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MEGLÉVŐ IPARI GYÁRTÓBERENDEZÉSEK AUTOMATIZÁLÁSA,
ÚJ CÉLGÉPEK, GYÁRTÓSOROK TERVEZÉSE, KIVITELEZÉSE, INTEGRÁLÁSA
KÜLDETÉSÜNK

VÁLLALKOZÁSUNK

… hogy szakértelmünkkel és korrektségünkkel elnyerjük a gyártó, termelő cégek döntéshozóinak, beszerzőinek, műszaki vezetőinek bizalmát, hogy hozzánk forduljanak automa9zálást, villamossági és gépésze9 tervezést, kivitelezést, karbantartást igénylő
feladatok ellátásával és ezáltal megrendelőink gyártási folyamatait költséghatékonyabbá, kiszámíthatóbbá és biztonságosabbá tegyük.

Cégünk 2010-ben alapíto# magántulajdonban lévő
vállalkozás három alkalmazo#al és három állandó szerződö# partnerrel, melyek számát az aktuális feladatokhoz alkalmazkodva rugalmasan bővítjük. A gondos tervezésnek, megbízhatóságnak és kiszámíthatóságnak
köszönhetően érezhetően megnő# a munkánk irán9
igény. Vállalt feladatainkat egyedi szerződések alapján,
pontos időbeli és pénzügyi keretbe fogo# rendszerben
végezzük.

GYÁRTÁS AUTOMATIZÁLÁS
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KOMPLEX MEGOLDÁSOK A TERVEZÉSTŐL A PRÓBAÜZEMIG

A MŰSZAKI PROBLÉMA

AZ ÁLTALUNK KÍNÁLT MEGOLDÁS

Egy meglévő alacsonyabb teljesítményű berendezés válik
a gyártási folyamat szűk keresztmetszetévé ?

Felmérjük a berendezés automa9zálásának lehetőségeit,
azt megtervezzük, kivitelezzük és integráljuk .

Egymástól távol lévő, eltérő gyártási ciklusú műveletek
gátolják a gyártás hatékonyságát ?

Sziget üzemű egységeit folyamatba illesztjük hagyományos, vagy felső pályás szállítópályák alkalmazásával.

Növekszik a manuális szerelési feladatok költsége?
Csökken a hatékonyság?

Félautomata vagy automata megoldással körasztalos
vagy lineáris szerelő célgépet építünk .

A gyártási folyamatot egészségre káros és veszélyes körülmények közö# kell elvégezni?

A műveletet egy automatával vagy több robot összehangolt működésével oldjuk meg növelve a hatékonyságot.

Megnövekedtek a minőségi követelmények és emia#
szükség volna gyártásközi vagy végellenőrzésre?

Komplex megoldást nyújtunk az egyszerű ellenőrző készülékektől a szenzorral, kamerával működtetett rendszerekig

TERVEZÉS, PROGRAMOZÁS, ÜZEMBEHELYEZÉS
NÉHÁNY MEGVALÓSULT PROJEKT

ÉS A PROJEKTEK RÖVID ISMERTETÉSE
A bal oldali képen látható univerzális (raklap, elválasztólap és egységkartonok mozgatására alkalmas) megfogók szolgálják ki a két Kuka robot öszszehangolt működésével telepíte# pale#ázó robotcellát. A projekt villamos tervezését, a programozást, a vezérlő egységek összehangolását és a
gyártósor egyes elemeinek integrálást a mi munkatársaink végezték.

Hatméteres alumínium szálanyag megmunkálásra
terveztük és építettük az itt látható robotcellát. Az
extrudált alumínium profilt Fanuc robot pozícionálja
a körfűrésszel történő darabolás és a sorjázás alatt.
Mivel a teljes folyamat automatizált, a termelékenység növelésének eredményeként egyrészt 40 másodpercre csökkent a sorjázott darabidő, másrészt sikerült ezt a korábban manuálisan végzett, egészségkárosító műveletet robottal kiváltani.
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NÉHÁNY MEGVALÓSULT PROJEKT

ÉS AA PROJEKTEK
PROJKTEK RÖVID
ÉS
RÖVIDISMERTETÉSE
ISMERTETÉSE
Autóipari beszállító partnerünk számára állíto#uk
üzembe a bal oldalon látható automa9zált megoldást. A készülékkel pozícionált munkadarabra előre beprogramozo# pálya alapján robot hordja fel
a tömítőanyagot. Ez a megoldás amelle#, hogy a
szubjek9vitást kizárva egyenletes és kellő mennyiségű anyag felhordását garantálja, 90 másodperc
alá csökkente#e a művelet elvégzésének ciklusidejét .
Az i# bemutato# projekt szintén autóipari célokat
szolgál. A két csavarbehajtó fejjel felszerelt robot
egyenkét 6-6 csavar kellő nyomatékkal történő
csavarozását végzi 50 másodperces ciklusidővel. A
cella szükség szerint könnyen alkalmassá tehető
más termékek szerelésére a csavarozó fejek cseréjével, új készülékek beállításával és a megfelelő
programok kiválasztásával.

Csőmegmunkáló állomás kiszolgálásának automa9zálására kapo# cégünk megbízást. A feladat
végrehajtására a képen látható megfogóval szerelt Kuka robotot állíto#uk munkába, amely felváltva két műveletet szolgál ki. A robotcella működését a weboldalunkon elérhető videó szemléletesen mutatja be.

TEKINTSE MEG A FENTI MEGOLDÁSOKAT WEBOLDALUNKON MŰKÖDÉS KÖZBEN!
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PARTNEREINK

SIKERES PROJEKTJEINK

Halla Visteon Hungary KR. Székesfehérvár

Új gyártóberendezések és célgépek villamos tervezése és
kivitelezése

Halla Visteon Hungary KR. Székesfehérvár

Meglévő berendezések vezérléseinek átépítése,
felújítása, korszerűsítése.

Halla Visteon Hungary KR. Székesfehérvár

Berendezések villamos biztonságtechnikai átalakítása,
programozható biztonsági vezérlők implementációja.

Halla Visteon Hungary KR. Székesfehérvár

Ipari robotok (ABB, KUKA,.FANUC) integrációja
megmunkálógépek kiszolgálására

DEH Dräxlmaier Hungária KR. (Mór):

Új szerelőasztal rendszerek automa9zálása: villamos
tervezés, programozás, üzembehelyezés.

Gép és Gépelem KR. (Szekszárd):

Automata célgépek és robotcellák (ABB, KUKA, FANUC)
teljes körű automa9zálása.

TERVEZÉS, PROGRAMOZÁS, ÜZEMBEHELYEZÉS
Az alábbi kihívások megoldásában

megbízható beszállítók segí9k munkánkat

Gép és Gépelem KR. (Szekszárd):
Vezérlők és kezelő-megjelenítő terminálok beépítése

OMRON, ALLEN-BRADLEY, ROCKWELL, MITSUBISHI, SIEMENS

Ipari robotok alkalmazása és integrálása

KUKA, ABB, FANUC

Kamerás ellenőrző rendszerek kiépítése

KEYENCE

Szervo rendszerek ipari alkalmazása

FESTO, SMC, WEISS, SIEMENS

