
Inteligentny montaż

Wsparcie wizji Przemysłu 4.0



Ulepszaj, 

usprawniaj, uzyskaj

całkowitą kontrolę

Chcesz dostawcy kompletnych rozwiązań.
Branża przemysłowa przechodzi fazę 
gwałtownych zmian. Pojawiają się nowe 
wyzwania i nowe korzyści związane 
z inteligentnym montażem. Oferta obejmuje 
narzędzia pozwalające na utrzymanie 
kontroli jakości w kompleksowych 
systemach produkcji oraz wydłużające 
bezawaryjny czas pracy podczas krytycznych 
etapów produkcji. 

Ewolucja procesu montażu jest napędzana 
przez "Przemysł 4.0" – czwartej rewolucji 
przemysłowej, polegającej na cyfryzacji 
wytwarzania i montowania.

Połączenie odpowiednich narzędzi 
z odpowiednim oprogramowaniem 
pozwala na zarządzanie konfi guracjami 
produkcji, wersjami oprogramowania 
i kontrolą dostępu. Dzisiaj nie jest trudne 
znalezienie rozwiązania, które jest 
perfekcyjnie dopasowane do obsługiwanej 
linii produkcyjnej, stanowiąc cenny wkład 
w jej działanie. Ulepszając ją, rozszerzając 
ją, dając Ci pełną kontrolę. Upewnij się, że 
współpracujesz z kimś tego wartym. Upewnij 
się, że nie kupujesz tylko narzędzi, ale 
inwestujesz w całe rozwiązanie. Takie, które 
zostało inteligentnie zaprojektowane.
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Korzyści podsumowane w postaci sześciu fi larów wartościW celu zilustrowania i podania przykładów 

potencjalnych wartości, jakie wiążą się 

z korzyściami Przemysłu 4.0, zebraliśmy 

je w postaci schematu. Inspiracją jest 

perspektywa „szczupłej produkcji” wraz 

z systematycznym podejściem mającym 

na celu eliminację strat. W ten 
sposób powstało „sześć fi larów wartości”

WYDŁUŻONY BEZAWARYJNY 

CZAS PRACY



Wydłużony bezawaryjny 
czas eksploatacji 
narzędzia do 99,5%

»



Wydłużony 
bezawaryjny czas 
pracy o 78%
Wydłużenie bezawaryjnego czasu 
pracy z 98% do 99,5% dzięki połączeniu 
tradycyjnego podejścia w konserwacji 
zapobiegawczej z bazującym na danych 
podejściem konserwacji predykcyjnej. 
Zadania konserwacji są zdeterminowane 
przez rzeczywisty stan zużycia narzędzia, 
a nie średni, statystyczny czas jego trwałości. 
Dzięki drastycznemu zwiększeniu możliwości 
analizy danych oraz wyrafi nowanym 
modelom konserwacji naprawę można 
wykonać w terminie, który minimalizuje 
wpływ na produkcję.



Odpowiednie części 
we właściwych 
ilościach

»



15% redukcji usterek
Poprzez zintegrowanie aplikacji do 
weryfi kacji części i dokumentacji oraz 
rozwiązań wspomagających pracę operatora 
i eliminujących błędy, redukcja usterek 
i ponownej obróbki wynosi aż 15%. Aplikacja 
wspomagająca operatora wizualizuje 
wszystkie etapy i dane procesu, prowadząc 
go przez całą procedurę montażu. Z kolei 
z pomocą systemu eliminacji błędów, 
wybór odpowiednich części (we właściwych 
ilościach) jest gwarantowany w różnych 
procesach produkcyjnych.



Wystarczy 
zwykła zmiana 
oprogramowania.

»



Koszty wprowadzenia 
nowych produktów 
niższe o 57%
Wprowadzenie nowych produktów 
często wymaga uzupełnienia lub 
przekonfi gurowania wyposażenia 
produkcyjnego. Dzięki stacjom wirtualnym 
koszt wprowadzenia nowego produktu spada 
o imponującą wartość 57%. 

Jest to możliwe poprzez zastosowanie 
decentralizacji i wirtualizacji logiki 
sterowania, procesów i poszczególnych 
działań. Nowe produkty można teraz 
dodawać lub przemieszczać bez konieczności 
przekonfi gurowania lub wdrożenia nowych 
urządzeń. Wystarczy do tego zwykła zmiana 
konfi guracji oprogramowania.



Początkowa wydajność 
zwiększona do 98%

»



Wydajność ulepszona 
o 73%
Początkowa wydajność wzrasta z 92,5% 
na 98% w przeciągu jednego roku dzięki 
procesowi ustrukturyzowanej analizy 
danych. Polepszenie wydajności powstaje 
w efekcie zmniejszenia liczby przypadków 
poprawek, wyższej jakości końcowego 
produktu i maksymalnego bezawaryjnego 
czasu pracy na linii montażowej. Jest to 
tylko próbka wielu korzyści, jakie wiążą 
się z zastosowaniem oprogramowania do 
inteligentnego monitorowania procesu 
i analizy danych, takiego jak Atlas Copco 
ToolsNet. Zwiększa ono możliwości 
monitorowania, dokumentowania, 
analizowania i polepszania procesu montażu. 

Problemy są wykrywane i rozwiązywane 
w oparciu o systematyczną i regularną 
kontrolę aplikacji najczęściej zgłaszających 
błędy. Dokonuje się tego poprzez 
analizę informacji uzyskanych podczas 
monitorowania, wszystkich parametrów 
narzędzi.



Ulepszony system 
wspomagania 
operatora

»



Czynniki ludzkie 
– ograniczenie 
konieczności szkoleń 
o 30%
Rozwiązania programowe inteligentnie 
zintegrowane z systemem zapewniają 
większe wspomaganie operatora podczas 
pracy, przynosząc efekty w postaci szybszej 
identyfi kacji przypadków wymagających 
ponownej obróbki, monitorowania procesu 
montażu i ręcznie wykonywanych działań, 
weryfi kacji pod kątem błędów, analizy danych 
i monitorowania stanu instalacji zakładowej. 
Dzięki temu podczas wprowadzania nowego 
modelu lub zmiany procesu produkcyjnego 
spada konieczność organizacji dodatkowych 
szkoleń dla operatorów.



Po linii przepisów 
o ochronie środowiska.

»



80% redukcji 
zużycia energii
Niezliczone narzędzia bezprzewodowe 
pracujące pod jednym wirtualnym 
kontrolerem procesu montażu, zapewniają 
znacząco niższe zużycie energii. Najnowsze 
badania wykazały, że 80% zużycia energii 
w warunkach przemysłowych bierze się 
z urządzeń i narzędzi znajdujących się 
w trybie gotowości. W przypadku zakładów 
zasilanych energią wiatrową i słoneczną 
ograniczenie zużycia energii jest czymś 
więcej niż tylko redukcją kosztów — to 
konieczny warunek do zachowania zgodności 
z przepisami o ochronie środowiska.





Narzędzia i oprogramowanie



Power Focus 6000
— przemyślana konstrukcja

Inteligencja robi różnicę 
– IAM jest kluczem do 
tego

Power Focus 6000 — doskonały wybór dla 
montażu o krytycznym poziomie bezpieczeństwa. 
Przystosowany do pracy z narzędziami ręcznymi i do 
zabudowy, Power Focus 6000 został zaprojektowany 
z myślą o łatwiejszej i wydajniejszej codziennej 
pracy. Power Focus 6000 zwiększa także elastyczność 
w kwestii reorganizacji linii montażowych.

Korzyści

 Współdziała z: Tensor STR, ST, STB, SR i ES

 Podłączanie do 6 narzędzi do jednego kontrolera 

 Prostsza instalacja wymagająca mniejszej ilości 
kabli, sterowników i połączeń sieciowych. 

 Niższe zużycie energii

 Mniejsze zapotrzebowanie na przestrzeń w zakładzie 

 ...i znacznie mniejszy wpływ na środowisko.

IAM – inteligentny moduł aplikacji przypomina 
posiadanie klucza do inteligentnego montażu. 
Otwiera on drzwi do wszystkich korzyści wiążących 
się z użyciem oprogramowania, danych dotyczących 
dokręcania i konfi guracji. IAM zapewnia dostęp do 
programu inteligentnego zarządzania, który pozwala 
czerpać korzyści z łatwych i stabilnych aktualizacji 
oraz błyskawicznej funkcji tworzenia kopii zapasowych 
danych.

Oprogramowanie 

IAM, dane dotyczące 

dokręcania 

i konfi guracja 

– wszystko 

w zaawansowanym 

i przenośnym module. 



PF6000 Power Focus 6000 to kontroler 

wielu narzędzi zaprojektowany z myślą 

o optymalizacji procesu produkcji.
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Stacja wirtualna jest rozwiązaniem 
wspomagającym proces montażu. 
Zapewnia ona kontrolę nad narzędziem, 
systemem komunikacji i wyposażeniem 
wchodzącym w skład stacji montażowej.  
Dzięki możliwości kontrolowania wielu 
narzędzi praca ze stacją montażową nie 
wymaga już stosowania tak dużej ilości 
kabli, połączeń sieciowych i sprzetu. 
Zyskasz większą elastyczność oraz 
przyśpieszysz rebalans Twojej linii 
produkcyjnej.

Stacja wirtualna – 
wspomaganie montażu

Zmniejszenie liczby 
sprzetu pozwala 

zaoszczędzić nawet do 
80% zużycia energii — 

bardzo dobra wiadomość 
w kontekście wpływu na 

środowisko naturalne!
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Stacja wirtualna: Nazywamy to 

wspomagaczem – w utrzymaniu 

kontroli, komunikacji i zarządzaniu 

inteligentnym montażem.

Stacja wirtualna przechowuje wszystkie informacje na temat procesu 
montażu, zapewniając natychmiastowy wgląd w bieżący przebieg 
produkcji.

Sterowanie 
narzędziem: 
Metody zapewnienia 
prawidłowego 
dokręcania przez 
narzędzie w procesie 
montażu.

 Wybór programów

 Obsługa VIN

 Sterowanie 
sekwencją montażu

Sterowanie 
komunikacją: 
Wspomaganie 
komunikacji 
zapewniające prostą 
i bezproblemową 
integrację 
z używanymi 
systemami produkcji.

 Otwarty protokół

 Fieldbus

 Protokoły klienta

Sterowanie 
wyposażeniem: 
Obsługa wielu 
rodzajów wyposażenia 
poprzez stację 
wirtualną.

 Stacklight

 Selektor nasadek

 Cyfrowe I/O



Strategia TurboTight
Strategia TurboTight to większa zdolność narzędzia do absorbowania siły 
reakcji oraz znaczące polepszenie ergonomii działań operatora. Skrócenie 

czasu cyklu, a równocześnie polepszenie elastyczności zastosowania 
narzędzia. Mniej części oznacza mniej konserwacji. W przypadku 200 

dokręceń dziennie jest to coś, co robi wielką różnicę.

TurboTight. Łatwiejsza 

praca dzięki narzędziu 

absorbującemu siłę reakcji. 

Rewolucyjne strategie 
dokręcania
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Wyeliminowanie ingerencji operatora
TrueAngle odczytuje ruchy operatora na podstawie sygnałów żyroskopu, a następnie kompensuje je 
w czasie rzeczywistym. Pozwala to na zawężenie zakresu kąta i wykrywanie większości najczęstszych 

problemów z montażem, takich jak brakujące elementy lub uszkodzone gwinty. Ograniczono także 
przypadki przedwczesnego zakańczania skręcenia i usprawniono wykrywanie ponownych przykręceń. 

TrueAngle poprawia jakość pracy, obniża koszty w zakresie złomowania oraz napraw.

True Angle. Najlepszy sposób na 

zawężenie zakresu kąta i wykrycie 

typowych problemów w montażu, 

a tym samym zwiększenie jakości 

pracy!



Tensor STR – zwiększenie 
jednostkowej wydajności

Tensor STR to coś więcej niż tylko wydajna 
wkrętarka. Nadzwyczajna wydajność narzędzia 
i jego wytrzymała oraz ergonomiczna 
konstrukcja plasują go w nowej generacji 
narzędzi. Najwyższej klasy wydajność widoczna 
w każdym detalu oraz modułowa konstrukcja 
pozwolą na zmniejszenie niezbędnych zasobów 
części zamiennych. Dostępne w wersji 
z głowicą kątową, proste oraz pistoletowe.

Niezwykle szybkie, kompaktowe i łatwe 
w obsłudze, umożliwiają skrócenie całego 
cyklu pracy.

Zwiększenie prędkości 
pracy i zmniejszenie 
obciążenia – rezultatem 
nadzwyczajna wydajność 
pracy
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Narzędzie pistoletowe Tensor 

Tensor ETP STR61 to szybkie, lekkie i wytrzymałe narzędzie oferujące imponujące 
możliwości w zakresie ergonomii. Silnik STR61 jest wyposażony w ulepszone 
chłodzenie, narzędzie jest 45% szybsze oraz 30% lżejsze od poprzednika. Wbudowany 
przetwornik momentu obrotowego zapewnia najlepszą możliwą precyzję dokręcania, 
redukując potrzebę poprawek, jednocześnie gwarantując możliwość zapisywania 
wszystkich danych dotyczących dokręcania.



Dwa spusty w narzędziu

Narzędzie Tensor STR Two 
Trigger Tool eliminuje 
konieczność stosowania 
narzędzia do wstępnego 
dokręcania. W pierwszym 
etapie operator używa górnego 
narzędzia sterowanego jedną 
ręką do wstępnego dokręcenia. 
Druga ręka pozostaje wolna. 
Następnie, wykorzystując obie 
ręce, dolny wyzwalacz pozwala 
na zastosowanie końcowego 
momentu dokręcania.

Dokładne i niezawodne 
narzędzie o najwyższej na rynku 
precyzji dzięki innowacyjnemu 
umieszczeniu przetwornika. 
Dokładność została zwiększona 
do 2,5%. Prowadzi to do większej 
skuteczności procesu produkcji, 
zminimalizowania przypadków 
powtarzania pracy i ograniczenia 
problemów podczas montażu.

Oszczędność 
czasu pracy 
dzięki dwóm 
spustom 
w narzędziu
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Akcesoria STR

Zawieszenie łożyskowane

Górny pierścieniowy moduł oświetleniowy

Zawieszenie zwykłe

Oświetlenie przednie

Niezależnie od tego, czy zadaniem jest dokręcenie elementów 
dokładnie według specyfi kacji, czy też przygotowanie tego 
perfekcyjnego rozwiązania roboczego, Tensor STR jest narzędziem 
odpowiednim do tego celu. Bogata oferta akcesoriów została 
zaprojektowana z myślą o sprostaniu każdemu zapotrzebowaniu.

Fantastyczna seria narzędzi 
wzbogaconych o przemyślane 
akcesoria



Skaner kodów kreskowych

Przedni spust dźwigniowy

Osłona do skanera kodów kreskowych

Przedni spust dźwigniowy

Górny boczny spust
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Revo ST

Tensor Revo ST przeznaczony 
do zastosowań o krytycznym 
poziomie bezpieczeństwa został 
zaprojektowany z myślą o małej 
wadze i dużej wydajności dla bardzo 
wysokich momentów obrotowych. 
Doskonałe w sytuacjach, gdy jakość 
jest kluczowa i należy zapisywać 
wartość momentu, narzędzia Tensor 
ST uzupełniają zakres S, gwarantując 
niezwykle wysoką wydajność. 
Narzędzia Tensor ST pojawiają się 
wszędzie tam, gdzie jakość stanowi 
rzec absolutnie kluczową.

Zwiększenie 
prędkości pracy 
i zmniejszenie 
obciążenia
– rezultatem 
nadzwyczajna 
wydajność pracy
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Tensor SR 
– kompaktowy i wydajny

Niewiarygodnie wytrzymałe i wydajne, jak 
na swoje rozmiary, wkrętarki SR oferują 
nieporównywalną z niczym moc w stosunku 
do swej wagi. To ekstremalnie kompaktowe 
elektronarzędzie stanowi idealny wybór 
w zastosowaniach, które wymagają użycia 
mniejszego narzędzia. Jest ono odpowiednie 
do prac o krytycznym poziomie bezpieczeństwa, 
dużym obciążeniu i trudnych złącz.

Doskonała wkrętarka 
w pracach, w których 
trzeba użyć mniejszego 
narzędzia



Tensor ES 
– wytrzymałość 
i wydajność

Wkrętarka Tensor ES została przystosowana 
do wymagających warunków roboczych. Dzięki 
przemysłowej konstrukcji i przetwornikowi 
momentu obrotowego decyzja o skorzystaniu 
z tego elektronarzędzia nie jest trudna. Wytrzymała 
i wydajna w montażu o krytycznym poziomie 
jakości, a teraz szybsza niż kiedykolwiek dzięki 
nowej, rewolucyjnej strategii dokręcania 
TurboTight.

Wkrętak ETF fi rmy Atlas Copco został 
zaprojektowany do regularnego wykonywania 
jednorodnej i precyzyjnej pracy. Zakres tych 
narzędzi został specjalnie dostosowany do potrzeb 
użytkowników, sprawiając, że dokręcanie małych 
elementów stanowi bardziej naukę niż sztukę.
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BCP/BCV

Bezprzewodowe wkrętaki BCP 
zapewniają operatorowi wysokiej 
klasy ergonomię, wpływając 
na osiągnięcie nadzwyczajnej 
wydajności. To lekkie narzędzie 
z uchwytem pistoletowym 
jest dostępne w 7 modelach 
bezszczotkowych, umożliwiając 
ustawienie różnych poziomów 
prędkości dzięki modułowi 
regulacyjnemu. Dostępne są 
także modele wolnoobrotowe.

Wkrętarki BCV to wytrzymałe 
i niezawodne narzędzia 
o uniwersalnych możliwościach 
montażowych. Wkrętarka ta jest 
lekka i poręczna, zapewniając 
maksimum komfortu operatora.

Wkrętarka 
o nadzwyczajnej 
ergonomii

Wkrętarka BCV  
wytrzymała 
i niezawodna

W dwie strony 

Baterie można 

umieścić zarówno 

do przodu, jak i do 

tyłu. BCP stworzono 

w celu zapewnienia 

łatwego dostępu.



Tensor STB to niezawodne rozwiązanie, którego 
podłączanie, zastosowanie i konstrukcja powstały 
przy użyciu najnowszej technologii. Poprzez 
bogaty wybór narzędzi, akcesoriów i usług 
fi rma Atlas Copco rozwija wizję Przemysłu 4.0. 
Jest to swoboda, jaką dają narzędzia na baterie, 
oraz gwarancja jakości osiągnięta dzięki wiedzy 
i utrzymaniu kontroli.

Z kolei wirtualne stacje umożliwiają czerpanie 
korzyści z narzędzi bezprzewodowych i pracy 
z narzędziami odpowiednio do potrzeby (które 
wciąż pozostają podłączone do systemu). 
Dopełnieniem wydajności tego rozwiązania 
jest jego zrównoważenie i możliwość szybkiej 
adaptacji.

Wolność od kabli – 
zerowe ryzyko błędu

Wkrętarki na baterie
Tensor STB



Tensor SB

Przystosowane do szerokiego zakresu zastosowań, 
wliczając zadania o dużym obciążeniu, te przyjazne 
dla użytkownika narzędzia Tensor SB stanowią serię 
zaawansowanych, przetwornikowych wkrętarek 
przemysłowych na baterie zapewniających wysoką 
jakość dokręcania. Wybór narzędzi Tensor SB pozwala 
ograniczyć zużycie energii nawet o 80% więcej niż 
konkurencyjne narzędzia pneumatyczne. Bateria litowo-
jonowa Atlas Copco w narzędziu Tensor SB jest wydajna, 
niezawodna i nie wykazuje efektu pamięci, co przyczynia 
się do wydłużenia bezawaryjnego czasu pracy.

Tensor SB pozwala 
ograniczyć zużycie 
energii nawet o 80% 
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Prasa PST wykorzystuje ten sam 
wydajny silnik, co nasze wrzeciona 
dokręcające QST, jak również 
identyczny kontroler PowerMACS 4000. 
Pozwala to na uzyskanie wysokiego 
poziomu wymienności narzędzi na 
linii montażowej zarówno w kwestii 
dokręcania, jak i dociskania.

Wkrętarki QST są dostępne w wielu różnych 
wersjach, tzn. liniowej, z przesunięciem, 
głowicą kątową, w kształcie U itd. Narzędzie 
zaprojektowano jako wytrzymałe, niezawodne 
i wydajne. Standardowy zakres momentu 
dokręcania QST wynosi 2-1750 Nm.

QST i PST



ErgoPulse PTI

ErgoPulse PTI zaprojektowano dla celów przemysłowych, do których 
potrzebne jest wytrzymałe, jednoręczne narzędzie. Z kolei wytrzymałe 
narzędzie oznacza niższy koszt inwestycji w dłuższym terminie. Odznacza 
się ono najdłuższym bezawaryjnym czasem pracy ze wszystkich narzędzi 
impulsowych, a uzupełnianie w nim oleju nie stwarza żadnych trudności.

Dokręcanie narzędziami pneumatycznymi 
– nowatorskie rozwiązania impulsowe
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System mechatroniczny MWR
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Znaczące zwiększenie jakości połączeń umożliwia funkcja 
kontroli błędów systemu mechatronicznego MWR. Dzięki 
połączeniu wydajności klucza dynamometrycznego 
z poziomem kontroli narzędzia elektronicznego ten 
inteligentny, ręczny system dokręcania stanowi dobrą 
inwestycję.

Właściwości mechanicznego klucza dynamometrycznego 
sprawiają, że klucz mechatroniczny MWR odznacza się 
wysoką wydajnością. Widoczne, odczuwalne efekty 
działania klucza ułatwiają pracę nawet niewyszkolonym 
pracownikom, wpływając na znaczące skrócenie czasu 
ich szkolenia.

Dzięki zastosowaniu kontrolera Focus 60 lub 61 
seria narzędzi mechatronicznych MWR łączy łatwość 
użytkowania klucza dynamometrycznego z możliwościami 
regulacji dokręcania kluczy elektronicznych.

Coś więcej niż tylko 
kliknięcie



Kontrola jakości

Dostarczamy 
stanowiskowe symulatory 
złącza z opatentowanym 
systemem testowania 
narzędzia w realnych 
warunkach produkcyjnych, 
lub stanowiska 
z przetwornikami 
statycznymi jako mobilne 
systemy all-in-one.

STa 6000 to przenośne narzędzie 
do kontroli jakości, umożliwiające 
weryfi kację wydajności, 
dokładności powtarzania 
i precyzji pracy wszystkich 
rodzajów elektronarzędzi 
i kluczy dynamometrycznych. 
Narzędzia można sprawdzać przy 
użyciu testera zarówno przed 
ich serwisowaniem, jak i stale 
podczas pracy przy linii w celu 
monitorowania wydajności.

STbench STa6000



STpad to centralny element "Quality 
Assurance". Można go używać wraz 
z urządzeniem IRC-Connect lub 
STbench, płynnie przechodząc od 
jednego do drugiego. Opcjonalna 
stacja dokująca pozwala na szybkie 
zaprogramowanie urządzenia STpad 
przy użyciu komputera. Duży ekran 
dotykowy z interfejsem odznacza się 
mocną i wytrzymałą konstrukcją. 

STpad

IRC-Connect pozwala 
zamienić przetwornik 
w inteligentne urządzenie 
bezprzewodowe. Jego 
dane są bezpiecznie 
zapisywane bez 
podłączania do sieci, 
a możliwości testowe 
sprawdzają się we 
wszystkich warunkach 
roboczych.

QA Supervisor to nowe 
oprogramowanie serwerowe mające 
na celu ułatwienie pracy kontrolerom 
jakości. Każdy jeden szczegół instalacji 
zakładowej można zdefi niować przy 
użyciu programu QA Supervisor. 
Monitoruje on wówczas zmiany, 
do jakich doszło w konfi guracji linii 
produkcyjnej, sprawiając, że audyty 
przeprowadza się szybko i skutecznie.

Kontroler STwrench i Smart Head 
wykorzystuje cztery rozwiązania 
patentowe oparte na koncepcji 
modułowości, umożliwiające 
kontrolę momentu zainstalowanego 
w dokręconym połączeniu. Może 
zostać także wykorzystany do 
dokręcenia złącza z wykorzystaniem 
najnowocześniejszych strategii 
sterowania momentem lub 
momentem/kątem z pełną 
rejestracją parametrów oraz 
funkcjami zabezpieczenia przed 
pomyłkami.

IRC-Connect

QA Supervisor

STwrench
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System MicroTorque

MT Focus 6000 to przyszłość 
sprowadzona do teraźniejszości. 
Inteligentny kontroler gotowy do 
działania w ramach Przemysłu 
4.0 i Internetu rzeczy. Sprawdź 
status systemu, zmień parametry 
i ustawienia, twórz nowe konfi guracje 
i zobacz wizualizację wyników 
skręceń oraz wykresów. Pełną 
kontrolę zapewniają funkcje zdalnego 
programowania, raportowania 
do ToolsNet 8, sekwencji skręceń 
oraz inteligentne konfi guracje 
monitorowania. MT Focus 6000 
– inteligentny, wydajny i łatwo 
integrowalny.

Ekstremalnie lekkie i kompaktowe, 
a równocześnie bogate w funkcje. Wkrętaki 
QMC połączone z całkowicie nowym 
kontrolerem MT Focus 6000 zwiększają 
wydajność pracy, poprawiają jej jakość 
i redukują koszty. Jest to najnowocześniejsze 
rozwiązanie dokręcające przeznaczone do 
wszystkich zastosowań o niskim momencie 
dokręcania.

MT Focus 6000

Do zabudowy



Seria ręcznych wkrętaków 
Microtorque to najnowocześniejsze 
rozwiązanie dokręcające 
przeznaczone do wszystkich 
zastosowań o niskim momencie 
dokręcania. Ekstremalnie 
ergonomiczne, niezwykle 
kompaktowe i bogate w funkcje, 
są odpowiednimi narzędziami, 
które zapewnią wzrost wydajności 
i jakości, przynosząc efekty 
w postaci wyższej efektywności 
i redukcji kosztów.

System Microtorque jest 
wzbogacony o szeroki 
zakres akcesoriów, takich 
jak adaptery systemu 
podciśnieniowego.

Ręczny
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funk-
cji

fuuuuuuuuuuunknnnknnnnnnnknkk
cjcjjcjcjcjcjcjcjcjcccjcccc iiiiiiii

Pojedyncza stacja jakości

Single Quality Station (SQS) to kompleksowe rozwiązanie, które wspomaga 
jakość procesu produkcyjnego, niezawodność procesu i jego przejrzystość, 
jak również bezpieczeństwo produkcji w stacji montażowej. SQS wspomaga 
operatorów w procesie montażu, nie pozostawiając miejsca na błąd czy 
przeoczenie. Jest w stanie zarządzać procesem montażu różnych produktów 
i nadaje się idealnie w zastosowaniach w stacjach montażu, stacjach 
zapasowych i obszarach naprawczych. 

Oprogramowanie kontroli błędów

Poziom wejściowy -
- rozwiązanie
autonomiczne

Podłącz i uruchom

Łatwość
konfi gurowania

Zestaw standardowych

Jest w stanie zarządzać procesem montażu różnych produktów
dealnie w zastosowaniach w stacjach montażu, stacjach 

obszarach naprawczych. 

Po

P

Zes



Seria HLTQ

Dzięki wytrzymałej konstrukcji i wysokiej jakości 
podzespołów seria HLTQ (terminal linii produkcyjnej) 
stanowi najnowocześniejsze urządzenia przeznaczone 
do celów przemysłowych. Dostępny jest wybór między 
sześcioma standardowymi modelami, które są wstępnie 
skonfi gurowane i dostępne w tej postaci prosto ze sklepu. 
Istnieje również możliwość stworzenia niestandardowej 
wersji, którą konfi guruje się indywidualnie w oparciu 
o dostępne możliwości. 

Rozwiązanie do wizualizacji 
i kontroli na obszarze 
roboczym
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ToolsNet 8

Rozwiązanie Atlas Copco ToolsNet 8 pozwala na gromadzenie danych 
z używanych narzędzi. Stwarza możliwość dokumentowania każdego 
dokręcania przy użyciu każdego poszczególnego narzędzia. Zapewnia również 
dostęp do pełnej wiedzy na temat każdego jednego produktu końcowego. 
Daje to możliwość ulepszenia procesu dokręcania, znalezienia odpowiedzi na 
pytania dotyczące używanych narzędzi oraz utrzymywania ich odpowiednio 
serwisowanych i zoptymalizowanych do wyznaczonych zadań. Niezbędne 
informacje, które można uzyskać na swój własny sposób.

Ulepsz swoją linię montażową. Codzienny proces produkcji może wymagać 
utrzymania kontroli nad serwisowaniem i konserwacją. Rozwiązanie Toolsnet 
8 stwarza możliwość uzyskania pełnego oglądu linii montażowej pod 
kątem analizowania jej wydajności. Może na przykład zaistnieć konieczność 
monitorowania określonej stacji w celu polepszenia jej jakości pracy lub 
skontrolowania najważniejszych aplikacji stwarzających błędy. Porównywanie 
stacji, wyszukiwanie wąskich gardeł i polepszanie jakości – potrzebne 
informacje nigdy wcześniej nie były tak usystematyzowane i dostępne.

Spersonalizowana kontrola produkcji
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ToolsTalk 2
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Rozwiązanie ToolsTalk 2 umożliwia uzyskanie pełnej 
kontroli nad linią montażową, stanowiąc centralny 
ośrodek przeprowadzania wszystkich konfi guracji 
zarówno w przypadku narzędzi ręcznych, jak i do 
zabudowy. Żadne pytanie nie pozostanie bez 
odpowiedzi. Oferuje ono funkcje, które przyniosą 
korzyści w postaci czasu, pieniędzy i końcowych 
rezultatów.

Ulepszona wydajność jest już faktem dzięki 
skróconemu czasowi przeprowadzania konfi guracji. 
Konfi guruj wszystkie sterowniki na linii i ich 
wirtualne stacje naraz i w krótkim czasie, używając 
jednego stanowiska - Twojego komputera. Aby 
zapewnić identyczny efekt dokręcania w różnych 
stacjach, wystarczy skopiować program jednym 
tylko kliknięciem.

Osiągnij redukcję defektów dzięki konfi guracji praw 
dostępu różnych użytkowników do możliwości 

konfi guracji sterowników. Programy dokręcania 
i wprowadzane w nich zmiany są w pełni 
monitorowane. Bardzo łatwo można określić, kto 
wprowadził jakie zmiany, kiedy i gdzie. 

Oprogramowanie sterowników aktualizuje się 
jednym kliknięciem, można je przełączać między 
aktywnym i pasywnym, zapewnia wgląd w historię 
programów dokręcania wraz z przywracaniem 
poprzednich wersji. Wszystko to przyczynia 
się do wydłużenia bezawaryjnego czasu pracy 
w bezpieczny i wydajny sposób.

Interakcje międzyludzkie przebiegają w łatwy 
sposób dzięki łatwemu i atrakcyjnemu interfejsowi, 
który znacząco polepsza wygodę pracy. Każdy etap 
konfi guracji jest widoczny i zrozumiały, wliczając 
powiadomienia mające na celu ograniczenie 
błędnych danych.

Serwer

ToolsTalk 2

Pełne zarządzanie linią



Naszym działaniom przyświeca maksyma "Zawsze można 

lepiej". Trzy produkty powstały jako urzeczywistnienie tego 

powiedzenia. Są to wszystkie nowe rozwiązania Tensor SRB 

TB Pulse Tool oraz Selector 6. Wszystkie napędzane i zasilane 

są akumulatorami nowej generacji.

Wkrótce

Selektor nasadek naprawdę powinien być 
urządzeniem bezprzewodowym. Wszystkie 
nowe modele Selector 6 to rozwiązania, 
które są inteligentne, bezprzewodowe 
i wymienialne. Weryfi kacja błędów znajduje 
się dosłownie w zasięgu ręki operatora. 
Rozwiązanie jest zasilane baterią lub 
w technologii "power over Ethernet" 
i stwarza możliwość utworzenia podłączeń 
szeregowych.



Tensor SRB to narzędzie bateryjne 
z niską siłą reakcji. SRB raportuje 
bezprzewodowo do systemu Power 
Focus 6000, korzystając w pełni 
z możliwości stacji wirtualnych, 
programów Turbo Tight, Tensor 
Pulse itd.

Całkowicie nowe narzędzie TBP 
Pulse to zupełnie nowa jakość. 
To akumulatorowe urządzenie 
umożliwiające stosowanie 
momentu do 55 Nm.
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Ekologiczne konstrukcje i aspekty 
środowiskowe rozwoju produktów to 
dla nas nic nowego. Firma Atlas Copco od 
wielu lat opracowuje narzędzia modułowe 
z poszanowaniem materiałów i zasobów 
naturalnych wykorzystywanych w produktach. 
Zawsze staramy się maksymalnie zwiększyć 
funkcjonalność produktu i, jednocześnie, 
ograniczyć zużycie energii, aby mieć pewność, 
że wpływ na środowisko jest jak najmniejszy. 
Opracowując precyzyjne narzędzia, upewniamy 
się, że klient nigdy nie marnuje czasu ani 
energii na powtarzanie czynności. W przypadku 
narzędzi na baterie mamy również możliwość 
podłączenia wielu narzędzi do jednego 
kontrolera, co ogranicza zużycie energii w trybie 
oczekiwania.

Konstrukcja ekologiczna polega na 
minimalizowaniu wpływu produktu na 
środowisko przez cały cykl eksploatacji. 
Obejmuje to wydobywanie surowych 
materiałów, produkcję, eksploatację oraz 
recykling przy jednoczesnym zwiększeniu 
produktywności.

Informacje dla klientów

Przygotowujemy się do 
modernizacji, konserwacji 
i recyklingu za pośrednictwem 
etykietowania, modularyzacji 
i informacji zamieszczonych 
w części dotyczącej produktu.

Wydajność energetyczna

Zastanawiamy się, jak produkt 
końcowy będzie używany 
w aspekcie minimalnego zużycia 
energii i zasobów na etapie 
eksploatacji, produkcji i podczas 
transportu.



ECO 
DESIGN 

Niebezpieczne substancje

Unikamy stosowania 
niebezpiecznych substancji 
i materiałów wyszczególnionych 
na liście substancji ograniczonego 
i zabronionego użytku fi rmy Atlas 
Copco.

Ponowne wykorzystanie 
i recykling

Konstruujemy urządzenie, 
pamiętając o odzysku jego 
materiałów. Promujemy naprawę 
i modernizację, szczególnie 
w przypadku długo działających 
i zależnych od systemu produktów. 
Aby zwiększyć świadomość 
klienta w kwestii tego, jak istotny 
jest recykling, poszerzyliśmy 
informacje o produkcie (PI) 
o instrukcję recyklingu.

Materiały

Używamy materiałów 
i elementów składowych, które 
minimalizują wagę produktu. 
Równocześnie inwestujemy 
w mocne i wytrzymałe 
materiały zapewniające jego 
bezpieczeństwo.

Mieszana i modułowa 
konstrukcja

Unikamy mieszania materiałów, 
ponieważ uniemożliwia ono 
recykling produktu. Projektujemy 
urządzenie z myślą o łatwej jego 
dekonstrukcji.













Pełne informacje na temat 
narzędzi i oprogramowania 
można znaleźć na stronie 

atlascopco.com



www.atlascopco.com


