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 ربات صنعتی پالتایزر

 ريسک کاهش مختلف را دارند که باعث وزنهای در پالتها در محصوالت دادن قرار و ربات ها وظيفه جابجايیاين 

 توليد ميشوند. خط باالی سرعت به پاسخگويی ، باال نظم جابجايی، در خرابی

توليد می  به عبارتی ديگر پالتايزينگ به معنای قرار دادن اجناس و ظروف در روی پالت ها مخصوصا در انتهای خط

 باشد.

 همچنين. دارد را کارتن يا بسته کيسه، انواع مختلف الگوهای با چيدمان قابليت و بوده پذير انعطاف ها سيستم اين

 جابجايی را دارند. حين ها بسته کشی وزن قابليت

 وظيفه اين ربات ها به شرح زير می باشد :

 بندی بسته و گذاری پالت عمليات مخصوص های رباتيک سلول اندازی راه و نصب ، طراحی -

 (پالتايزينگ)پالت و جعبه در چيدمان و محصوالت بندی بسته -
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 :این ورژنمشخصات فنی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 cm 100*100*100 فضای دسترسی

 mm 0.5 تکرارپذيری دقت

 KG 25 بار قابل حمل

 PLC کنترلسيستم 

 HMI قابليت نقطه دهی

http://www.qeshmvoltage.com/
http://www.qeshmvoltage.com/


                                                              

 
 41، واحد 41تهران، خيابان انقالب، الله زار نو، بين کوشک و منوچهری، کوی مصباح کريمی، ساختمان شماره 

 40416-4106( صندوق پستی تهران: 124) 00501264( فکس: 124) 00500111 -00501761 -00501666تلفن: 
  E-Mail:as1.support@Qeshmvoltage.com            WWW.Qeshmvoltage.com 

 

 محصول های قابلیت

   HMIدارای کدنويسی ساده و قابليت کنترل بوسيله  

  arcmin 61استفاده از سروو موتورها و گيربکس های صنعتی و لقی کمتر از  

 cosmosتحليل ديناميکی و استاتيکی تمامی قطعات ربات با استفاده از نرم افزار  

 CANOPENو  Modebusقابليت شبکه شدن با پروتکل  

 حمل آسانابعاد مناسب جهت قابليت  

 جهت بهبود استحکام و وزن ربات  1666استفاده از آلومينيوم  

امکان تحليل گشتاور های وارد به موتور و نحوه تعقيب موتور از دستورهای ورودی با استفاده از نرم افزار  

 نوشته شده برای آن

 دارای کنترلر صنعتی استاندارد 

 دارای تابلو کنترل جداگانه جهت سهولت و امنيت کار با بخش کنترلی برای کاربر  

 استفاده از ميز مستحکم جهت عدم افزايش لقی به دستگاه )قابليت نصب روی زمين( 

 طراحی تمام قطعات مکانيکی با استفاده از تکنولوژی روز دنيا 

 آنادايز تمامی قطعات جهت افزايش استحکام دستگاه 

 ربات کنترل نحوه آموزش 

 استفاده از تجهيزات با کيفيت باال 

 قابليت افزايش بار قابل حمل 

 مشتری درخواست اساس بر مجموعه ارتقا قابليت 

 در محل شرکت قشم ولتاژ PLCبرگزاری دوره آموزشی رايگان برای سيستم کنترل  
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