
Smart Connected 
Assembly

Közelebb hozza az Industry 4.0 jövőképét



Javítsa,

tökéletesítse, vonja

teljes ellenőrzés alá

Teljeskörű problémamegoldás
Az iparág gyorsan változik. Új kihívások 
bukkannak fel, és a ''Smart Connected 
Assembly'' egyre több új előnye mutatkozik 
meg. Megadja Önnek az eszközöket a 
minőségirányítás fenntartásához összetett 
gyártási rendszerekben és növeli a 
rendelkezésre állást a gyártás szempontjából 
kritikus munkafolyamatokban. 

A szerelési folyamatnak ezt a fejlődését 
az Industry 4.0 ösztönzi – A negyedik 
ipari forradalom: a gyártás és szerelés 
digitalizálása.

A megfelelő szerszámok és a megfelelő 
szoftver kombinálásával kezelheti a 
konfi gurálást, a szoftververzió kiválasztását 
és a hozzáférési jogokat. Ma könnyű olyan 
megoldást találni, ami tökéletesen megfelel 
a meglévő gyártósorának, és ez valódi 
támogatást jelent. Javítsa, tökéletesítse, 
vonja teljes ellenőrzés alá. Gondoskodjon 
egy valódi partnerről. Gondoskodjon róla, 
hogy nem csupán szerszámokat vásárol – 
hanem egy totális megoldásba fektet be. 
Egy intelligens rendszerbe.



A HIBÁK CSÖKKENTÉSE
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Az előnyök összefoglalása az érték hat pillérébenAz Industry 4.0 előnyeinek potenciális 

értékét egy keretrendszerben összegezve 

próbáljuk illusztrálni és példákkal 

bemutatni. A módszeresen a felesleges 

"elemek" megszüntetésére törekvő „lean 

manufacturing” szemléletétől ihletve 

létrehoztuk az értékek hat pillérét.

MEGNÖVEKEDETT 

RENDELKEZÉSRE ÁLLÁS



A szerszám 
rendelkezésre állást 
99,5 %-ra növelte

»



A rendelkezésre állást 
78 %-kal növelte
A szerszám rendelkezésre állását 98 %-ról 
99,5 %-ra növelheti azzal, hogy a megelőző 
karbantartás hagyományos megközelítését 
ötvözi a prediktív karbantartás inkább 
adatelemzésen alapuló megközelítésével. 
A karbantartási feladatokat a berendezés 
állapota határozza meg – a várható élettartam 
statisztika helyett. Az ugrásszerűen javuló 
adatelemzési képességnek és a kifi nomult 
karbantartási modellnek köszönhetően a 
javítást olyan időpontra lehet beütemezni, 
hogy az minimális hatással legyen csak a 
termelésre.



Megfelelő alkatrészek 
a szükséges 
mennyiségben

»



15 %-kal kevesebb
hiba
Az alkatrész ellenőrző és dokumentáló 
alkalmazások, a kezelői útmutatások és a pick-
to-light megoldások integrálásával a hibák és 
az újramegmunkálás 15 %-kal csökkenthető. 
A kezelői útmutató alkalmazás minden 
műveleti lépést és adatot megjelenítve vezeti 
végig a kezelőt az összeszerelési folyamaton. 
A pick-to-light rendszer segítségével pedig a 
megfelelő alkatrészek – mégpedig szükséges 
mennyiségben való kiválasztása biztosított a 
szerteágazó gyártási folyamatokban.



Egyszerű 
szoftvercsere és 
semmi más.

»



Az új termékek 
bevezetésének 
költségei 57 %-kal 
csökkennek
Az új termékek bevezetéséhez gyakran van 
szükség gyártó berendezés hozzáadására 
vagy áthelyezésére. A Virtuális állomások 
alkalmazása viszont tekintélyt parancsoló 
57 %-kal csökkenti az új termék bevezetésnek 
költségeit. 

Mindezt a vezérlő logika, a folyamatok 
és műveletek decentralizálásával és 
virtualizálásával érjük el. Az új termékek 
most már hozzáadhatók vagy áthelyezhetők 
átrendezés vagy új berendezés 
üzembe helyezése nélkül is. Egyszerű 
szoftverkonfi guráció módosítással meg lehet 
oldani a dolgot.



Elsőre sikerült, 
98 %-ra nőtt

»



A termelékenység
73 %-kal javult
Elsőre sikerült, egy év alatt 92,5 %-ról 
98 %-ra nőtt a strukturált adatelemzési 
folyamat eredményeképp. A termelékenység 
javulását a kevesebb újramegmunkálás, a 
jobb végtermék minőség és a szerelősor 
maximális rendelkezésre állása révén 
lehetett elérni. És ez csak néhány abból 
a sok előnyből, amelyeket az intelligens 
folyamat felügyelet és az olyan analitikai 
szoftverek révén lehet elérni, mint az Atlas 
Copco ToolsNet. Javítja az összeszerelési 
folyamat felügyeletének, dokumentálásának, 
elemzésének és javításának képességét. 

A problémák azonosítása és helyreállítása 
a leggyakoribb „nem OK” alkalmazások 
módszeres és rendszeres ellenőrzésével 
történik – a nyomon követési információk, 
sebesség és az ablakok elemzése révén.



Tökéletesített kezelő 
irányítás

»



Emberi tényezők
– 30 %-os csökkenés 
a képzésben
Az intelligens integrált szoftvermegoldások 
jobb kezelő irányítást kínálnak, 
minek eredményeképp gyorsabb az 
újramegmunkálási folyamat felismerése, a 
nyomon követhetőség az összeszerelésben 
és a kézi műveletekben, a hibakizárásban, az 
adatelemzésben és az üzem felügyeletben. 
Így új modell bevezetése vagy az 
összeszerelési folyamat módosítása esetén - 
kevesebb kezelő képzésre van szükség.



Megfelelés a 
környezetvédelmi 
elveknek.

»



80 %-kal csökkentett
energiafelhasználás
Amikor több vezeték nélküli szerszám üzemel 
egy virtuális összeszerelési folyamatvezérlő 
irányításával, az jelentősen csökkenti az 
energiafelhasználást. A legújabb vizsgálatok 
azt mutatják, hogy tipikus ipari környezetben 
akár az energiafogyasztás 80 %-át is kiteheti 
a készenléti módban lévő berendezések 
fogyasztása. A szél- és napenergiával 
működő üzemeknél az energiafogyasztás 
csökkentése többet jelent egyszerű 
költségcsökkentésnél; szükségszerű a 
környezetvédelmi elveknek való megfelelés 
érdekében.





Szerszámok és szoftverek



A Power Focus 6000
– teljesítményre született

Az intelligencia
megkülönböztet
– a kulcs pedig az IAM

Power Focus 6000 – a tökéletes választás biztonsági 
szempontból kritikus összeszerelésnél. A kézi- és 
rögzített szerszámok támogatására egyaránt alkalmas 
Power Focus 6000 megkönnyíti és hatékonyabbá 
teszi a mindennapos termelést. A Power Focus 6000 
nagyobb rugalmasságot és jobban kiegyensúlyozott 
gyártást biztosit.

Előnyök

 Kompatibilitás: Tensor STR, ST, STB, SR, TBP, SRB, 
QST és ES típusok

 Akár 6 szerszámot is csatlakoztathat ugyanahhoz a 
vezérlőhöz 

 Egyszerűbb telepítés kevesebb kábellel, hardver 
alkatrésszel és hálózati kapcsolattal 

 Kisebb energiafogyasztás

 Kevesebb területigény 

 ... és sokkal kisebb környezeti lábnyom.

IAM – az intelligens alkalmazási modul olyan, mintha 
kezünkben tartanánk az intelligens csatlakoztatású 
egység kulcsát. Elérhetővé teszi a szoftver minden 
előnyét, a nyomatékolási adatokat és konfi gurációkat. 
Az IAM segítségével elérheti az intelligens 
szoftverkezelést, így gyors biztonsági mentés 
funkcióval élvezheti a könnyű és stabil frissítés 
előnyeit.

Az IAM nem más, 

mint a szoftver, a 

nyomatékolási adatok 

és konfi gurációk – 

időtálló hordozható 

modulba sűrítve. 



PF6000 A Power Focus 6000 több 

szerszámos vezérlő, amelyet 

az összeszerelési folyamat 

optimalizálására terveztünk.
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A virtuális állomás az összeszerelés 
elősegítője. Ellenőrzi a szerszámot, 
a kommunikációt és a tartozékokat 
az összeszerelő állomáson.  A több 
szerszám irányítása a virtuális 
állomással történő munkavégzés során 
kevesebb kábelkezelést, kevesebb 
hálózati kapcsolatot és kevesebb 
hardver alkatrészt jelent. Nagyobb 
rugalmasságot és jobb, egyenletes 
sebességet lehet elérni a gyártásban.

Virtuális állomások – 
a vezérlők

A kevesebb hardver 
használata akár 80 %-os 

energiamegtakarítást 
is jelenthet, ami 
nagyszerű hír a 

környezetünknek!
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Virtuális állomás. Virtuális 

állomásnak hívjuk - ezzel 

vonjuk ellenőrzés alá a 

kommunikációt.

A virtuális állomás minden információt megőriz az összeszerelési 
folyamatról, így azonnal áttekinthető, mi történik a gyártási 
folyamatban.

Szerszám ellenőrzés: 
Annak biztosítása, 
hogy a szerszám 
helyes/megfelelő 
meghúzást végez 
az összeszerelési 
munkánál.

 Pset kiválasztás

 VIN kezelés

 Tételek 
sorrendjének 
ellenőrzése

Kommunikáció 

ellenőrzése: 

A kommunikáció a 
gyártórendszerekbe 
való könnyű és 
zavartalan beépítést 
segíti.

 Nyílt protokoll

 Fieldbus

 Ügyfél protokollok

Tartozék ellenőrzés: 

Több tartozékról való 
gondoskodás virtuális 
állomásonként.

 Oszlopfény

 Dugókulcs választó

 Digitális I/O



A TurboTight stratégia
A TurboTight stratégia lehetővé teszi, hogy a szerszám nyelje el a reakcióerőt, 

és ezzel jelentősen javítja az ergonómiát a kezelő számára. Csökkenti az 
ütemidőt, s ezzel egyidejűleg javítja a rugalmasságot. A kevesebb hardver 

kevesebb karbantartást is jelent. És ha az ember 200 meghúzást végez 
naponta, ez égbekiáltóan nagy különbség.

TurboTight. Javíthatja a kezelői 

élmény, ha a szerszám nyeli el a 

reakcióerőt. 

Forradalmi csavarozási 
stratégia
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A kezelői befolyás kiküszöbölése
A TrueAngle® giroszkópos jelet használ a kezelő mozgásának olvasására, ezzel növeli 

a szögleolvasás pontosságát. Ez lehetővé teszi a szögtartomány leszűkítését és a 
leggyakoribb összeszerelési problémák, például a hibás vagy hiányzó alkatrész és 

a sérült menet észlelését. Javíthatja a minőséget és csökkentheti a selejtezéshez és 
újramegmunkáláshoz kapcsolódó költségeket.

Valós szög. Szűkítse le a látószöget, 

fedezze fel a közös összeszerelési 

problémákat - és fokozza a 

minőséget!



Tensor STR 
– az egyéni termelékenység 
fokozása

A Tensor STR több, mint egy nagy 
teljesítményű csavarbehajtó. Kiemelkedő 
teljesítménye, robusztus és ergonomikus 
kivitelével ez a szerszám új korszakot teremt. 
Minden részletében elsőrendű teljesítményt 
nyújt, moduláris kivitelének köszönhetően 
pedig csökkenthető a pótalkatrész-készlet 
is. Sarok, egyenes, és pisztolymarkolatos 
változatok.

Rendkívül gyors, kompakt és könnyen 
kezelhető, csökkenti a műveletek ütemidejét

Növelje a sebességet 
és csökkentse a 
tömeget – kiemelkedő 
teljesítményt érhet el.
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A pisztolymarkolatos Tensor 

A Tensor ETP STR61 gyors, könnyű, lenyűgöző ergonómiai tulajdonságokkal 
rendelkező robusztus szerszám. Az STR61 motorjának továbbfejleszett 
hűtése a szerszámot 45%-kal gyorsabbá és 30%-kal könnyebbé teszi 
elődjénél. A beépített nyomaték mérő segítségével a lehető legnagyobb 
nyomatékolási pontosság érhető el az újrahúzás szükségét csökkentve, 
mindeközben az összes adatot lehet rögzíteni.



A két kapcsolókaros 
szerszám

Tensor STR két kapcsolókaros 
szerszámunknak hála, 
feleslegessé válik az előzetes 
meghúzására használt szerszám. 
A kezelő először a felső, 
egykezes pisztolymarkolatot 
használja a meghúzáshoz, 
melynek segítségével másik keze 
szabadon maradhat. Majd két 
kézzel fogja meg a szerszámot, 
az alsó kapcsolókart használja és 
húzza meg a kívánt nyomatékig.

A pontos és megbízható 
szerszám a piacon vezető 
pontosságot tudhat magáénak 
az mérőcella innovatív 
elhelyezésének köszönhetően. 
Növeli a pontosságot 2,5 
%-kal. Ez fokozza a folyamat 
megbízhatóságát, minimálisra 
csökkenti a visszahívás 
kockázatát és csökkenti az 
összeszerelési problémákat.

Ütemidő 
megtakarítás két 
kapcsolókaros 
szerszámunkkal
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STR tartozékok

Forgó felfüggesztő járom

Felső gyűrű világítás modul 

Szorítókengyel

Fényszóró

Legyen célkitűzése a meghúzások pontos specifi káció szerinti 
végrehajtása vagy a tökéletes üzemi megoldás elérése, a Tensor STR 
az Önnek való szerszám. Rengeteg tartozéka van, és valamennyit az 
Ön igényeinek teljesítésére tervezték.

Fantasztikus szerszámcsalád 
okos tartozékokkal gazdagítva



Vonalkód-olvasó

Elülső kapcsolókar

Vonalkód-olvasó védőburkolata

Elülső kapcsolókar

Felső kapcsolókar
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A Revo ST

A biztonsági szempontból kritikus 
alkalmazásokra koncentráló Tensor 
Revo ST fejleszésénél a fő szempont 
a kis tömeg és a termelékenység volt. 
A nyomon-követhető nyomatékértéket 
kívánó biztonság szempontjából 
kritikus felhasználásoknál 
nagyszerűen alkalmazható és 
biztosítja a kivételesen magas 
hatékonyságot. A Tensor STR 
szerszámokat ott alkalmazzák, ahol 
a minőség abszolút fontos.

Növelje a 
sebességet és 
csökkentse a 
tömeget
– kiemelkedő 
teljesítményt 
érhet el.
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Tensor SR
– kompakt és erőteljes

A méretéhez képest hihetetlenül erős és nagy 
teljesítményű SR csavarbehajtók páratlan 
teljesítmény/súly aránnyal rendelkeznek. Ez a 
szuperkompakt energiabomba ideális olyan 
alkalmazásokhoz, ahol kisebb szerszámra van 
szükség. Alkalmas biztonsági szempontból 
kritikus alkalmazásokra, kiváló ütemidőt és 
szilárd kötéseket lehet vele elérni.

Ideális csavarbehajtó 
olyan alkalmazásokhoz, 
ahol kisebb szerszámra 
van szükség.



Tensor ES
– tartós 
teljesítmény

A Tensor ES csavarbehajtót nagy igénybevételt 
jelentő munkakörnyezetre tervezték. Ipari 
kivitelezése és nyomaték-mérő cellája együttesen 
megkönnyítik az elektromos meghajtásra váltás 
döntését. Tartós teljesítményt nyújt a biztonsági 
szempontból kritikus összeszerelésnél, és 
gyorsabb, mint valaha a forradalmi TurboTight 
meghúzási stratégiának köszönhetően.

Az Atlas Copco ETF elektromos csavarozót úgy 
tervezték, hogy következetesen precíz teljesítményt 
nyújtson minden alkalommal. Ezt a termékcsaládot 
nagy gondossággal, az Ön szükségleteinek 
való megfelelés igényével hoztuk létre, s vele a 
nyomatékolás  a mesterség helyett a tudomány 
szintjére lépett.
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BCP/BCV

A vezeték nélküli BCP 
csavarbehajtók magas szintű 
ergonómiát kínálnak a kezelőnek, 
a kiemelkedő teljesítmény 
mellett. Ennek a könnyű, 
pisztolymarkolatos szerszámnak 7 
kefe nélküli típusa kapható, mind 
fordulatszám-beállító egységgel. 
Rendelkezésre állnak alacsony 
fordulatszámú típusok.

A BCV csavarbehajtók tartósak, 
megbízhatóak és rugalmas 
szerelést biztosítanak. Ez a 
csavarbehajtó könnyű és kézhez 
álló a kezelő maximális kényelme 
érdekében.

Magas szintű 
ergonómiával 
rendelkező 
csavarozó

Tartós és 
megbízható, 
ez a BCV 
csavarbehajtó

Mindkét irányban. 

Az akkumulátor 

előre és hátrafelé is 

beilleszthető. A BCP 

megépítésénél fontos 

szempont volt a 

könnyű elérés.



A Tensor STB olyan megbízható megoldás, 
amely hálózatra kapcsolt, rugalmas és élenjáró 
technológiára épül. A szerszámok, tartozékok 
és szolgáltatások széles kínálatával az Atlas 
Copco támogatja az Industry 4.0 jövőképét. Az 
akkumulátoros szerszám nyújtotta szabadsággal, 
és az ismeretekből és vezérlésből merített minőségi 
biztosítékokkal.

A Virtuális állomásokkal élvezheti a vezeték nélküli 
szabadság előnyeit és ott dolgozhat a szerszámmal, 
ahol szükség van rá, miközben csatlakoztatva van 
a rendszerhez. A rugalmas kiegyenlítés és gyors 
alkalmazkodás produktív megoldást eredményez.

Vezeték nélküli szabadság 
– hibamentes folyamat

Tensor STB
akkus csavarbehajtó



Tensor SB

Az alkalmazások széles köréhez, köztük nagy 
igénybevételt jelentő feladatokhoz is megfelelő Tensor 
SB fejlett, átalakítóval ellátott ipari akkumulátoros 
csavarbehajtó, amely csúcsminőségű meghúzást kínál. 
A Tensor SB választása akár 80 %-kal csökkentheti az 
energiafogyasztást egy levegős szerszám használatával 
összevetve. A Tensor SB Atlas Copco gyártmányú Li-ion 
akkumulátora erőteljes, megbízható, és nincs memória 
effektus, ami tovább növeli a jobb üzemi rendelkezésre 
állási időt.

A Tensor SB akár 80 %-kal 
képes csökkenteni az 
energiafogyasztást 
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A PST nyomóorsó ugyanazt az erőteljes 
motort alkalmazza, mint a QST meghúzó 
orsók, és ugyanazt a PowerMACS 4000 
vezérlőt. Ennek köszönhetően nagyfokú 
egyezés érhető el az összeszerelő soron a 
meghúzási és préselési műveleteknél.

A QST csavarbehajtóknak több különböző típusa 
kapható, pl. vonalban álló, eltolt, szögben álló, 
U-alakú és még sok más. A szerszámot úgy 
tervezték, hogy tartós, megbízható és termelékeny 
legyen. A QST sztenderd nyomatéktartománya 
2-től 1750 Nm-ig terjed

QST és PST



ErgoPulse PTI

Az ErgoPulse PTI olyan ipari felhasználók számára készült, akiknek robusztus 
egykezes szerszámra van szükségük. A robusztus szerszám hosszú távon 
alacsony befektetési költséget jelent. A legnagyobb arányú rendelkezésre 
állási idővel rendelkezik az impulzusvezérelt szerszámok közül, és az olaj 
utántöltést is rendkívül könnyűvé tettük.

Nyomatékolás levegős szerszámmal 
– impulzus szerszám újítás
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MWR mechatronikus 
rendszer
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Jelentősen növelheti a nyomatékolások minőségét 
az MWR mechatronikus rendszer hibaellenőrző 
funkcióival. Kiváló befektetés ez a nyomatékmérő 
termelékenységét az elektronikus szerszám 
nyomon követhetőségével ötvöző kis kézi rendszer 
nyomatékolási folyamatokhoz.

A mechanikus nyomatékmérőn alapuló MWR 
mechatronikus kulcs rendkívül termelékeny. 
A „kattanás” világos fi zikai visszacsatolása könnyen 
kezelhetővé teszi képzetlen munkaerő számára is, ami 
nagyon rövid képzési időt eredményez.

A Focus 60 vagy61 vezérlővel együtt az MWR 
mechatronikus sorozat a nyomatékmérő könnyű 
kezelhetőségét ötvözi az elektronikus kulcs ellenőrzött 
nyomatékolási lehetőségeivel.

Több, mint egy kattanás



Minőségbiztosítás

A kötés-szimulációs 
tesztpadok széles 
választékát kínáljuk, 
amelyek a szabadalmazott 
rendszerükkel képesek a 
szerszámokat valós termelési 
körülmények között tesztelni, 
míg a statikus jelátalakítós 
állványok "minden egyben" 
hordozható rendszerként 
funkcionálnak.

Az STa 6000 kordozható 
minőségbiztosítási eszköz - 
segítségével ellenőrizhető minden 
típusú elektromos szerszám és 
nyomatékkulcs teljesítménye. 
Tesztelje szerszámait a szervizt 
követően, és folyamatosan online 
lehet, hogy nyomon tudja követni 
a teljesítményt.

STbench Az STa6000



Az STpad a minőségellenőrzés 
(QA) központi eszköze. 
Használható az IRC-Connecttel 
éppúgy, mint az STbench-csel, 
és a kettő között zavartalanul 
váltogatható. Opciós dokkoló 
állomás segítségével az STpad 
gyorsan beprogramozza a PC-t. 
Kezelőfelülete nagy, strapabíró 
és tartós érintőképernyő. 

STpad

Az IRC-Connect 
transzducerét kis vezeték 
nélküli átalakítóvá teszi. 
Az adatok biztonságosan 
tárolásra kerülnek a 
hálózattól függetlenül, 
és a teszt mindenféle 
munkakörülmények 
között megbízható.

A QA Supervisor vadonatúj szerver 
alapú szoftver, amely megkönnyíti 
a minőségbiztosítási menedzser 
munkáját. A QA Supervisor szoftverben 
a gyár felépítésének minden egyes 
részlete meghatározható. Azután pedig 
nyomon követ minden változást a 
gyártósor felépítésében, ami felgyorsít 
és hatékonyabbá tesz minden 
ellenőrzést.

Az STwrench Controller és a Smart Head 
a legkorszerűbb, moduláris felépítésű, 
négy szabadalommal rendelkező 
csavarkulcs, ami a már nyomatékolt 
kötések maradék nyomatékát hivatott 
ellenőrizni. További jellemzője, hogy a 
csavarokat a legfejlettebb nyomaték 
vagy nyomaték/szög módszerek 
segítségével képes meghúzni, 
mindemellett teljes nyomon 
követhetőséget és hibatűrő 
működést biztosítva.

IRC-Connect

QA Supervisor

ST elektromos 
nyomatékkulcs
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Mikronyomaték rendszer

Az MT Focus 6000 a jövő – a 
jelenben. Intelligens, teljes 
körűen csatlakoztatott vezérlő, 
amely felkészülten várja az 
Industry 4.0-t. Ellenőrizheti a 
rendszer állapotát, módosíthatja a 
paramétereket és a beállításokat, 
új konfi gurációkat hozhat 
létre, valamint nyomatékolási 
eredményeket és grafi konokat 
jeleníthet meg. Teljes ellenőrzés 
alatt tarthat mindent a 
Távvezérlésen, a ToolsNet 
8 adatelemzésen, a Tételek 
sorrendjének ellenőrzésén 
és az intelligens felügyeleti 
beállításokon keresztül. MT 
Focus 6000 – intelligens, 
csatlakoztatható és hatékony.

Rendkívül könnyű és kompakt, rengeteg 
funkcióval rendelkezik. A QMC állványos 
csavarozó az új MT Focus 6000 
vezérlővel kiegészítve ugrásszerűen 
növeli a termelékenységet,javítja a 
minőséget és csökkenti a költségeket. Ez 
a legfejlettebb nyomatékolási megoldás 
bármely kis nyomatékú alkalmazáshoz.

MT Focus 6000

Állványos



A Microtorque Handheld 
Screwdriver termékcsalád 
a legfejlettebb meghúzási 
megoldás bármely kis nyomatékú 
alkalmazáshoz. Rendkívül 
ergonomikus, különösen kompakt 
és rengeteg funkcióval rendelkezik. 
A legmegfelelőbb szerszám 
a termelékenység ugrásszerű 
növeléséhez, a minőség javításához 
és a költségek csökkentéséhez.

A Microtorque rendszert 
tartozékok széles 
köre, például vákuum 
adapterek teszi teljessé.

Kézben tartható
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kész-
lete
kééééééééééééééészsszssszsszsszsszszzz
leeeeleeeeeeeleeleleeel tetttetetetttetetteeeeeee

Single Quality Solution 
(egyedülálló minőségi 
megoldás)

A Single Quality Solution (SQS) teljes körű megoldás, amely meghatározza 
a minőséget, a folyamatok megbízhatóságát és átláthatóságát éppúgy, mint 
a termékbiztonságot az összeszerelő állomásokon. Az SQS végigvezeti a 
kezelőt a szerelési folyamaton, hiba vagy tévedés lehetőségét kizárja. Képes 
sok különféle termék összeszerelési folyamatát kezelni, ideálisan használható 
összeszerelő alállomásokon, támogató állomásokon és javítóműhelyekben. 

Hibakizáró szoftver

Belépő szintű
önálló megoldás

Használatra kész

Könnyen
konfi gurálható

Sztenderd funkciók

nságot az összeszerelő állomásokon. Az SQS végigvezeti a 
elési folyamaton, hiba vagy tévedés lehetőségét kizárja. Képes
termék összeszerelési folyamatát kezelni, ideálisan használható 

alállomásokon, támogató állomásokon és javítóműhelyekben.

ö

S



HLTQ sorozat

Robusztus kivitele és csúcsteljesítményű alkatrészei 
élenjáró ipari célú eszközzé teszik a HLTQ (vezetékes 
terminál) termékcsaládot. Választhat a hat sztenderd, már 
konfi gurált és készletről kapható típus, illetve a testreszabott 
változat közül, mely utóbbi egyedileg konfi gurálható a 
rendelkezésre álló lehetőségek alapján. 

Megjelenétési megoldás
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ToolsNet 8

Az Atlas Copco ToolsNet 8 adatgyűjtést biztosít szerszámainak. Minden 
egyes szerszám és állomás minden nyomatékolását dokumentálja az egyes 
végtermékek tökéletes ismeretében. Így javíthatja a nyomatékolási folyamatot, 
válaszokat adjon a gyártástban részt vevő egyes szerszámokkal kapcsolatos 
kérdésekre és minden szerszámot a feladatához optimalizált időben 
szervizeltessen. A szükséges információ, amit le kell szűrnie – a maga módján.

Javítsa szerelősorát. A hétköznapi gyártás során szükség lehet rá, hogy 
ellenőrzése alatt tartsa a szervizelést és a karbantartást. A Toolsnet 8 
segítségével könnyű teljes áttekintést nyerni a szerelősorról a termelékenység 
elemzéséhez. Lehet, hogy felügyelnie kell egy adott állomást a minőség 
javítása érdekében vagy meg kell tekintenie a vezető NOK alkalmazásokat, 
hogy megtalálja a legnagyobb hibaszázalékkal működő alkalmazásokat a 
szerszámstruktúra egy konfi gurált részében. Az állomások összehasonlítása, 
a szűk keresztmetszetek megtalálása és a minőség javítása – Az információ, 
amire szüksége van sosem volt még strukturáltabb és elérhetőbb.

Személyessé tett gyártásellenőrzés
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ToolsTalk 2
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Teljes ellenőrzése alatt tarthatja az összeszerelő 
sort a valamennyi konfi guráció középpontjában 
álló ToolsTalk 2 eszközzel a kézi és befogott 
állomásoknál egyaránt. Egy kérdés sem marad 
megválaszolatlanul. Olyan funkciókkal, amelyek 
előnyt biztosítanak Önnek idő, pénz és eredmény 
tekintetében.

A javuló termelékenység tény, amely a rövidebb 
konfi gurálási időnek köszönhető. Gyorsan és 
egyszerre programozhat be minden vezérlőt a 
soron a Virtuális állomásokkal egyetlen kimenetről, 
a számítógépéről. Biztosítsa a pontosan azonos 
nyomatékolási eredményt a különböző állomásokon 
úgy, hogy egyszerűen, egy kattintással másolja a 
programot.

A hibák csökkenését érheti el az egyes felhasználók 
személyre szabható hozzáférési jogaival. Teljes körű 

nyomon követhetőséget nyújt Önnek a meghúzási 
programok és változásaik tekintetében. Egyértelmű 
információhoz juthat arról, hogy ki mit változtat 
meg, hol és mikor. 

Egy kattintással elérhető szoftverfrissítések, könnyű 
váltás a passzív és aktív vezérlő szoftver között, a 
meghúzási program előzmények láthatósága és az 
előnézeti állapotokhoz való visszagörgetés, mindez 
hozzájárul a rendelkezésre állási idő biztonságos és 
hatékony növeléséhez.

Az emberi beavatkozás könnyített, és kiváló 
felhasználói élményt nyújt az egyszerű és vonzó 
kezelőfelület révén. A konfi gurációs beállítások 
lépései világosak és könnyűek, beleértve a rossz 
értékbevitel minimalizálását is.

ToolsTalk 2

szerver

Teljes körű sorkezelés



Életfi lozófi ánk része a kifejezés: „mindig van egy jobb módszer”. 

Az új Tensor SBR, a TBP impulzusvezérelt szerszám és a Selector 6 

három olyan termék, amelyek minden ízükben ennek az álláspontnak 

az eredményeként születtek meg. Ezek mindegyike az új generációs 

akkumulátorokkal és töltőkkel működtethető.

Hamarosan elérhető

Egy aljzat választónak tényleg vezeték 
nélkülinek kell lennie. A teljesen új Selector 
6 intelligens, vezeték nélküli és bővíthető 
megoldás. Hibakizárás szó szerint a kezelő 
ujja hegyénél. Táplálás akkumulátorról vagy 
Power-over-Ethernet megoldással; láncba 
kapcsolási (daisy-chain) lehetőséggel.



A Tensor SBR akkumulátoros, alacsony 
reakcióerővel rendelkező szerszám. Az 
SBR vezeték nélkül jelent a Power Focus 
6000 rendszernek és teljesen kihasználja 
a Virtuális állomás, a Turbo Tight, a 
Tensor Pulse és egyebek előnyeit.

A vadonatúj TBP impulzusvezérelt 
szerszám teljesen kilép az eddigi 
keretekből. Ez egy olyan akkumulátorról 
működtethető impulzusvezérelt 
szerszám, amelynek már első verziója is 
55 Nm teljesítményre képes.
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Az öko-dizájn és a termékfejlesztés 
környezeti szempontjai egyáltalán nem 
új dolgok a számunkra. Az Atlas Copco 
régóta fejleszt moduláris szerszámokat, 
amelyek mélyen tiszteletben tartják az 
anyagokat és természeti erőforrásokat, 
amelyek felhasználásával a termékek 
készülnek. Mindig törekszünk maximalizálni 
a termék célszerűségét, és ezzel egyidőben 
minimálisra csökkenteni az energiafogyasztást 
így biztosítva a lehető legkisebb környezeti 
hatást. Azzal, hogy pontos szerszámokat 
gyártunk garantáljuk, hogy a vásárlónak 
nem kell időt és energiát pazarolnia egy 
művelet megismétlésére. Az akkumulátoros 
szerszámoknál lehetőség van több szerszám 
egy vezérlőre csatlakoztatására ezzel jelentősen 
csökkenthet a készenléti energiafogyasztás.

Az öko-dizájn semmi másról nem szól, 
mint a termék környezeti hatásának 
minimalizálásáról annak teljes élettartama 
alatt, ami vonatkozik a nyersanyagok 
kitermelésére, a gyártásra, a vásárló általi 
használatra és az újrafeldolgozásra, miközben 
a termelékenységet a lehető legnagyobb 
mértékben fokozzuk.

Ügyféltájékoztatás

A címkézés, a moduláris 
felépítés és a termékinformáció 
tartalma révén készülünk a 
frissítésekre, karbantartásra és 
újrafeldolgozásra.

Energiahatékonyság

Tekintettel vagyunk arra, hogyan 
fogják használni a végterméket, 
hogy a felhasználás, a gyártás és 
a szállítás fázisában is minimális 
szinten lehessen tartani az energia 
és erőforrás-felhasználást.



ECO 
DESIGN 

Veszélyes anyagok

Kerüljük az Atlas Copco Korlátozott 
és tiltott (Restricted & Prohibited) 
listáján szereplő vegyületeket és 
anyagokat.

Újrahasznosítás és 
újrafeldolgozás

Már a tervezéskor gondolunk 
az újrafeldolgozásra. 
Népszerűsítjük a javítást és a 
frissítéseket, különösen tartós 
használatú és rendszerfüggő 
termékeknél. Az ügyfeleknek az 
újrafelhasználás fontosságával 
kapcsolatos tudatosságát 
azzal kívánjuk növelni, hogy 
ma már az Újrafeldolgozási 
utasításokat is belefoglaljuk a 
Termékinformációba (PI).

Anyagok

Olyan anyagokat és szerkezeti 
jellemzőket alkalmazunk, 
amelyekkel a lehető legkisebbre 
csökkenthetjük a termék tömegét 
és beruházunk a terméket védő 
erős és tartós anyagokba.

Keverékek és modularitás

Kerüljük az anyagok keverését, 
mert a keverékek gátolják az 
újrahasznosítást, és olyan rögzítési 
módszereket veszünk tekintetbe, 
amelyek könnyítik a szétszerelést.













A szerszámainkkal és 
szoftvereinkkel kapcsolatos 

teljeskörű információért 
látogasson el az 

atlascopco.com honlapra



www.atlascopco.com


