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Robotfor
loading
station
for MCV zakládací
(Robotické zaklá
Robot loading station
MCV
(Robotické
stan
Produktové označení

Robotická zakládací stanoviště

Produktové označení

KL 285, KL 435, SP 280, SP 430, MCU 450 (pouze FS35)

Vhodné pro: vš

strojehmotno
jiných vý
max.
� všechny
Koncepce stro
vstup
Koncepce vstupu robota bočním krytem stroje – stanoviště tak
implementace k již stávajícím strojům
Vhodné pro:
snadná
dodate
ZS
12
*8kg
naprosto neomezuje obsluhu stroje
potřeby
možné stanoviště přemisťovat mezi více stroji
— V případě
Vhodné pro: MCV 750, MCV 800,
MCV 1000,
MCV
stroje jiných výrobců
strojům
Možno rozšířit o měření, značení, zvětšení kapacity materiálu.
— Pracoviště je ovládáno pomocí přehledného intuitivního systému
1000 5ax, MCV 1016, MCV 1270
�
V případě
potř
� Koncepce vstupu
robota
d
Pracoviště je ovládáno pomocí přehledného intuitivního systému
MADAM: pro
obsluhu, či přeseřizování výroby není nutná znalost
Robotická zakládací
stanoviště
mezi
více
stroji
Minimální zástavbové rozměry, designově
sladěno se
snadná dodatečná implem
MADAM: pro obsluhu, či přeseřizování výroby není nutná znalost
programování robotů.
� Pracoviště je o
strojům
strojem
programování robotů.
Vhodné pro: MCV 750, MCV 800, MCV 1000, MCV intuitivního sys
přeseřizování
� V případě potřeby
možné
Koncepce vstupu robota bočním krytem stroje –
1000 5ax, MCV 1016, MCV 1270
mezi více strojiprogramování
stanoviště tak naprosto neomezuje obsluhu stroje
Minimální
zástavbové rozměry, designově
sladěno
� Pracoviště
jese
ovládáno po
� Možno rozšířit o měření, značení, zvětšení
kapacity
materiálu..
strojem
intuitivního systému MAD
přeseřizování
výroby nen
Pracoviště je ovládáno pomocí přehledného
Koncepce vstupu robota bočním krytem
stroje –
programování robotů.
intuitivního systému MADAM: pro obsluhu,
či
stanoviště
tak naprosto neomezuje obsluhu stroje
přeseřizování výroby není nutná znalost
� Možno rozšířit o měření, značení, zvětšení kapacity
programování robotů.
max. hmotnost dílce
max.
materiálu.. Produktové označení

— Minimální zástavbové rozměry, designově sladěno se strojem

—

max. velikost

*8kg

78
Robot loading station for MCV

MCV 1016, MCV 1270

—

max.
hmotnost dílce
ZS 12

ma

12 pro: všechny frézovací stroje řady*8kg
Vhodné
MCV,
— ZS

— Vhodné pro: MCV 750, MCV 800, MCV 1000, MCV 1000 5ax,

—

max. hmotnost dílce

Robotická zakládací stanoviště

krytem – snadná
dodatečná
— Koncepce vstupu robota do stroje hlavním
Produktové
označení

FS12

*8kg

Pracoviště je ovládáno pomocí přehledného
intuitivního systému M
 ADAM
: pro obsluhu, či
přeseřizování výroby není nutná znalost
(Robotické zakládací stanoviště pro MCV)
(FLEXI robotické zakládací stanoviště)
robotů.
Robot loading station for MCV 
(Robotické zakládací stanoviště pro programování
MCV)

Robot loading station for MCV
Produktové označení
ZS 12

max. hmotnost dílce
*8kg

Produktové označení

max. hmotnost dílce

ZS 12

*8kg
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FLEXI robot loading station

max. velikost blistru (vstup materiálu)

Produktové označení

Produktové
označení
780 x 700 mm
FS12
max. velikost blistru
(vstup
materiálu)
FS35
FS12

max. hmotnost dílce

max. velikost blistru (vstup materiálu)

max. hmotnost
dílce
*8kg
*28kg
*8kg

max. velikost bli
900 x 900 mm
900
900 x 900 mm

780 x 700 mm
*Jedná se pouze o orientační hodnotu: max. hmotnost polotovaru
je vždy nutné posoudit pro konkrétní typ výrobku.

Produktové
označení
Robot loadingVhodné
station
for MCV
(Robotické
zakládací
stanoviště
pro MCV)
pro: všechny
stroje produkce
Kovosvit MAS
i
stroje jiných výrobců

FS12

max. hmotnost d
*8kg

MAS Data Management – MADAM
Intuitivní a přehledný SCADA systém vyvíjený společností Kovosvit MAS. Systém slouží
k centrálnímu ovládání výrobních linek i jednotlivých komponent a zajišťuje mnoho funkcí.
Systém je vždy upravován každému zákazníkovi na míru dle jeho požadavků a konkrétních
výrobních procesů. Systém plně integruje trendy a požadavky Průmyslu 4.0.

Robotická paletizace

MAS Data Management – MADAM

FS35MCU 450;
— Vhodné pro: všechny frézovací stroje série MCV;
MCU 700

*28kg

900 systém
x 900 mm
Intuitivní a přehledný SCADA
vyvíjený

FLEXI robot loading station (FLEXI robotické
stanoviště)
společnostízakládací
Kovosvit MAS.
Systém slouží

body zajišťuje velmi
k centrálnímu ovládání výrobních linek i
— Speciální upínací systém s nulovými*Jedná
se pouze o orientační hodnotu: max. hmotnost
polotovaru je vždy nutné posoudit pro
přesné ustavení palety

jednotlivých komponent a zajišťuje mnoho

konkrétní typ výrobku.

— Pracoviště je ovládáno pomocí přehledného intuitivního

funkcí. Systém je vždy upravován každému

Robotická paletizace

systému MADAM: pro obsluhu, či přeseřizování výroby není

zákazníkovi na míru dle jeho požadavků a

nutná znalost programování robotů.

konkrétních výrobních procesů. Systém plně

Vhodné
všechny
frézovací
stroje série
integruje
trendy apro:
požadavky
Průmyslu
4.0.
MCV; MCU 450; MCU 700

Informační funkce systému
-

Vizualizace stavů zařízení, ale i jednotlivých komponent

- body
Vizualizace požadavků na obsluhu zařízení
Speciální funkce
upínací systém
s nulovými
Informační
systému
- Vizualizace chyb jednotlivých komponent zařízení

- Možnost informování managementu, údržby či obsluhy pomocí SMS zpráv nebo emailu
zajišťuje velmi přesné ustavení palety
- Jednoduchá správa jazykových mutací
� Pracoviště je ovládáno pomocí přehledného
— Vizualizace požadavků na obsluhu zařízení
intuitivního
systému
MADAM

: pro obsluhu, či
— Vizualizace
chyb jednotlivých
komponent
zařízení
přeseřizování
výroby není
nutná
znalost
— Možnost
informování managementu,
údržby
či Řobsluhy
ídicí
funkcepomocí
systému SMS zpráv nebo emailu
- Řízení
jednotlivých komponent pracovišť
— Možnost
dálkového zobrazení
systému – centralizování
informací.
programování
robotů.
- Možnost dálkového zobrazení systému – centralizování informací.
— Vizualizace stavů zařízení, ale i jednotlivých komponent

— Jednoduchá správa jazykových mutací

-

Řízení materiálového toku pracovištěm, ale i mezi pracovišti atd.
Zjednodušené a přehledné ovládání zařízení
Usnadnění programování nebo zavádění nové výroby
Zjednodušené odstraňování chyb

Řídicí funkce systému
Produktové označení
RPCH75
RPCH700

Velikost palety

Max. zatížení palety

Počet palet

Ø 210 mm

35 kg

4 ÷ 24

398 x 398 mm
Product
630 x 630 mm

RPCH75

sign

380 kgPallet
350 kg

size

Ø 210 mm

4 ÷ 28Max.
4 ÷ 20

x 398 mm
Veškeré uvedené produkty jsme schopni398
upravit
dle potřeb
RPCH700
a přání zákazníka, nebo vytvořit kompletní
630 x 630 výrobní
mm
linky/automatizovaná pracoviště na klíč.
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— Řízení jednotlivých komponent pracovišť
— Řízení materiálového toku pracovištěm, ale i mezi pracovišti atd.
Zjednodušené a přehledné ovládání zařízení
load—capacity
of pallet
Number of pallets
— Usnadnění programování nebo zavádění nové výroby

—35
Zjednodušené
odstraňování chyb- Jednoduchá
kg
4 ÷správa
24 jazykových mutací

380 kg
4 ÷ 28
Reportovací
funkce systému
—350
Správa
kg uživatelů

4 ÷ 20

— Logování událostí, chyb atd.
— Tvorba uživatelských reportů

Veškeré uvedené produkty jsme schopni upravit dle potřeb a přání
zákazníka, nebo vytvořit kompletní výrobní linky/automatizovaná
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