
Smart Connected 
Assembly

Mobilizând viziunea Industry 4.0



Îmbunătăţeşte, 

modernizează, 

capătă controlul deplin

Îţi doreşti un furnizor de soluţii totale
Industria se schimbă rapid. Se creează noi 
provocări şi apar noi benefi cii ale Smart 
Connected Assembly, furnizând noi unelte 
de a păstra controlul calităţii în sisteme de 
producţie complexe şi de a creşte durata de 
funcţionare la operaţiuni de producţie critice. 

Această evoluţie a procesului de asamblare 
este condusă de Industry 4.0 - a patra 
revoluţie industrială: digitalizarea producţiei 
şi a montajului.

Prin combinarea uneltelor potrivite cu 
programul informatic potrivit - puteţi 
gestiona confi guraţii, versiuni de programe 
şi controlul accesului. În zilele de azi, 
este uşor de găsit o soluţie care să se 
potrivească perfect la linia dvs. existentă, 
aducând o reală contribu ie, îmbunătă ind-o, 
modernizând-o, oferind controlul deplin 
asupra acesteia. Asiguraţi-vă că aveţi un 
partener real. Asiguraţi-vă că nu doar 
achiziţionaţi unelte - ci investiţi într-o soluţie 
completă. Una inteligentă şi conectată.
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Benefi cii prezentate succint şi grupate 
în şase piloni ai valoriiPentru a ilustra şi exemplifi ca valoarea 

potenţială a benefi ciilor oferite de Industry 

4.0, le-am prezentat succint într-un cadru 

general. Inspiraţi de o perspectivă a 

„producţiei de tip lean” cu o abordare 

permanent orientată către eliminarea 
deşeurilor, am creat „cei şase piloni ai valorii”.

DURATĂ CRESCUTĂ DE 

FUNCŢIONARE



Durata de funcţionare 
crescută cu 78%
Creşterea duratei de funcţionare a uneltelor 
de la 98% la 99,5%, prin combinarea 
unei abordări tradiţionale de întreţinere 
preventivă, cu o abordare bazată mai mult 
pe date, pentru între inerea predictivă. 
Îndatoririle de întreţinere sunt determinate 
de starea echipamentului - mai degrabă 
decât de statisticile privind durata sa de viaţă, 
medie sau preconizată. Datorită capacităţii de 
analiză a datelor îmbunătăţite şi modelelor 
sofi sticate de întreţinere, reparaţiile pot 
fi  programate la un moment la care să se 
minimalizeze impactul asupra producţiei.

Durata de funcţionare 
a uneltelor mărită la 
99,5%

»



Reducerea cu 15%
a defectelor
Prin integrarea aplicaţiilor de verifi care 
şi documentare a pieselor, ghidarea 
operatorului şi sistemele pick-to-light, puteţi 
obţine o reducere a defectelor şi necesităţii 
de refacere a lucrărilor cu 15%. Aplicaţia 
de ghidare a operatorului vizualizează 
toate etapele procesului şi datele, pentru 
a-l direcţiona pe operator pe tot parcursul 
serviciului de asamblare. Iar apoi, cu ajutorul 
sistemelor pick-to-light, se asigură selectarea 
pieselor corecte - în cantităţile potrivite - 
pentru servicii de producţie adaptabile.

Piesele corecte - în 
cantităţile potrivite

»



Costurile introducerii 
de noi produse scade 
cu 57%
Introducerea de noi produse impune adesea 
adăugarea sau mutarea unor echipamente 
de producţie. Cu toate acestea, recurgerea la 
Staţiile Virtuale reduce costurile introducerii 
de noi produse cu un procent impresionant 
de 57%. 

Acest lucru este realizabil prin intermediul 
descentralizării şi virtualizării logicii, 
proceselor şi operaţiunilor de control. Astfel, 
vor putea fi  adăugate noi produse, sau vor 
putea fi  deplasate produse fără a fi  necesară 
realocarea sau punerea în funcţiune de noi 
componente hardware. O simplă modifi care 
de software este tot ce aveţi nevoie.

O simplă modifi care 
de software este tot 
ce aveţi nevoie.

»



Productivitate 
îmbunătăţită cu 73%
La o primă strigare, se remarcă o creştere 
de la 92,5% la 98% în termen de un an, cu 
ajutorul unui proces structurat de analiză a 
datelor. Această productivitate îmbunătăţită 
este realizată cu ajutorul necesităţii reduse 
de refacere a muncii deja făcute, unei calităţi 
mai bune a produsului fi nal, precum şi a 
unui timp de funcţionare maxim la nivelul 
liniei de asamblare, acestea fi ind doar câteva 
din numeroasele benefi cii pe care le oferă 
monitorizarea inteligentă a procesului doar 
dintre numeroasele benefi cii pe care le 
oferă monitorizarea inteligentă a procesului 
şi analiza unor programe informatice 
precum Atlas Copco ToolsNet, îmbunătă ind 
capacitatea de monitorizare, documentare, 
analizare şi ameliorare a procesului de 
asamblare. 

Problemele sunt identifi cate şi remediate 
prin intermediul unei verifi cări sistematice 
şi regulate a celor mai frecvente aplicaţii cu 
rezultat „not OK”, analizându-se informaţiile 
de trasare, viteza şi ferestrele.

La prima strigare, 
creştere până la 98%

»



Factor uman – 
o reducere de 30% 
a necesităţilor de 
instruire
Soluţiile inteligente integrate de software 
oferă o ghidare îmbunătăţită a operatorului, 
având ca rezultat o recunoaştere rapidă 
a necesităţii procesului de refacere, 
trasabilitatea operaţiunilor manuale şi de 
asamblare, corectarea erorilor, analiza 
datelor şi monitorizarea utilajelor. Astfel 
încât, la introducerea unui nou model sau 
la modifi carea procesului de asamblare - 
veţi avea un timp redus pentru instruirea 
necesară operatorului.

Ghidare îmbunătăţită 
a operatorului

»



Reducere de 80% în 
utilizarea energiei
Funcţionarea multiplelo dispozitive wireless 
de pe acelaşi controller de proces pentru 
asamblare virtuală duce la o reducere 
semnifi cativă în utilizarea energiei. Studii 
recente indică faptul că până la 80% din 
energia necesară într-un mediu industrial 
tipic este consumată atunci când dispozitivele 
sunt în stare de repaus. Pentru uzinele 
alimentate cu energie eoliană şi solară, 
reducerea consumului de energie reprezintă 
nu doar o metodă de reducere a costurilor, 
ci şi o necesitate de a respecta politicile de 
mediu.

Respectarea 
politicilor de mediu.

»



Unelte şi programe 
informatice



Power Focus 6000
- proiectat să servească

Inteligenţa face diferenţa
IAM este cheia dvs.

Power Focus 6000 - alegerea perfectă pentru asamblări 
critice în deplină siguranţă. Menit atât uneltelor 
portabile, cât şi celor fi xe, Power Focus 6000 este 
proiectat să facă producţia zilnică mult mai uşoară şi 
mai efi cientă. De asemenea, Power Focus 6000 creşte 
fl exibilitatea dvs. în privinţa re-echilibrării liniilor de 
asamblare.

Benefi cii

 Este compatibil cu: Tensor STR, ST, STB, SR şi ES

 Conectarea a până la 6 unelte la acelaşi controller 

 Instalare mai simplă, cu mai puţine cabluri, 
componente hardware şi căderi de reţea 

 Consum energetic scăzut

 O utilizare mai efi cientă a spaţiului 

 ... precum şi o amprentă de mediu mult redusă.

IAM Intelligent Application Module - este ca şi cum 
ai ţine în mână cheia Smart Connected Assembly. 
Aceasta deschide uşa către toate benefi ciile pe care le 
oferă programele informatice, precum şi strângerea 
de date şi confi guraţii. Cu IAM, veţi avea acces la o 
gestionare inteligentă a programelor informatice, ceea 
ce vă va facilita accesul la benefi ciile reprezentate de 
actualizări uşoare şi stabile, cu o funcţie rapidă de 
back-up.

PF6000 Power Focus 6000 este un 

controller multi-unelte proiectat 

să optimizeze procesul dvs. de 

asamblare.

IAM Software, 

strângerea de date şi 

confi guraţii - într-

un modul portabil, 

garantat pentru 

viitor. 
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Staţia Virtuală este facilitatorul asamblării 
dvs. Aceasta controlează unealta, 
comunicarea şi accesoriile staţiei dvs. 
de asamblare. Controlarea multiplelor 
unelte și lucrul cu staţia virtuală vă oferă 
benefi ciul de a avea mai puţine cabluri de 
conectare, mai puţine conexiuni de reţea 
și mai puţine componente hardware. Veţi 
dobândi o fl exibilitate crescută, precum 
şi o viteză crescută de re-echilibrare în 
producţia dvs.

Staţii Virtuale - „facilitatorul”

Staţie Virtuală. Noi o mai numim şi 

„facilitator”- uşurează dobândirea 

controlului, comunicarea şi realizarea 

smart connected assembly.

Prin utilizarea mai 
redusă a componentelor 

hardware, veţi economisi 
până la 80% din consumul 

de energie electrică - 
veşti bune pentru mediul 

înconjurător!

Staţia Virtuală păstrează toate informaţiile cu privire la procesul dvs. de 
asamblare, furnizându-vă instant o prezentare generală asupra a ceea 
ce se întâmplă în producţia dvs.

Controlul uneltelor: 
Asiguraţi-vă că 
unealta dvs. realizează 
strângerile corecte 
pentru asamblare.

 Selecţie Psets

 Manipulare VIN

 Secvenţă control lot

Controlul 

comunicaţiilor: 

Comunicarea pentru 
o integrare uşoară şi 
unitară cu sistemele 
dvs. de producţie.

 Protocol deschis

 Fieldbus

 Protocoale client

Controlul accesoriilor: 

Gestionarea 
multiplelor accesorii 
per staţie virtuală.

 Lămpi avertizare tip 
semafor

 Selector soclu

 I/O digital
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Strategia TurbpTight
Strategia TurboTight lasă unealta să absoarbă forţa de reacţie şi 

îmbunătăţeşte semnifi cativ ergonomia operatorului, scurtarea timpilor 
de ciclu şi, în acelaşi timp, duce la îmbunătăţirea fl exibilităţii. Mai puţine 

componente hardware echivalează cu mai puţină întreţinere. Şi, dacă faci 
200 strângeri o zi, asta înseamnă o diferenţă enormă.

Eliminarea infl uenţei operatorului
TrueAngle utilizează un semnal giroscopic pentru a citi mişcările operatorului, crescând astfel 

acurateţea citirilor dvs. În acest fel, vi se permite să vă îngustaţi unghiul de perspectivă şi să detectaţi 
cele mai comune probleme de asamblare, cum ar fi  componentele greşite sau cele lipsă, precum şi 

fi rele avariate. Evitaţi eliberarea butonului de start si detectati incercarile de restrangere a surubului 
deja asamblat. Creşteţi calitatea şi micşoraţi-vă costurile aferente reparaţiilor şi refacerii lucrărilor.

TrueAngle. Îngustaţi-vă unghiul de 

perspectivă, detectaţi problemele 

comune de asamblare - şi creşteţi 

astfel calitatea produselor dvs.!

TurboTight. Îmbunătăţește 

experienţa operaturului, lasă 

unealta să absoarbă forţa de 

reacţie.

Strategii revoluţionare de 
strângere
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Tensor STR 
– creşterea productivităţii 
individuale

Tensor STR este mai mult decât o maşină 
puternică de înşurubat piuliţe. Performanţele 
sale fără egal, precum şi concepţia robustă 
şi ergonomică duc această unealtă către o 
nouă eră. Performanţele sale excepţionale 
la nivelul fi ecărui detaliu în parte, dar şi 
concepţia sa modulară vă vor permite să vă 
reduceţi inventarul de piese de schimb. Sunt 
disponibile versiuni înclinate (unghiulare), 
drepte şi cu mâner pistol.

Extrem de rapidă, compactă şi uşor de 
manevrat, unealta reduce durata ciclurilor de 
funcţionare

Creşteţi viteza şi 
reduceţi greutatea 
– dobândind astfel 
performanţe 
excelente.

Pentru m
ai m

u
lte

 in
fo

rm

aţii, consultaţi 
şi

 w
w

w
.a

tl
a
sc

o
pc

o.com PPPPeeeeennnnttttrrrruuuuu

mmmm
aaaaaiiii

mmmmm
uuuuu

lllltttteeeee
iiiinnnnn

ffffffooooo
rrrrmmmmm

aaaaaţţţţţţiiiiiiiiii,,,cccccooooonnnnsssssuuuuulllltttttaaaaaţţţţţţiiii
şşşşşşiiiii

wwww
wwww

wwww
..aaaa

ttttllll
aaaa
ssssccccc

oooo
ppppppcccc

oooo..ccccoooommmm



Maşina Tensor cu mâner pistol Unealta cu două 
declanşatoare

Maşina Tensor ETP STR61 cu mâner pistol este o unealtă rapidă, 
uşoară, robustă, care oferă caracteristici ergonomice impresionante. 
Motorul STR61 are o răcire îmbunătăţită și oferă o unealtă care este 
cu 45% mai rapidă decât predecesoarele sale şi cu 30% mai uşoară. 
Un traductor de cuplu încorporat permite cea mai mare precizie 
posibilă de strângere, reducând nevoie de reprelucrare, asigurând că 
toate datele de strângere pot fi  înregistrate.

Unealta Tensor STR Two 
Trigger elimină necesitatea unui 
instrument de pretensionare. 
În primul rând, operatorul 
foloseşte mânerul superior, cu 
o mână, pentru a pretensiona, 
lăsând cealaltă mână liberă. 
Apoi, cu două mâini pe unealtă, 
declanşatorul inferior se strânge 
la cuplul dorit.

O unealtă precisă şi fi abilă care 
are o precizie ce o transformă 
într-un lider în acurateţe, 
datorită plasării inovatoare a 
traductorului. Precizie mărită de 
2,5%. Astfel creşte fi abilitatea 
procesului, minimalizându-se 
riscurile de rechemare în fabrică 
şi reducându-se problemele de 
asamblare.

Economii de 
timp al ciclului, 
cu ajutorul 
uneltei cu două 
declanşatoare
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Accesoriile STR

Bridă de suspendare cu pivotare

Scanner cod de bare

Declanşator manetă frontală

Modul lumină inel superior 

Bridă de suspendare

Capac de protecţie pentru scanerul cod de bare

Declanşator manetă frontală

Declanşator parte superioarăAntenă far

Indiferent dacă misiunea dvs. este să vă asiguraţi că strângerile se fac 
conform specifi caţiilor dvs. exacte sau să obţineţi soluţia perfectă de 
exploatare, Tensor STR este unealta care vă lipseşte. Este prevăzută 
cu numeroase accesorii, toate fi ind proiectate să vă îndeplinească 
cerinţele.

O serie fantastică de unelte 
prevăzute cu accesorii inteligente
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Revo ST

Tensor Rebo ST, vizând aplicaţiile 
de securitate critice, a fost conceput 
avându-se în vedere greutatea 
redusă şi productivitatea. Minunate 
pentru aplicaţiile de securitate 
critice solicitând trasabilitatea 
valorilor cuplului, gama Tensor 
ST completează gama S cu scule 
mai rapide şi mai performante, 
asigurând un nivel extrem de ridicat 
al productivităţii. Uneltele Tensor ST 
sunt folosite atunci când calitatea este 
de o importanţă critică.

Creşteţi viteza şi 
reduceţi greutatea 
- dobândind astfel 
performanţe 
excelente.

Tensor SR 
– Compact şi puternic

Incredibil de puternică şi de solidă pentru 
dimensiunile sale, maşina de înşurubat piuliţe 
SR oferă un raport putere - greutate de ne-egalat. 
Acest pachet super compact şi puternic este ideal 
pentru utilizare la aplicaţii care impun o unealtă 
de dimensiuni reduse. Pretabilă pentru aplicaţii 
de securitate critice, rate crescute ale ciclului şi 
îmbinări dure.

Maşina ideală de 
înşurubat piuliţe, pentru 
utilizarea la aplicaţii care 
impun o unealtă de 
dimensiuni reduse.
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Tensor ES
- Performanţă 
durabilă

Maşina de înşurubat piuliţe Tensor ES este 
concepută pentru medii dure de lucru. Conceptul 
său industrial şi traductorul de cuplu fac uşoară 
decizia de trecere către varianta electrică. 
Performanţe durabile în asamblări critice de 
calitate, acum mai rapide ca niciodată datorită noii 
şi revoluţionarei strategii de strângere TurboTight.

Şurubelniţa electrică ETF produsă de Atlas Copco 
a fost proiectată să asigure performanţe constante 
şi precise la nevoie. Această gamă a fost creată cu 
grijă pentru a corespunde cerinţelor dvs., făcând 
din micro-cuplu mai degrabă o ştiinţă decât o artă.

BCP/BCV

Şurubelniţele cu acumulator BCP 
oferă caracteristici ergonomice 
mărite pentru operator, 
contribuind la o performanţă 
fără egal. Această unealtă uşoară 
cu mâner pistol este oferită în 
7 modele fără perie, asigurând 
viteză variabilă cu ajutorul unei 
unităţi de reglare a vitezelor. Sunt 
disponibile inclusiv modele cu 
viteză mică.

Maşinile de înfi letat piuliţe BCV 
sunt durabile şi fi abile, oferind 
o asamblare fl exibilă. Această 
maşină de înfi letat piuliţe este 
uşoară şi manevrabilă, pentru un 
confort maxim al operatorului.

O şurubelniţă 
cu caracteristici 
ergonomice 
superioare

Durabilă și 
fi abilă, maşina 
de înfi letat 
piuliţe BCV

Ambele variante. 

Acumulatorul se poate 

monta uşor şi anterior, 

şi posterior. BCP a fost 

proiectată pentru un 

acces facil.
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Tensor SB

Pretabil pentru o gamă variată de aplicaţii, inclusiv 
sarcini de mare putere, unealta Tensor SB prietenoasă 
cu utilizatorul este o maşină de înfi letat piuliţe cu 
acumulator avansată, dotată cu traductor şi oferind 
o strângere de calitate înaltă. Alegerea Tensor SB 
poate reduce consumul de energie cu până la 80% prin 
comparaţie cu unealta corespunzătoare cu alimentare 
prin cablu. Acumulatorul Li-Ion al uneltei Tensor SB 
produse de Atlas Copco este puternic, fi abil, şi nu are 
efect de memorie, ceea nu face decât să suplimenteze şi 
mai mult durata de producţie deja mărită.

Tensor SB poate duce la 
reducerea consumului de 
energie cu până la 80% 

Tensor STB este o soluţie fi abilă, care este în 
acelaşi timp conectată, fl exibilă şi realizată pe baza 
unei tehnologii de ultimă generaţie. Cu o gamă 
variată de unelte, accesorii şi servicii, Atlas Copco 
vine în sprijinul viziunii Industry 4.0, cu libertatea 
pe care o oferă uneltele cu acumulator, precum şi 
cu calitatea care se dobândeşte din cunoaştere şi 
control.

Staţiile Virtuale vă permit să benefi ciaţi de 
avantajul libertăţii fără fi r şi lucrul cu uneltele 
necesare, exact acolo unde sunt necesare - 
rămânând în acelaşi timp permanent conectat.
Re-echilibrarea fl exibilă şi adaptările rapide 
reprezintă o soluţie productivă.

Libertatea fără fi r - 
proces fără greşeală

Tensor STB
Maşini de înfi letat piuliţe 
cu acumulator
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Presa cu şurub PST utilizează acelaşi 
motor puternic ca şi varianta noastră 
QST, precum şi acelaşi controller 
PowerMACS 4000. Datorită acestui lucru, 
veţi putea benefi cia de cel mai înalt 
nivel de similaritate în operaţiunile de 
strângere şi de presare pe linia dvs. de 
asamblare.

Maşinile de înfi letat piuliţe QST sunt disponibile 
în mai multe modele diferite, cum ar fi : aliniate, 
decalate, cu cap unghiular, în formă de U şi multe 
altele. Unealta este proiectată să fi e durabilă, 
fi abilă şi productivă. Intervalul standard al 
cuplului pentru QST se încadrează între 
2 -1750 Nm

QST şi PST ErgoPulse PTI

ErgoPulse PTI a fost proiectat pentru utilizatorii industriali care 
au nevoie de o unealtă manuală robustă. O unealtă robustă este 
echivalentul unui cost de investiţie scăzut, pe termen lung. Oferă 
timpul de funcţionare cel mai ridicat, dintre toate uneltele puls, iar 
umplerea cu ulei a fost mult uşurată.

Strângerea cu unelte cu alimentare 
prin cablu - inovaţie unealtă puls
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Sistemul mecatronic MWR

Creşteţi considerabil calitatea îmbinărilor dvs. cu 
ajutorul funcţionalităţilor fără greşeală ale sistemului 
MWR Mechatronic. Combinând productivitatea unei 
chei cu clic cu trasabilitatea unei chei electronice, 
acest sistem manual inteligent de fi xare pentru 
procese de strângere reprezintă o investiţie bună.

Bazată pe cheia mecanică cu clic, cheia MWR 
mechatronic este foarte productivă. Feedbackul fi zic 
evident pe care îl conferă auzirea acelui clic o face 
uşor de folosit şi pentru muncitorii ne-experimentaţi, 
având avantajul unei perioade de instruire foarte 
scurte.

În combinaţie cu controller-ul Focus 60 sau 61, seria 
mechatronic MWR combină manipularea facilă a unei 
chei manuale cu clic cu posibilităţile de strângere 
controlată ale cheilor electronice.

Mai mult decât un clic
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Asigurarea calităţii

E disponibilă o gamă 
completă Bancuri de 
simulare îmbinări (Joint 
Simulator Benches) cu un 
sistem brevetat de testare 
a sculelor în condiţii 
reale de producţie sau 
de Bancuri cu traductor 
static (Static transducer 
benches), ca şi sistem 
mobil „toate într-unul”.

STa 6000 este o unealtă 
portabilă de asigurare a calităţii, 
care poate fi  utilizat pentru 
verifi carea performanţelor 
uneltelor, a repetabilităţii şi a 
acurateţei pentru toate tipurile 
de unelte electrice şi de chei 
dinamometrice. Testează uneltele 
în magazia de unelte după service 
şi monitorizează permanent 
performanţele de pe linia de 
asamblare.

STpad este dispozitivul nucleu pentru 
asigurarea calităţii. Acesta poate 
fi  utilizat şi cu IRC-Connect sau cu 
ajutorul unui STbench, mutându-
se fără probleme de la una la alta. 
O staţie de cuplare opţională permite 
ca STpad să programeze rapid un PC. 
O interfaţă cu ecran tactil, de mari 
dimensiuni, cu design durabil, masiv. 

STbench Bancul STa6000

STpad

IRC-Connect va 
transformă traductorul 
într-un traductor 
inteligent fără fi r. Datele 
sunt stocate în siguranţă, 
fără dependenţă faţă de 
reţea, iar testele sunt 
fi abile în toate condiţiile 
de lucru.

QA Supervisor este un program informatic 
bazat pe un server complet nou, care 
face mult mai uşoară munca managerilor 
de calitate. Fiecare detaliu în parte al 
structurii unui utilaj poate fi  defi nit prin 
QA Supervisor. Ulterior, acelaşi program 
ţine evidenţa fi ecărei modifi cări apărute în 
confi guraţia liniei de asamblare, realizând 
auditul rapid şi efi cient.

STwrench Controller şi Smart Head sunt 
chei de ultimă generaţie care înglobează 
patru brevete şi utilizează conceptul de 
modularitate pentru a verifi ca cuplul 
rezidual dintr-o îmbinare strânsă deja. 
Se pot utiliza, însă, şi la strângerea 
unui bulon cu cele mai avansate 
strategii de cuplu sau cuplu/unghi, cu 
funcţii de trasabilitate şi detectare a 
erorilor.

IRC Connect

QA Supervisor

Cheie ST
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Sistem micro-cuplu

Şurubelniţa portabilă din 
gama Microtorque reprezintă 
cea mai avansată soluţie de 
strângere pentru orice aplicaţie 
cu cuplu redus. Extrem de 
ergonomică, foarte compactă 
şi plină de funcţionalităţi, este 
unealta potrivită pentru a creşte 
productivitatea şi calitatea, având 
ca rezultat o efi cienţă mai ridicată 
şi o reducere a costurilor.

MT Focus 6000 este viitorul - în 
prezent. Un controller inteligent, 
complet conectat, pregătit 
pentru Industry 4.0 şi Internet 
of Things. Verifi caţi starea 
sistemului, modifi caţi parametrii şi 
confi guraţiile, creaţi noi confi guraţii 
şi vizualizaţi rezultatele strângerii 
sau grafi ce. Preluaţi controlul 
deplin, prin programarea de la 
distanţă, ToolsNet 8 şi raportare, 
secvenţele de lot, şi confi guraţiile de 
monitorizare inteligente. MT Focus 
6000 - inteligent, conectat şi efi cient.

Extrem de uşor şi de compact, plin 
de funcţionalităţi. Şurubelniţele fi xe 
QMC, cu controller-ul nou-nouţ MT 
Focus 6000 cresc productivitatea, 
îmbunătăţesc calitatea şi reduc 
costurile. Reprezintă cea mai 
avansată soluţie de strângere pentru 
orice aplicaţie cu cuplu redus.

Sistemul Microtorque 
este prevăzut cu o gama 
variată de accesorii, cum 
ar fi  adaptoarele pentru 
aspirator.

MT Focus 6000

PortabilFix
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stan-
dard
stttttttttttanaaaaananaaaanannnnann
dadadadadadadaadadadaadadadadddd rdrrrdrdrdrrdrdrrdrdrddddddd

Seria HLTQSoluţie unică pentru calitate

Cu un design robust şi componente de înaltă performanţă, 
seria HLTQ (Hard Line Terminal) cuprinde dispozitive 
de ultimă generaţie pentru obiectivele dvs. industriale. 
Alegeţi dintre cele şase modele standard pre-confi gurate, 
disponibile la distribuitori, sau orientaţi-vă spre o versiune 
personalizată, care poate fi  confi gurată individual, pe baza 
opţiunilor existente. 

Single Quality Solution (SQS) este o soluţie completă care promovează 
calitatea, fi abilitatea procesului şi transparenţa, precum şi siguranţa 
produselor la staţia de asamblare. SQS ghidează operatorii prin procesul 
de asamblare, fără a lăsa loc de eroare sau a fi  necesară supravegherea. 
Este capabil să gestioneze procesul de asamblare al diferitelor produse şi 
este ideal pentru staţiile de subansambluri, staţiile de rezervă şi zonele de 
reparaţii. 

Soluţia pentru vizualizare şi 
control la nivelul atelierului

Programe informatice de corectare 
a erorilor

Nivel de bază
soluţie independentă

Plug & Play

Uşor de
confi gurat

Set de funcţionalităţi

să gestioneze procesul de asamblare al diferitelor produse şi
ntru staţiile de subansambluri, staţiile de rezervă şi zonele de 

so

Se
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ToolsNet 8

Atlas Copco ToolsNet 8 asigură colectarea de date pentru uneltele dvs. Documentând 
fi ecare strângere efectuată de oricare unealtă specifi că sau staţie, cu informaţie 
completă a fi ecărui produs fi nit în parte. În acest fel, vi se oferă posibilitatea de a 
îmbunătăţi procesul de strângere, de a răspunde la întrebări cu privire la fi ecare 
unealtă din procesul de producţie, de a avea asigurat service-ul pentru fi ecare unealtă 
şi de a şti că aceasta a fost optimizată pentru scopul căruia i-a fost menită, Informaţiile 
necesare pe care trebuie să le extrageţi - în felul dvs.

Îmbunătăţiţi-vă linia de producţie. În procesul zilnic de producţie, trebuie să aveţi sub 
control service-ul şi întreţinerea. Cu ToolsNet 8 este uşor să obţineţi o privire generală 
completă asupra liniei de asamblare, pentru a analiza productivitatea. Poate aveţi 
nevoie să monitorizaţi o anume staţie pentru a-i îmbunătăţi calitatea sau să vizualizaţi 
aplicaţiile Not OK de pe primele locuri pentru a identifi ca aplicaţiile cu rata de eşec cea 
mai mare pentru o anumită parte confi gurată a structurii uneltei. Compararea staţiilor, 
identifi carea blocajelor şi îmbunătăţirea calităţii - Informaţiile de care aveţi nevoie nu 
au fost niciodată mai structurate şi mai accesibile.

Controlul personalizat al producţiei
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ToolsTalk 2

Preluaţi controlul deplin asupra liniei dvs. de 
asamblare cu ajutorul ToolsTalk 2, centru al tuturor 
confi guraţiilor, atât pentru uneltele portabile, cât 
şi pentru cele fi xe, Nelăsând în urmă întrebări fără 
răspuns, Cu trăsături caracteristice care vă vor 
aduce benefi cii din punct de vedere al timpului, 
costurilor şi rezultatelor fi nale.

Productivitatea îmbunătăţită este un benefi ciu clar, 
datorat timpului de confi gurare redus. Programaţi-
vă toate controller-ele de pe linie şi staţiile virtuale 
aferente acestora rapid, dintr-o singură operaţiune, 
de la un singur punct - computerul dvs. Asiguraţi 
exact aceleaşi rezultate ale strângerii în staţii diferite, 
prin copierea programului cu un singur clic.

Realizaţi reducerea defectelor prin drepturi de acces 
personalizate pentru fi ecare utilizator în parte. Vi se 

asigură trasabilitatea perfectă asupra programelor 
de strângere şi asupra modifi cărilor aduse la 
acestea. Câştigaţi informaţii clare cu privire la cine 
modifi că ce anume, unde şi când. 

Actualizări ale programelor informatice printr-
un singur clic, schimbare facilă între programe 
informatice controller pasive şi active, vizibilitatea 
istoricului de programe şi derularea înapoi, la 
stări anterioare, toate acestea nu fac decât să 
suplimenteze durata de funcţionare ridicată de o 
manieră sigură şi efi cientă.

Interacţiunea umană devine uşoară, cu o experienţă 
excelentă pentru utilizator, printr-o interfaţa simplă 
şi atractivă. Paşi clari şi simpli pentru setări de 
confi guraţii, inclusiv notifi cări, pentru a reduce la 
minimum introducerea de valori greşite.

ToolsTalk 2

Server

Management complet al liniei
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Tensor SRB este o unealtă cu 
reacţie redusă, alimentată la 
acumulator. SRB-ul raportează 
wireless către sistemul Power 
Focus 6000 şi se foloseşte de toate 
avantajele conferite de staţiile 
virtuale, de Turbo Tight, Tensor 
Pulse şi de multe alte facilităţi.

Noua unealtă TBP Pulse schimbă 
cu adevărat regulile jocului. Este 
o unealtă cu impulsuri, alimentată 
de la o baterie, care în prima sa 
versiune oferă până la 55 Nm.

Trăim conform expresiei „Mereu există loc de mai 

bine”. Trei produse care sunt cu adevărat un rezultat al 

acestui motto sunt reprezentate de noile Tensor SRB, 

TBP Pulse şi Selector 6. Toate sunt alimentate de noua 

generaţie de baterii şi încărcătoare.
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Disponibil în curând

Selectorul racordurilor ar trebui, de fapt, să fi e 
wireless. Noul Selector 6 reprezintă o soluţie 
inteligentă, wireless şi expansibilă. Aduce 
efectiv corectarea erorilor la o aruncătură 
de băţ de operator. Este alimentat de la 
acumulator sau prin Power-over-Ethernet şi 
este prevăzut, de asemenea, cu posibilitatea 
conectării în cascadă.



ECO 
DESIGN 

ECO Design şi aspectele de mediu ale 
conceperii unor produse nu reprezintă 
o noutate pentru noi. Atlas Copco are 
o întreagă istorie de dezvoltare a unor 
unelte modulare, cu o grijă deosebită în 
privinţa materialelor şi resurselor naturale 
utilizate în realizarea produselor sale. Ne 
străduim permanent să ridicăm la maximum 
funcţionalitatea produselor noastre, reducând 
în acelaşi timp la minim consumul de energie, 
pentru a ne asigura că impactul asupra 
mediului este cât mai redus posibil. Prin 
conceperea de unelte fi abile, ne asigurăm că 
niciodată clientul nu pierde timp sau energie 
pentru refacerea unei operaţiuni. Pentru 
uneltele cu acumulatori, există de asemenea 
opţiunea conectării mai multor unelte la 
un singur controller, reducând în acest fel 
considerabil consumul de energie în stare de 
repaus.

La Eco Design este vorba, în cele din urmă, 
despre a reduce la minim impactul asupra 
mediului pe care îl are produsul pe parcursul 
întregului său ciclu de viaţă, inclusiv extracţia 
materialelor, fabricaţia propriu - zisă, utilizarea 
de către consumator şi reciclarea, şi crescând în 
acelaşi timp la nivelul maxim productivitatea sa.

Informaţii pentru consumator

Ne pregătim pentru actualizare, 
întreţinere şi reciclare, prin 
etichetare, modularizare şi 
informaţii despre produs.

Substanţe periculoase

Evităm utilizarea de substanţe 
periculoase şi materiale care apar 
pe Lista substanţelor interzise sau 
cu utilizare restricţionată a Atlas 
Copco.

Reutilizare şi reciclare

Proiectăm având în minte 
reciclarea. Promovăm repararea 
şi modernizarea produselor, în 
special în cazul acelor produse 
care au durata lungă de 
funcţionare şi sunt dependente 
de sistem. Pentru a creşte gradul 
de conştientizare a clientului cu 
privire la importanţa reciclării, 
includem acum în cadrul 
instrucţiunilor despre produs şi 
instrucţiuni de reciclare (PI).

Efi cienţă energetică

Avem în vedere şi modul de 
utilizare al produsului fi nal, cu 
scopul de a minimaliza consumul 
de energie şi de resurse în 
perioada de utilizare, în perioada 
de producţie şi pe timpul 
transportului.

Materiale

Utilizăm materiale şi caracteristici 
structurale menite a reduce 
greutatea produsului şi investim 
în materiale robuste şi durabile, cu 
scopul de a proteja produsul.

Amestec şi modularitate

Evităm amestecul de materiale, 
având în vedere că acesta pune 
probleme la reciclare şi luăm în 
calcul metode de montaj care să 
faciliteze dezasamblarea.







Pentru informaţii 
complete referitoare la 
uneltele şi programele 
noastre informatice, 
vă invităm să vizitaţi 

www.atlascopco.com



www.atlascopco.com


