków

•

System wizyjny

•
•

W przeciwieństwie do tradycyjnego układu „robot + podajnik”,
REXIO® DRAWER pozwala na szybkie zaadaptowanie
systemu do produkcji detalu przy innej maszynie, zgodnie
z zapotrzebowaniem firmy.
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To oznacza uniwersalność zastosowania i brak przestojów
w pracy, co przekłada się na konkretne zyski już po kilkunastu
miesiącach użytkowania REXIO® DRAWER.

PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE:
Liczba palet

3-6

Wymiary użytkowe palety

950 x 600 mm

Obciążenie palety

max 120 kg

Wysokość detalu przy 6 paletach

max 85 mm

Wysokość detalu przy 3 paletach

max 205 mm

Gabaryty urządzenia

1300 x 800 x 2300 mm

Waga urządzenia przy 6 paletach z robotem

950 kg

Waga robota

max 300 kg

WYPOSAŻENIE
STANDARDOWE:
• 3 palety 990 x 600 mm, max 40 kg/paletę
• Robot przemysłowy Kawasaki lub Fanuc
o udźwigu 10 kg z ograniczeniem strefy pracy
• Wanna na spływające chłodziwo (pod
paletami)
• Ogrodzenie o długości 2.5 m, wysokość 2.3 m
– z zabezpieczeniem dostępu 4-tej kategorii
bezpieczeństwa
• Przygotowanie pod chwytak pneumatyczny
• Przygotowanie pod przedmuch
• Malowanie REXIO® RAL 9003
• Dokumentacja (DTR), instrukcje
• Zdalne wsparcie instalacji
• Deklaracja włączenia WE

INTUICYJNY PANEL STEROWNICZY
Dzięki zastosowaniu wysokiej klasy panelu operatorskiego HMI na urządzeniach REXIO® obsługa stanowisk jest prosta i szybka. Intuicyjny interfejs pozwala
nawet pracownikom bez wiedzy i doświadczenia
w robotyce na samodzielną pracę z urządzeniem,
a łatwy w obsłudze kreator programów pozwala skracać
do minimum czas przezbrojenia gniazda na inne detale.

DODATKOWE OPCJE
WYPOSAŻENIA:
• Paleta 990 x 600 mm, max 40 kg/paletę
• Paleta 990 x 600 mm, max 120 kg/paletę
• Paletowy separator detali pod wybraną
aplikację
• Stacja odmuchu detali
• Stacja gratująca z głowicą o kontrolowanym
nacisku
• Stacja kontroli “na żądanie”
• Stacja kąpieli
• System wizyjny
• Pozycjoner do ustawiania detalu przed
załadunkiem do mocowania
• Lampa sygnalizacyjna 3-kolorowa
• Chwytaki robota
• Dotykowy panel HMI
• Robot Kawasaki lub Fanuc o udźwigu 20 kg
• Skaner bezpieczeństwa zamiast ogrodzenia
• Projekt, instalacja, uruchomienie, nadanie CE

Metal Team Sp. z o.o. Sp. k.
Centrum Technologiczne
Wanaty ul. Warszawska 2E
42-260 Kamienica Polska
Tel. +48 (34) 326 12 15
Fax +48 (34) 326 10 42
www.metalteam.pl
www.rexioteam.eu
metalteam@metalteam.pl

