
Smart Connected 
Assembly

Posilnenie vízie spojenej s programom Industry 4.0



Zdokonaľte svoje montážne 

postupy, pozdvihnite ich na 

vyššiu úroveň a získajte nad 

nimi úplnú kontrolu.

Potrebujete poskytovateľa ucelených riešení.
Priemysel prechádza rýchlymi zmenami. 
Spoločne s tým, ako sa objavujú stále nové 
výzvy, ukazujú sa ďalšie prínosy koncepcie 
Smart Connected Assembly. Táto koncepcia 
vám poskytuje nástroje umožňujúce 
zachovanie kontroly nad kvalitou u zložitých 
výrobných systémov a zvyšovanie vyťaženia 
týchto systémov pri vykonávaní montážnych 
postupov majúcich rozhodujúci vplyv na 
kvalitu a objem výroby. 

Tento progresívny vývoj montážnych 
postupov je podporovaný programom 
Industry 4.0 – Štvrtá priemyselná revolúcia: 
digitalizácia výroby a montáže.

Vďaka vytváraniu kombinácií správneho 
náradia so správnym softvérom môžete 
mať pod kontrolou správu konfi gurácií, 
používaných vhodných verzií softvéru aj 
riadenie prístupu. V dnešnej dobe sa dá 
ľahko nájsť riešenie, ktoré bude dokonale 
prispôsobené vašej súčasnej výrobnej linke, 
a vďaka tomu bude skutočným prínosom. 
Zdokonaľte svoje montážne postupy, 
pozdvihnite ich na vyššiu úroveň a získajte 
nad nimi úplnú kontrolu. Môžete si byť 
istí tým, že máte naozajstného partnera. 
Zaručujeme, že neinvestujete iba do nákupu 
náradia, ale do uceleného riešenia. A to do 
inteligentne prepojeného riešenia.

ZNIŽOVANIE POČTU VÝROBNÝCH CHÝB
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Prínosy 
zhrnuté v šiestich hodnotových pilierochAby sme mohli ilustrovať potenciálnu 

pridanú hodnotu spojenú s prínosmi 

poskytovanými programom Industry 4.0, 

zhrnuli sme tieto prínosy do jedného 

rámca. Inšpirovali sme sa koncepciou 

„štíhlej výroby“ a jej systematickým 
prístupom k odstraňovaniu 
plytvania a vytvorili sme „šesť hodnotových pilierov“.

ZVÝŠENÉ VYŤAŽENIE 

VÝROBNÝCH ZARIADENÍ



Zvýšenie vyťaženia 
náradia o 78 %
Využite možnosť dosiahnuť zvýšenie 
vyťaženia náradia z 98 % na 99,5 % 
prostredníctvom kombinácie tradičného 
prístupu k preventívnej údržbe a prístupu 
spočívajúceho v zhromažďovaní dát pre 
účely prediktívnej údržby. To, aké úkony majú 
byť vykonávané počas údržby, je určované 
stavom výrobného zariadenia a nie iba 
priemernými štatistickými hodnotami alebo 
štatistikami týkajúcimi sa predpokladanej 
prevádzkovej životnosti. Vďaka výrazne 
zvýšenej schopnosti analyzovať dostupné 
dáta a vytvárať dômyselné modely údržby je 
možné vykonávanie opráv plánovať na čas, 
keď bude minimalizovaný dopad na výrobu.

Zvýšenie vyťaženia 
náradia na 99,5 %

»



Zníženie počtu 
výrobných chýb 
o 15 %
Začlenením aplikácií na overovanie 
a dokumentovanie dielov, aplikácií na 
navádzanie obsluhy a riešení využívajúcich 
systémy pick-to-light môžete dosiahnuť 
zníženie výskytu chýb a opráv chybných 
výrobkov o 15 %. Aplikácia na navádzanie 
obsluhy vizualizuje všetky kroky a všetky 
dáta procesov, čím umožňuje usmerňovanie 
úkonov vykonávaných operátorom 
v priebehu celého postupu montáže. 
Pomocou systému pick-to-light je navyše 
zaistený výber správnych dielov v správnych 
množstvách, čím je umožnené dosahovanie 
vysokej miery všestrannosti výrobných 
procesov.

Správne diely – 
v správnej kvalite

»



Zníženie nákladov 
pri zavádzaní nových 
výrobkov o 57 %
Zavádzanie nových výrobkov často vyžaduje 
pridávanie alebo premiestňovanie výrobných 
zariadení. Využívanie virtuálnych staníc 
však umožňuje dosiahnuť zníženie nákladov 
spojených so zavádzaním nových výrobkov 
o pôsobivých 57 %. 

Tohto zníženia nákladov sa dosahuje 
decentralizáciou a virtualizáciou riadiacej 
logiky, riadiacich postupov a riadiacich 
úkonov. Nové výrobky je teraz možné 
pridávať alebo odoberať bez nutnosti 
opätovného priraďovania súčasných 
výrobných zariadení alebo sprevádzkovania 
nových zariadení. Všetko, čo je na to 
potrebné, je jednoduchá zmena konfi gurácie 
softvéru.

Všetko, čo je na 
to potrebné, je 
jednoduchá zmena 
softvéru.

»



Zvýšenie produktivity 
o 73 %
Zvýšenie miery, ktorá vyjadruje úspešnosť 
správneho vykonania výrobného postupu 
hneď na prvý raz, z 92,5 % na 98 % v priebehu 
jedného roka je možné dosiahnuť pomocou 
štruktúrovaného procesu analýzy dát. 
Toto zvýšenie produktivity sa dosahuje 
prostredníctvom menšieho počtu opráv 
nepodarkov, vyššej kvality koncových 
výrobkov a maximálneho prevádzkového 
vyťaženia montážnej linky. To sú iba niektoré 
z mnohých predností poskytovaných 
softvérom na inteligentné sledovanie 
a analyzovanie procesov, akým je Atlas 
Copco ToolsNet. Zvyšuje sa schopnosť 
priebežne sledovať, dokumentovať, 
analyzovať a zdokonaľovať postup montáže. 

Problémy sú rozpoznávané a napravované 
vykonávaním systematickej a pravidelnej 
kontroly postupov s najčastejším výskytom 
výsledku „NOK“ – táto kontrola zahŕňa 
analyzovanie informácií o sledovaných 
priebehoch, rýchlosti a časových intervaloch.

Úspešne hneď na 
prvý raz, zvýšenie 
na 98 %

»



Ľudské faktory – 
zníženie nákladov na 
zaškolenie o 30 %
Inteligentné integrované softvérové riešenia 
poskytujú rozšírené navádzanie obsluhy, 
ktoré umožňuje rýchle rozpoznávanie potreby 
vykonávania opráv výrobkov, zvyšuje mieru 
spätnej sledovateľnosti montážnych a ručne 
vykonávaných úkonov, chráni pred vznikom 
ďalších chýb, umožňuje analýzu dát a vytvára 
predpoklady na sledovanie výrobnej 
prevádzky. Pri zavádzaní nového modelu 
alebo zmene súčasného postupu montáže 
sa teda znižuje potrebný rozsah školenia 
operátorov.

Zdokonalené 
navádzanie obsluhy

»



Zníženie spotreby 
energie o 80 %
Pripájanie väčšieho počtu bezdrôtového 
náradia k jednej virtuálnej jednotke na 
riadenie montážnych postupov umožňuje 
dosahovanie významného zníženia spotreby 
energie. Z výsledkov nedávno vykonaných 
štúdií vyplýva, že až 80 % spotreby 
energie v typickom výrobnom prostredí 
pripadá na čas, keď sa zariadenia a náradia 
nachádzajú v pohotovostnom režime. Pre 
výrobné závody, ktoré využívajú energiu 
pochádzajúcu z veterných a slnečných 
elektrární, predstavuje znižovanie spotreby 
tejto energie viac ako len úsporu nákladov, 
ale tiež nevyhnutnosť dodržiavať požiadavky 
vyplývajúce z prijatej stratégie ochrany 
životného prostredia.

Trvalý súlad so 
stratégiou ochrany 
životného prostredia.

»



Náradie a softvér



Power Focus 6000 – 
navrhnutý na každodenné 
použitie

Inteligencia, ktorá 
predstavuje zmenu – 
kľúčom je modul IAM

Power Focus 6000 – dokonalá voľba pre montáž, 
u ktorej je rozhodujúcou požiadavkou bezpečnosť. 
Jednotka Power Focus 6000, ktorá podporuje ručné 
náradie aj náradie určené na fi xné aplikácie, je 
navrhnutá s ohľadom na zefektívnenie a zjednodušenie 
každodennej výroby. Jednotka Power Focus 6000 tiež 
zvyšuje vašu fl exibilitu pri nastavovaní rovnováhy 
medzi vyťažením montážnych liniek.

Prínosy

 Kompatibilná so systémami: Tensor STR, ST, STB, 
SR a ES

 Možnosť pripojenia až 6 nástrojov k tej istej riadiacej 
jednotke 

 Jednoduchšia inštalácia si vystačí s menším 
množstvom káblov, hardvérových súčastí 
a sieťových prípojok 

 Nižšia spotreba energie

 Menšie nároky na podlahový priestor 

 … a omnoho menší dopad na životné prostredie.

Vlastniť inteligentný aplikačný modul IAM je to isté, 
ako držať v ruke kľúč na využívanie koncepcie Smart 
Connected Assembly. Tento modul totiž umožňuje 
prístup k všetkým výhodám súvisiacim so softvérom, 
dátami uťahovania a príslušnými konfi guráciami. 
Modul IAM vám teda umožní využívať funkcie 
inteligentnej správy softvéru a súvisiace výhody 
spočívajúce v ľahkej a stabilnej inštalácii aktualizácií 
v kombinácii s funkciou zálohovania.

PF6000: Power Focus 6000 je riadiaca 

jednotka, ktorá umožňuje pripájanie 

väčšieho počtu náradia a ktorá je 

určená na to, aby optimalizovala váš 

montážny postup.

Softvér IAM, 

dáta uťahovania 

a konfi gurácia – to 

všetko v jednom 

prenosnom module, 

ktorý je pripravený na 

budúce požiadavky. 
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Virtuálna stanica je mozgom vašej 
montáže. Zaisťuje riadenie nástroja, 
komunikácie aj príslušenstva na 
montážnej stanici.  Práca s virtuálnou 
stanicou vďaka schopnosti riadiť viac 
nástrojov znižuje nároky na kabeláž, 
sieťové prípojky a hardvérové súčasti. 
Získaným prínosom je vyššia fl exibilita 
a rýchlejšie nastavovanie rovnováhy 
medzi výrobnými linkami.

Virtuálna stanica – 
poskytovateľ prístupu

Virtuálna stanica. Nazývame ju 

poskytovateľom prístupu, nakoľko 

umožňuje prístup k riadiacim 

a komunikačným funkciám 

súvisiacim s koncepciou Smart 

Connected Assembly.

Menej súčastí 
znamená až o 80 % 

nižšiu spotrebu 
energie – skvelá 

správa pre životné 
prostredie!

Virtuálna stanica uchováva všetky informácie o montážnom procese 
a poskytuje vám okamžitý prehľad o tom, čo sa deje vo výrobe.

Riadenie náradia: 
Stará sa o dokonale 
správne uťahovanie 
v rámci montáže.

 Voľba Pset

 Ošetrenie kódov 
VIN

 Riadenie sekvencie 
dávok

Riadenie 

komunikácie: 

Komunikácia 
na jednoduchú 
a bezproblémovú 
integráciu s vašou 
technológiou výroby.

 Otvorený protokol

 Fieldbus 
(prevádzková 
zbernica)

 Zákaznícke 
protokoly

Riadenie 

príslušenstva: 

Virtuálna stanica 
sa súčasne 
postará o niekoľko 
príslušenstiev.

 Semafor

 Volič hlavíc

 Digitálne vstupy/
výstupy
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Stratégia TurboTight
Stratégia TurboTight umožňuje, aby náradie pohlcovalo reakčnú silu, čím 

významne zlepšuje ergonómiu obsluhy. Skracuje časy cyklov a súčasne 
zvyšuje fl exibilitu. Menej súčastí znamená menej údržby. A ak denne 

vykonávate 200 operácií uťahovania, jedná sa o značné zlepšenie.

Odstraňuje vplyv operátora
Technológia TrueAngle využíva signál z gyroskopu na snímanie pohybov operátora a zvyšuje 

presnosť odčítania uhlov. Vďaka tomu môžete zúžiť uhlovú toleranciu a odhaľovať najčastejšie 
montážne problémy, ako sú chybné alebo chýbajúce súčasti a poškodené závity. Vyhnite sa 

predčasnému vypínaniu a odhaľujte opakované pokusy o utiahnutie. Zvýšite kvalitu montáže 
a znížite si náklady súvisiace s nepodarkami a opravami.

True Angle. Dosiahnite zúženie 

rozsahu rozptylu uhlov, zistite, 

ktoré problémy sa pri montáži 

vyskytujú najčastejšie, a zvýšte 

kvalitu svojich výrobkov!

TurboTight. Schopnosť náradia 

pohlcovať reakčnú silu zvyšuje 

komfort obsluhy. 

Revolučná stratégia 
uťahovania
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Tensor STR – zvyšuje 
individuálnu produktivitu

Tensor STR je viac ako len výkonná 
uťahovačka spojov. Vďaka vynikajúcim 
výkonovým parametrom v spojení s odolnou 
a ergonomickou konštrukciou sa jedná 
o náradie nového veku. Špičkový výkon 
prejavujúci sa v každom detaile a modulárne 
konštrukčné usporiadanie vám umožní znížiť 
vašu súčasnú skladovú zásobu náhradných 
dielov. K dispozícii sú uhlové uťahovačky, 
priame uťahovačky a verzie s pištoľovou 
rukoväťou.

Mimoriadna rýchlosť, kompaktné rozmery 
a ľahká obsluha skracujú časy prevádzkových 
cyklov

Zvyšujte rýchlosť 
a znižujte hmotnosť 
svojho náradia – 
získate tým vynikajúci 
výkon.
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Tensor s pištoľovou rukoväťou Nástroj s dvojitou spúšťou
Tensor ETP STR61 je rýchle, ľahké a odolné náradie, ktoré poskytuje 
pôsobivé ergonomické funkcie a vlastnosti. Motor uťahovačky STR61 
je vybavený zdokonaleným chladením, vďaka čomu umožňuje o 45 % 
rýchlejšiu prácu než predchádzajúce typy, a to pri znížení hmotnosti 
o 30 %. Vstavaný snímač točivého momentu umožňuje dosiahnutie 
maximálnej presnosti pri uťahovaní, čím sa znižuje potreba opráv 
spojov, a súčasne poskytuje možnosť zaznamenávania všetkých 
údajov o uťahovaní.

Náradie Tensor StR s dvojitou 
spúšťou odstraňuje potrebu 
používania náradia na predbežné 
uťahovanie. Obsluha používa 
najprv hornú, jednoručnú 
pištoľovú rukoväť, pričom 
jedna ruka zostáva voľná. 
Potom ovláda, už s obomi 
rukami na náradí, dolnú 
spúšť, prostredníctvom ktorej 
sa uťahuje na požadovaný 
uťahovací moment.

Presné a spoľahlivé náradie, 
ktoré sa vďaka inovovanému 
umiestneniu svojho snímača 
vyznačuje najvyššou presnosťou 
na trhu. Nárast presnosti 
na 2,5 %. Výsledkom je 
vyššia spoľahlivosť procesu, 
minimalizácia rizika vyradenia 
a obmedzenia montážnych 
problémov.

Úspory 
dosiahnuteľné 
skracovaním 
časov cyklov 
pri používaní 
nášho náradia 
s dvojakou 
spúšťou
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Príslušenstvo STR

Otočný závesný strmeň

Snímač čiarového kódu

Predná páková spúšť

Horný kruhový osvetľovací modul

Závesný strmeň

Ochranný kryt pre snímač čiarového kódu

Predná páková spúšť

Horná bočná spúšťPredné svetlo

Nech už je vašim cieľom dosiahnutie zhody výsledkov uťahovania 
s presnými špecifi káciami alebo získanie dokonalého prevádzkového 
riešenia, Tensor STR je náradie, bez ktorého sa pritom neobídete. 
K dispozícii je veľké množstvo príslušenstva, ktorého všetky položky 
sú navrhnuté tak, aby splnili vaše potreby.

Skvelý rad náradia doplnený 
inteligentným príslušenstvom
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Revo ST

Náradie Tensor Revo ST, zamerané 
na oblasti použitia s kritickými 
nárokmi na bezpečnosť, bolo vyvinuté 
s cieľom dosiahnuť nízku hmotnosť 
a súčasne zaistiť vysokú produktivitu. 
Rad Tensor ST, určený pre oblasti 
použitia s najprísnejšími nárokmi na 
bezpečnosť vyžadujúcimi sledovanie 
hodnoty momentu, dopĺňa rad 
S a zaisťuje mimoriadne vysokú 
úroveň produktivity. Náradie radu 
Tensor ST sa používa tiež tam, kde sú 
kladené najvyššie nároky na kvalitu.

Zvyšujte rýchlosť 
a znižujte 
hmotnosť svojho 
náradia – získate 
tým vynikajúci 
výkon.

Tensor SR – kompaktné 
a výkonné náradie

Uťahovačky radu SR, neuveriteľne pevné 
a výkonné vzhľadom na svoju veľkosť, poskytujú 
nebývalý pomer výkonu a hmotnosti. Táto 
mimoriadne kompaktná súprava je ideálna na 
použitie v oblastiach, kde je potrebné náradie 
malých rozmerov. Je vhodná pre oblasti použitia 
s kritickými nárokmi na bezpečnosť, krátkymi 
časmi cyklov a tuhými spojmi.

Ideálna uťahovačka 
skrutkových spojov na 
použitie v oblastiach, 
kde je potrebné náradie 
malých rozmerov.
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Tensor ES – 
trvalý výkon

Uťahovačka skrutkových spojov Tensor ES je 
určená pre náročné prevádzkové prostredia. Jej 
konštrukcia, určená na priemyselné použitie, 
spoločne s jej snímačom uťahovacieho momentu 
uľahčuje rozhodovanie o prechode na elektrický 
pohon. Kombinácia odolnosti a výkonu umožňuje 
aby montáž, pri ktorej sú kladené najprísnejšie 
nároky na kvalitu, bola rýchlejšia než kedykoľvek 
predtým, a to hlavne vďaka novej a revolučnej 
stratégii uťahovania TurboTight.

Elektrické skrutkovače radu ETF boli spoločnosťou 
Atlas Copco vyvinuté s cieľom poskytovať vysoký 
výkon a nemennú presnosť pri každom jednotlivom 
uťahovaní. Tento rad bol dôkladne zostavený tak, 
aby vyhovoval všetkým vašim potrebám, vďaka 
čomu je uťahovanie využívajúce najnižší rozsah 
uťahovacích momentov omnoho viac vedou než 
umením.

BCP/BCV

Akumulátorové skrutkovače 
radu BCP poskytujú zvýšenú 
úroveň ergonómie obsluhy, 
ktorá prispieva k vynikajúcemu 
výkonu. Toto ľahké náradie 
s pištoľovou rukoväťou je 
k dispozícii ako 7 modelov 
s bezkefovým motorom, ktoré 
poskytujú možnosť voľby 
variabilnej rýchlosti pomocou 
jednotky na nastavovanie 
otáčok. K dispozícii sú aj 
nízkootáčkové modely.

Uťahovačky skrutkových spojov 
radu BCV sú odolné a spoľahlivé 
a súčasne umožňujú fl exibilnú 
montáž. Tieto uťahovačky sú ľahké 
a ľahko ovládateľné, čo prispieva 
k maximálnemu komfortu obsluhy.

Skrutkovač 
s vynikajúcimi 
ergonomickými 
vlastnosťami

Uťahovačky radu 
BCV – odolné 
a spoľahlivé

Obidva spôsoby. 

Akumulátor je 

možné montovať tak, 

aby smeroval ako 

dopredu, tak aj dozadu. 

Konštrukcia náradia radu 

BCP všestranne uľahčuje 

prístup.
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Tensor SB

Technicky vyspelé, ľahko ovládateľné náradie vhodné 
pre široký rozsah oblastí použitia vrátane montážnych 
úkonov vykonávaných v náročných podmienkach a ktoré 
umožňuje dosahovať vysokú kvalitu pri uťahovaní – to 
sú priemyselné akumulátorové uťahovačky skrutkových 
spojov Tensor SB vybavené snímačom. Ak sa rozhodnete 
pre náradie radu Tensor SB, môžete dosiahnuť zníženie 
spotreby energie až o 80 % v porovnaní s používaním 
zodpovedajúceho pneumatického náradia. Lítium-
iónový akumulátor, ktorým spoločnosť Atlas Copco svoj 
rad Tensor SB vybavila, je výkonný, spoľahlivý a bez 
pamäťového efektu, čo prispieva k ďalšiemu zvýšeniu 
prevádzkového vyťaženia náradia pri výrobe.

Rad Tensor SB dokáže znížiť 
spotrebu energie až o 80 % 

Rad Tensor STB predstavuje spoľahlivé riešenie, ktorého 
možnosti pripojovania a miera fl exibility sú založené na využití 
najmodernejších technológií. Prostredníctvom ponuky širokého 
radu náradia, príslušenstva a služieb podporuje spoločnosť 
Atlas Copco víziu spojenú s programom Industry 4.0. Vďaka 
voľnosti poskytovanej akumulátorovým náradím a riešením na 
zaisťovanie kvality získate informácie o všetkých postupoch, 
ktoré budete mať pod trvalou kontrolou.

Virtuálna stanica vám umožní využívať výhody, ktoré poskytuje 
nezávislé napájanie z akumulátorov, a umiestňovať náradie 
na tie pracoviská, kde je to skutočne potrebné – s týmto 
náradím však môžete aj tak naďalej komunikovať. Flexibilné 
riešenie rozloženia procesov a rýchla prispôsobiteľnosť potom 
prispievajú k tomu, že sa jedná o vysoko produktívne riešenie.

Voľnosť poskytovaná akumulátorovým 
náradím – postup s nulovým 
výskytom chýb

Akumulátorové uťahovačky 
skrutkových spojov Tensor 
STB
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Lisovacie vreteno PST používa ten istý 
výkonný motor ako naše uťahovacie 
vretená radu QST a taktiež tu istú riadiacu 
jednotku, teda PowerMACS 4000. Vďaka 
tomu môžete dosiahnuť vysokú úroveň 
unifi kácie svojej montážnej linky pri 
vykonávaní uťahovacích aj lisovacích 
postupov.

Uťahovačky skrutkových spojov QST sú 
k dispozícii v niekoľkých rôznych modelových 
vyhotoveniach, napr. priamych, s odsadenou 
hlavou, s uhlovou hlavou, v tvare U a mnohých 
ďalších. Náradie je konštruované s dôrazom 
na odolnosť, spoľahlivosť a produktivitu. 
Štandardný rozsah uťahovacieho 
momentu náradia QST je 2–1 750 Nm

QST a PST ErgoPulse PTI

Rad ErgoPulse PTI je určený pre používateľov, ktorí potrebujú 
odolné náradie ovládateľné jednou rukou. Odolné náradie 
znamená spoľahlivú návratnosť investovaných nákladov a dlhú 
prevádzkovú životnosť. Má najvyššiu mieru využiteľnosti medzi 
pulzovým náradím a vyznačuje sa maximálne zjednodušeným 
spôsobom dopĺňania oleja.

Uťahovanie pomocou pneumatického 
náradia – inovácie v oblasti pulzového 
náradia
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Mechatronický systém MWR

Pomocou funkcií mechatronického systému MWR, ktoré 
poskytujú ochranu pred vznikom chýb, môže dosiahnuť 
značného zvýšenia kvality svojich spojov. Vďaka kombinácii 
produktivity, ktorú poskytuje západkový kľúč, a schopnosti 
spätného sledovania, ktorú poskytuje elektronicky ovládané 
náradie, predstavuje tento inteligentný ručný uťahovací 
systém vynikajúcu investíciu.

Mechatronický kľúč MWR, ktorého konštrukcia vychádza 
z mechanického „západkového kľúča“, je vysoko 
produktívny. Čisto fyzikálna spätná väzba „západkového 
ústrojenstva“ uľahčuje zaobchádzanie s náradím 
aj neskúseným operátorom, čím sa výrazne skracuje čas 
potrebný na zaučenie.

V kombinácii s riadiacou jednotkou Focus 60 alebo 61 
poskytuje mechatronický rad MWR ľahkú ovládateľnosť 
západkového kľúča a súčasne aj možnosti riadeného 
uťahovania, ktorými sa vyznačujú elektronicky ovládané 
kľúče.

Viac ako obyčajné 
západkové ústrojenstvo
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Zaistenie kvality

Poskytujeme ucelený 
rad pracovných staníc 
na simuláciu spojov 
s patentovaným systémom 
na testovanie náradia 
v podmienkach reálnej 
výroby alebo kontrolné 
stanice vybavené statickým 
snímačom slúžiace ako 
univerzálny mobilný 
testovací systém.

Jednotka STa 6000 je prenosný 
nástroj na zaisťovanie kvality, 
ktorý sa dá používať na kontrolu 
výkonnosti náradia a na 
sledovanie opakovateľnosti 
a presnosti dosahovanej všetkými 
typmi poháňaného náradia 
a momentových kľúčov. Náradie 
môžete skúšať v jednotke Tool 
Crib po servisnom zásahu 
a následne aj priamo v linke, čo 
vám umožní priebežne sledovať 
jeho výkonnosť.

STpad je základným zariadením, ktoré je 
začlenené v systéme zaisťovania kvality. 
Je použiteľné buď v spojení s modulom 
IRC-Connect, alebo v spojení s náradím 
STbench, pričom je možné plynulo 
prechádzať medzi obomi možnosťami. 
Voliteľná dokovacia stanica umožňuje 
rýchle programovanie zariadenia STpad 
prostredníctvom počítača. Obslužné 
rozhranie tvorené rozmernou dotykovou 
obrazovkou má odolnú a trvanlivú 
konštrukciu. 

STbench STa6000

STpad

Riešenie IRC-Connect 
premení váš súčasný 
snímač na inteligentný 
bezdrôtový snímač. 
Dáta sú bezpečne 
ukladané bez závislosti 
od siete a výsledky 
testov sú spoľahlivé pri 
všetkých pracovných 
podmienkach.

QA Supervisor je celkom nový 
softvér určený pre serverové 
aplikácie, ktorý uľahčuje 
kontrolórom kvality ich prácu. 
V softvéri QA Supervisor je možné 
defi novať každý jednotlivý detail 
štruktúry výrobnej prevádzky. 
Softvér potom nepretržito sleduje 
všetky zmeny v usporiadaní 
montážnej linky, čím urýchľuje 
akýkoľvek audit a zvyšuje jeho 
efektivitu.

Náradie STwrench s riadiacou 
jednotkou a riešením Smart Head je 
najmodernejší momentový kľúč, ktorý 
využíva štyri patentované riešenia 
spoločne s modulárnou koncepciou 
na vykonávanie kontroly zvyškového 
uťahovacieho momentu u už 
utiahnutého spoja. Dá sa tiež 
používať na uťahovanie skrutiek 
s uplatnením najvyspelejších 
stratégií voľby uťahovacieho 
momentu alebo uťahovacieho 
momentu/uhla, ktoré sú spojené 
s funkciami umožňujúcimi úplnú 
spätnú sledovateľnosť a vlastnú 
kontrolu chýb.

Pripojenie modulu IRC

QA Supervisor

STwrench
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Systém Microtorque

Rad ručných skrutkovačov Microtorque 
predstavuje najvyspelejšie riešenie 
na uťahovanie vykonávané s použitím 
akéhokoľvek rozsahu nízkych 
uťahovacích momentov. Toto náradie, 
mimoriadne ergonomické, veľmi 
kompaktné a vybavené veľkým 
množstvom funkcií, je správnym 
prostriedkom na zvyšovanie 
produktivity a kvality a na následné 
dosahovanie vysokej efektivity pri 
znížených nákladoch.

MT Focus 6000 je riadiaca jednotka 
budúcnosti dostupná už v súčasnosti. 
Inteligentná, plne prepojená riadiaca 
jednotka je pripravená pre platformu 
Industry 4.0 a pre Internet vecí. 
Kontroluje stav systémov, vykonáva 
zmeny parametrov a nastavení, 
vytvára nové konfi gurácie a umožňuje 
vizualizáciu výsledkov uťahovania 
a grafov. Získajte plnú kontrolu 
prostredníctvom diaľkového 
programovania, funkciu ToolsNet 
8 Reporting, riadenie sekvencií dávok 
a možnosť nastavovania inteligentného 
sledovania. MT Focus 6000 – 
inteligencia, konektivita a efektivita.

Mimoriadne ľahké a kompaktné náradie 
doslova nabité funkciami. Kombinácia 
skrutkovačov QMC určených pre fi xné 
aplikácie s celkom novou riadiacou 
jednotkou MT Focus 6000 zvyšuje 
produktivitu, zlepšuje kvalitu a znižuje 
náklady. Jedná sa o najvyspelejšie 
riešenie na uťahovanie vykonávané 
s použitím akéhokoľvek rozsahu nízkych 
uťahovacích momentov.

Systém Microtorque sa dodáva 
s širokým radom príslušenstva, 
medzi ktoré patria napríklad 
podtlakové adaptéry.

MT Focus 6000

RučnéPre fi xné aplikácie
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Rad HLTQSingle Quality Solution

Vďaka odolnej konštrukcii a veľmi výkonným komponentom 
zahŕňa rad HLTQ (Hard Line Terminal) najmodernejšie 
náradie určené na priemyselné účely. Môžete sa rozhodnúť 
pre ktorýkoľvek zo šiestich základných modelov, ktoré 
sú vopred nakonfi gurované a ktoré sú k dispozícii 
v štandardnom vyhotovení alebo v zákazkovej verzii, 
ktorá môže byť individuálne nakonfi gurovaná na základe 
dostupných voliteľných možností. 

Single Quality Solution (SQS) je komplexné riešenie zvyšujúce kvalitu, 
spoľahlivosť a transparentnosť procesov, ako aj bezpečnosť výrobkov na 
montážnych pracoviskách. Riešenie SQS sprevádza obsluhu procesom 
montáže a pritom neponecháva žiadny priestor na chyby alebo prehliadnutia. 
Dokáže riadiť proces montáže mnohých rozdielnych výrobkov a je ideálne 
vhodné pre stanice, v ktorých sa vykonáva montáž podzostáv, záložné stanice 
a oblasti vykonávania opráv. 

Riešenie na vizualizáciu 
a riadenie v dielenskom 
prostredí

Softvér na vlastnú kontrolu chýb

Samostatné riešenie na 
základnej úrovni

Plug-and-play

Ľahká konfi gurácia

Súprava štandardných
funkcií

proces montáže mnohých rozdielnych výrobkov a je ideálne 
tanice, v ktorých sa vykonáva montáž podzostáv, záložné stanice
onávania opráv. 

Sam

Ľ

Súp
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ToolsNet 8

Riešenie ToolsNet 8, vyvinuté spoločnosťou Atlas Copco, umožňuje 
zber dát súvisiacich s prevádzkou vášho náradia. Dokumentuje každé 
utiahnutie vykonané každým konkrétnym náradím na každom jednotlivom 
pracovisku a poskytuje tak všetky informácie o každom jednotlivom 
koncovom výrobku. Tým vám poskytuje možnosť ďalšieho zdokonaľovania 
postupov uťahovania, získavania odpovedí na otázky týkajúce sa každého 
náradia používaného pri výrobe a zaisťovaní optimálneho prevádzkového 
stavu všetkého náradia. Pritom môžete sami rozhodovať o tom, akým 
spôsobom budete nevyhnutné informácie zhromažďovať.

Zdokonaľte svoju montážnu linku. Pri každodennej výrobe je potrebné 
mať pod trvalou kontrolou aj oblasti servisného zaistenia a údržby. Vďaka 
riešeniu Toolsnet 8 je možné ľahko získať úplný prehľad o montážnej linke 
a tým aj možnosť analyzovať jej produktivitu. Môže nastať situácia, keď 
budete potrebovať sledovať určitú stanicu, aby ste na nej zvýšili kvalitu, 
alebo keď budete chcieť získať prehľad o aplikáciách s najväčším počtom 
výrobkov majúcich stav NOK, aby ste zistili u ktorých z nich sa v celkovej 
štruktúre náradia vyskytuje najvyšší počet zlyhaní. Porovnávanie 
pracovísk, hľadanie miest s nedostatočnou priechodnosťou a zlepšovanie 
kvality – potrebné informácie neboli ešte nikdy tak dobre štruktúrované 
a prístupné.

Individualizované riadenie výroby
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ToolsTalk 2

Získajte plnú kontrolu nad svojou montážnou 
linkou vďaka riešeniu ToolsTalk 2 fungujúcemu ako 
stredisko pre všetky konfi gurácie pracovných staníc, 
či už ručných alebo určených pre fi xné aplikácie. 
Žiadna otázka nezostáva bez odpovede. Využívanie 
poskytovaných funkcií vám prinesie časové aj 
fi nančné úspory spoločne s lepšími konečnými 
výsledkami.

Vďaka skráteniu času potrebného na konfi guráciu 
dosiahnete vyššiu produktivitu. Všetky riadiace 
jednotky v linke aj ich virtuálne stanice budete môcť 
programovať rýchlo a naraz, a to z jediného miesta, 
ktorým je váš počítač. Kopírovanie programov 
vykonávané jediným kliknutím vám zaistí 
presne rovnaký výsledok uťahovania na rôznych 
montážnych pracoviskách.

Prispôsobiteľné prístupové práva pre každého 
používateľa sú jednou z možnosti, ako dosiahnuť 

zníženie výskytu chýb. Uťahovacie programy 
a všetky ich zmeny budete môcť spätne sledovať 
v celom rozsahu. Získate prehľadné informácie 
o tom, kto vykonal aké zmeny, vrátane údajov o tom, 
kde a kedy sa tak stalo. 

Aktualizácie softvéru vykonávané jedným kliknutím, 
ľahké prepínanie medzi softvérom pasívnych 
a aktívnych riadiacich jednotiek, zobrazovanie 
histórie uťahovacích programov a možnosť 
obnovovania predchádzajúcich stavov – to všetko 
bezpečným a účinným spôsobom prispieva 
k zvýšeniu miery vyťaženia výrobných zariadení.

Interakciu s používateľom uľahčuje a spríjemňuje 
jednoducho a prehľadne usporiadané používateľské 
rozhranie. Ľahký a zrozumiteľný postup pri 
nastavovaní konfi gurácií zahŕňa zobrazovanie 
oznámení, ktoré minimalizujú možnosť zadania 
nesprávnej hodnoty.

ToolsTalk 2 Server

Ucelené riadenie montážnej linky

Ďalšie in
fo

rm
á
c
ie

 n
á
jd

ete na stránkach

 w
w

w
.a

tl
a
s
co

p
co

.com ĎĎĎĎĎaaaaallllšššššiiiiiieeeee

iiiinnnn
fffffooooo

rrrrmmmm
ááááá
cccc
iiiieeeee

nnnn
ááááá
jjjjjjdddddd

eeeeettttteeeeennnnnaaaaasssssttttrrrrááááánnnnkkkkaaaaaccccchhhhh

wwww
wwww

wwww
..aaaa

ttttllll
aaaa
ssss
ccccoooo

pppppp
ccccoooo

..ccccoooommmm



Tensor SRB je akumulátorové náradie 
s nízkou reakčnou silou. Náradie SRB 
bezdrôtovo komunikuje so systémom 
Power Focus 6000 a plne využíva všetky 
výhody poskytované virtuálnymi stanicami, 
stratégiou Turbo Tight, technológiou Tensor 
Pulse a mnohými ďalšími riešeniami.

Úplne nové náradie radu TBP Pulse prináša 
skutočný prevrat. Jedná sa akumulátorové 
pulzné náradie, ktoré vo svojej prvej verzii 
poskytuje uťahovací moment až 55 Nm.

Vychádzame z presvedčenia, že „vždy existuje ešte lepší spôsob“. 
Tromi výrobkami, ktoré predstavujú skutočný výsledok tohto postoja, 
sú celkom nové náradie radu Tensor SRB, pulzné náradie radu TBP 
Pulse a volič Selector 6. Na napájanie všetkých týchto výrobkov 
slúžia naše akumulátory a nabíjačky novej generácie.
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Už čoskoro

Aj volič hlavíc môže fungovať ako skutočné 
akumulátorové zariadenie. Celkom nový volič 
Selector 6 predstavuje inteligentné, bezdrôtové 
a rozšíriteľné riešenie. Ochrana proti vzniku 
chýb priamo pri špičkách prstov operátora, a to 
doslova. Zariadenie je napájané akumulátorom 
alebo prostredníctvom rozhrania Ethernet 
a dodáva sa tiež vo vyhotovení, ktoré umožňuje 
začlenenie do uzatvorenej okružnej zbernice.



ECO 
DESIGN 

Eco Design a ekologické aspekty vývoja 
produktu nie sú pre nás nič nové. 
Spoločnosť Atlas Copco má za sebou históriu 
vývoja modulárnych nástrojov s veľkým 
rešpektom k materiálom a prírodným 
zdrojom používaným vo výrobkoch. Vždy sa 
snažíme maximalizovať funkčnosť výrobku 
a súčasne minimalizovať spotrebu energie, 
aby sme zaistili čo najnižší dopad na životné 
prostredie. Pri vývoji presných nástrojov 
dbáme na to, aby zákazník nikdy nemusel 
strácať čas ani energiu pri novom vykonávaní 
operácie. U akumulátorových nástrojov 
máme tiež možnosť pripojiť viac nástrojov 
k jednej riadiacej jednotke a tým výrazne znížiť 
pohotovostnú spotrebu energie.

Riešenie Eco Designu je v celom svojom 
rozsahu zamerané na zníženie dopadu 
výrobku na životné prostredie počas celej 
jeho životnosti, vrátane ťažby surovín, výroby, 
používania zákazníkom a recyklácie a zároveň 
na maximalizáciu produktivity.

Informácie určené pre 
zákazníka

Označovanie, modularizácia 
a informácie obsiahnuté 
v produktových podkladoch 
zaisťujú pripravenosť na 
modernizácie, údržby aj recyklácie.

Nebezpečné látky

Vyhýbame sa používaniu 
nebezpečných látok a materiálov, 
ktoré sú uvedené v zozname 
obmedzovaných a zakázaných 
látok vydanom spoločnosťou Atlas 
Copco.

Opätovné použitie a recyklácia

Pri konštruovaní nezabúdame na 
možnosť recyklácie. Poskytujeme 
podporu pri opravách 
a modernizácií, predovšetkým 
u systémovo závislých výrobkov 
s dlhou životnosťou. Aby sme 
zvýšili povedomie zákazníkov 
o dôležitosti recyklácie, 
v súčasnosti do informácií 
o výrobkoch (PI) začleňujeme aj 
pokyny pre recykláciu.Energetická účinnosť

Berieme do úvahy spôsob, akým 
bude koncový výrobok používaný, 
aby sme minimalizovali spotrebu 
energie a ďalších zdrojov ako vo 
fáze používania, tak aj pri výrobe 
a počas prepravy.

Materiály

Používame materiály 
a konštrukčné prvky 
minimalizujúce hmotnosť výrobku 
a investujeme do pevných, 
trvanlivých materiálov, ktoré 
zaisťujú ochranu výrobku.

Zmiešavanie a modularita

Vyhýbame sa zmiešavaniu 
materiálov, nakoľko nesúrodosť 
materiálov sťažuje recykláciu, a pri 
navrhovaní postupov uťahovania 
berieme do úvahy aj uľahčenie 
neskoršej demontáže.







Úplné znenie informácií 
o našom náradí a našich 
softvérových riešeniach 

nájdete na stránkach 
atlascopco.com



www.atlascopco.sk


