
Smart Connected 
Assembly

Posílení vize spojené s Industry 4.0



Zdokonalte své montážní postupy,

pozvedněte je na vyšší úroveň

a získejte nad nimi naprostou 

kontrolu

Potřebujete poskytovatele ucelených řešení
Průmysl prochází rychlými změnami. 
Společně s tím, jak se objevují stále nové 
výzvy, vycházejí najevo další přínosy 
koncepce Smart Connected Assembly. Tato 
koncepce vám poskytuje nástroje umožňující 
zachování kontroly nad kvalitou u složitých 
výrobních systémů a zvyšování vytížení 
těchto systémů při provádění montážních 
postupů majících rozhodující vliv na kvalitu 
a objem výroby. 

Tento postupný vývoj montážních postupů 
je ovlivněn trendem Industry 4.0 - čtvrtou 
průmyslovou revolucí: digitalizace výroby 
a montáže.

Díky vytváření kombinací správného nářadí 
se správným softwarem můžete mít pod 
kontrolou správu konfi gurací, používaných 
vhodných verzí softwaru i řízení přístupu. 
V dnešní době lze snadno nalézt řešení, které 
bude dokonale přizpůsobeno vaší stávající 
výrobní lince, a díky tomu bude skutečným 
přínosem. Zdokonalte své montážní postupy, 
pozvedněte je na vyšší úroveň a získejte nad 
nimi naprostou kontrolu. Můžete si být jisti 
tím, že máte opravdového partnera. Můžete 
si být jisti tím, že neinvestujete pouze do 
nákupu nářadí, nýbrž do uceleného řešení. 
A to do inteligentně propojeného řešení.

SNIŽOVÁNÍ POČTU VÝROBNÍCH VAD
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Přínosy shrnuté v šesti hodnotových pilířích
Abychom mohli ilustrovat potenciální 

přidanou hodnotu spojenou s přínosy 

Industry 4.0, shrnuli jsme tyto přínosy 

do jednoho rámce. Inspirovali jsme 

se koncepcí „štíhlé výroby“ a jejím 
systematickým přístupem 

k odstraňování plýtvání a vytvořili 
jsme „šest hodnotových pilířů“.

ZVÝŠENÉ VYTÍŽENÍ 

VÝROBNÍCH ZAŘÍZENÍ



Zvýšení vytížení 
nářadí o 78%
Využijte možnosti dosáhnout zvýšení vytížení 
nářadí z 98% na 99,5% prostřednictvím 
kombinace tradičního přístupu k preventivní 
údržbě a přístupu spočívajícího ve 
shromažďování dat pro účely prediktivní 
údržby. To, jaké úkony mají být prováděny 
během údržby, je určováno stavem výrobního 
vybavení a nikoli tedy pouze průměrnými 
statistickými hodnotami nebo statistikami 
týkajícími se předpokládané provozní 
životnosti. Díky výrazně zvýšené schopnosti 
analyzovat dostupná data a vytvářet 
důmyslné modely údržby lze provádění oprav 
plánovat na dobu, kdy bude minimalizován 
dopad na výrobu.

Zvýšení vytížení 
nářadí na 99,5%

»



Snížení počtu 
výrobních vad o 15%
Začleněním aplikací pro ověřování 
a dokumentování dílů, aplikací pro navádění 
obsluhy a řešení využívajících systémy 
pick-to-light můžete dosáhnout snížení 
četnosti výskytu vad a oprav vadných 
výrobků o 15%. Aplikace pro navádění 
obsluhy vizualizuje všechny kroky a všechna 
data procesů, čímž umožňuje usměrňování 
úkonů prováděných operátorem v průběhu 
celého postupu montáže. Pomocí systému 
pick-to-light je navíc zajištěn výběr 
správných dílů ve správných množstvích, 
čímž je umožněno dosahování vysoké míry 
všestrannosti výrobních procesů.

Správné součásti – 
ve správné kvalitě
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Snížení nákladů při 
zavádění nových 
výrobků o 57%
Zavádění nových výrobků často vyžaduje 
přidávání nebo přemísťování výrobních 
zařízení. Využívání virtuálních stanic však 
umožňuje dosáhnout snížení nákladů 
spojených s tímto zaváděním nových výrobků 
o působivých 57%. 

Tohoto snížení nákladů se dosahuje 
decentralizací a virtualizací řídicí logiky, 
řídicích postupů a řídicích úkonů. Nové 
výrobky je nyní možno přidávat nebo 
odebírat bez nutnosti opětovného 
přiřazování stávajících výrobních zařízení 
nebo zprovozňování nových zařízení. Vše, 
co je k tomu potřebné, je jednoduchá změna 
konfi gurace softwaru.

Vše, co je k tomu 
potřebné, je 
jednoduchá změna 
softwaru.

»



Zvýšení produktivity 
o 73%
Zvýšení míry, která vyjadřuje úspěšnost 
správného provedení výrobního postupu 
hned napoprvé, z 92,5% na 98% v průběhu 
jednoho roku lze dosáhnout pomocí 
strukturovaného procesu analýzy dat. 
Tohoto zvýšení produktivity se dosahuje 
prostřednictvím menšího počtu oprav 
zmetků, vyšší kvality koncových výrobků 
a maximálního provozního vytížení montážní 
linky. To jsou pouze některé z mnoha 
předností poskytovaných softwarem 
k inteligentnímu sledování a analyzování 
procesů, jakým je Atlas Copco ToolsNet. 
Posiluje se schopnost průběžně sledovat, 
dokumentovat, analyzovat a zdokonalovat 
postup montáže. 

Problémy jsou rozpoznávány a napravovány 
prováděním systematické a pravidelné 
kontroly postupů s nejčastějším výskytem 
výsledku „NOK“ – tato kontrola zahrnuje 
analyzování informací o sledovaných 
průbězích, rychlosti a časových intervalech.

Úspěšně hned 
napoprvé, zvýšení 
na 98%

»



Interakce s uživatelem 
– snížení nákladů na 
zaškolování o 30%
Inteligentní integrovaná softwarová řešení 
poskytují rozšířené navádění obsluhy, které 
umožňuje rychlé rozpoznávání potřeby 
provádění oprav výrobků, zvyšuje míru 
zpětné sledovatelnosti montážních a ručně 
prováděných způsobů, chrání před vznikem 
dalších chyb, umožňuje provádění analýzy dat 
a vytváří předpoklady ke sledování výrobního 
provozu. Při zavádění nového modelu nebo 
změně stávajícího postupu montáže se tedy 
snižuje potřebný rozsah školení operátorů.

Zdokonalené 
navádění obsluhy

»



Snížení spotřeby 
energie o 80%
Připojování většího počtu bezdrátového 
nářadí k jedné virtuální jednotce pro řízení 
montážních postupů umožňuje dosahování 
významného snížení spotřeby energie. 
Z výsledků nedávno prováděných studií 
vyplývá, že až 80% spotřeby energie 
v typickém výrobním prostředí připadá na 
dobu, kdy se zařízení a nářadí nacházejí 
v pohotovostním režimu. Pro výrobní závody, 
které využívají energii pocházející z větrných 
a slunečních elektráren, představuje 
snižování spotřeby této energie více než 
pouze úsporu nákladů, nýbrž také nezbytnost 
dodržovat požadavky vyplývající z přijaté 
strategie ochrany životního prostředí.

Trvalý soulad se 
strategií ochrany 
životního prostředí.

»



Nářadí a software



Power Focus 6000
– navržen pro každodenní 
použití

Inteligence, která 
představuje změnu
– klíčem je modul IAM

Power Focus 6000 – dokonalá volba pro montáž, 
u které je rozhodujícím požadavkem bezpečnost. 
Jednotka Power Focus 6000, která podporuje ruční 
nářadí i nářadí určené pro fi xní aplikace, je navržena 
s ohledem na zefektivnění a zjednodušení každodenní 
výroby. Jednotka Power Focus 6000 také zvyšuje vaši 
fl exibilitu při nastavování rovnováhy mezi vytížením 
montážních linek.

Přínosy

 Kompatibilní se systémy: Tensor STR, ST, STB, SR 
a ES

 Možnost připojení až 6 nástrojů k téže řídicí jednotce 

 Jednodušší instalace si vystačí s menším množstvím 
kabelů, hardwarových součástí a síťových přípojek 

 Nižší spotřeba energie

 Menší nároky na podlahový prostor 

 … a mnohem menší dopad na životní prostředí.

Vlastnit inteligentní aplikační modul IAM je totéž, 
jako držet v ruce klíč k využívání koncepce Smart 
Connected Assembly. Tento modul totiž umožňuje 
přístup ke všem výhodám souvisejícími se softwarem, 
daty utahování a příslušnými konfi guracemi. Modul 
IAM vám tedy umožní využívat funkce inteligentní 
správy softwaru a související výhody spočívající ve 
snadné a stabilní instalaci aktualizací v kombinaci 
s funkcí zálohování.

PF6000: Power Focus 6000 je řídicí 

jednotka, která umožňuje připojování 

většího počtu nářadí a která je určena 

k tomu, aby optimalizovala váš 

montážní postup.

Softwar IAM, 

data utahování 

a konfi gurace – 

to vše v jednom 

přenosném modulu, 

který je připraven na 

budoucí požadavky. 
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Virtuální stanice je mozkem vaší 
montáže. Zajišťuje řízení nástroje, 
komunikace i příslušenství na montážní 
stanici.  Práce s virtuální stanicí díky 
schopnosti řídit více nástrojů snižuje 
nároky na kabeláž, síťové přípojky 
a hardwarové součásti. Získaným 
přínosem je vyšší fl exibilita a rychlejší 
nastavování rovnováhy mezi výrobními 
linkami.

Virtuální stanice – poskytovatel 
přístupu

Virtuální stanice. Nazýváme ji 

poskytovatelem přístupu, jelikož 

umožňuje přístup k řídicím 

a komunikačním funkcím souvisejícím 

s koncepcí Smart Connected Assembly.

Méně součástí 
znamená až o 80 % 

nižší spotřebu energie 
– skvělá zpráva pro 

životní prostředí!

Virtuální stanice uchovává všechny informace o montážním procesu 
a poskytuje vám okamžitý přehled o tom, co se děje ve výrobě.

Řízení nářadí: 
Stará se o dokonale 
správné utahování 
v rámci montáže.

 Volba Pset

 Správa kódů VIN

 Řízení sekvence 
dávek

Řízení komunikace: 

Komunikace pro 
jednoduchou 
a bezproblémovou 
integraci s vaší 
technologií výroby.

 Otevřený protokol

 Fieldbus (provozní 
sběrnice)

 Zákaznické 
protokoly

Řízení příslušenství: 

Virtuální stanice 
se současně 
postará o několik 
příslušenství.

 Signální světelný 
sloup

 Volič nástavců

 Digitální vstupy/
výstupy
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Strategie TurboTight
Strategie TurboTight umožňuje, aby nářadí pohlcovalo reakční sílu, čímž 
významně zlepšuje ergonomii obsluhy. Zkracuje doby cyklů a současně 

zvyšuje fl exibilitu. Méně součástí znamená méně údržby. A jestliže denně 
provádíte 200 operací utahování, jedná se o značné zlepšení.

Tighhhtt
čímž 
sně 
ně 

Odstraňuje vliv operátora
Technologie TrueAngle využává signál z gyroskopu ke snímání pohybů operátora a zvyšuje 

přesnost odečítání úhlů. Díky tomu můžete zúžit úhlovou toleranci a odhalovat nejčastější 
montážní problémy, jako jsou chybné nebo chybějící součásti a poškozené závity. Vyhněte 

se předčasnému vypínání a odhalujte opakované pokusy o utažení. Zvýšíte kvalitu montáže 
a snížíte si náklady související se zmetky a opravami.

True Angle. Dosáhněte zúžení 

rozsahu rozptylu úhlů, zjistěte, 

které problémy se při montáži 

nejčastěji vyskytují, a zvyšte 

kvalitu svých výrobků!

TurboTight. Schopnost nářadí 

pohlcovat reakční sílu zvyšuje 

komfort obsluhy. 

Revoluční strategie 
utahování
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Tensor STR – 
zvyšuje individuální 
produktivitu

Tensor STR je více než jen výkonná 
utahovačka spojů. Díky vynikajícím 
výkonovým parametrům ve spojení s odolnou 
a ergonomickou konstrukcí se jedná o nářadí 
nového věku. Špičkový výkon projevující se 
v každém detailu a modulární konstrukční 
uspořádání vám umožní snížit vaši stávající 
skladovou zásobu náhradních dílů. K dipozici 
jsou úhlové utahovačky, přímé utahovačky 
a verze s pistolovou rukojetí.

Mimořádná rychlost, kompaktní rozměry 
a snadná obsluha zkracují doby provozních 
cyklů.

Zvyšujte rychlost 
a snižujte hmotnost 
svého nářadí – získáte 
tím vynikající výkon.
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Tensor s pistolovou rukojetí Nástroj s dvojí spouští

Tensor ETP STR61 je rychlé, lehké a odolné nářadí, které poskytuje 
působivé ergonomické funkce a vlastnosti. Motor utahovačky STR61 je 
vybaven zdokonaleným chlazením, díky čemuž umožňuje o 45 % rychlejší 
práci než předcházející typy, a to při snížení hmotnosti o 30 %. Vestavěný 
snímač točivého momentu umožňuje dosažení maximální přesnosti při 
utahování, čímž se snižuje potřeba oprav spojů, a současně poskytuje 
možnost zaznamenávání všech údajů o utahování.

Nářadí Tensor STR s dvojí 
spouští odstraňuje potřebu 
používání nářadí pro předběžné 
utahování. Obsluha používá 
nejprve horní, jednoruční 
pistolovou rukojeť, přičemž 
jedna ruka zůstává volná. Poté 
ovládá, již s oběma rukama 
na nářadí, dolní spoušť, jejímž 
prostřednictvím se provádí 
utažení na požadovaný utahovací 
moment.

Přesné a spolehlivé nářadí, které 
se díky inovovanému umístění 
svého snímače vyznačuje 
nejvyšší přesností na trhu. 
Nárůst přesnosti na 2,5 %. 
Výsledkem je vyšší spolehlivost 
procesu, minimalizace rizika 
vyřazení a omezení montážních 
problémů.

Úspory 
dosažitelné 
zkracováním 
dob cyklů 
při používání 
našeho nářadí 
s dvojí spouští
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Příslušenství STR

Otočný závěsný třmen

Snímač čárového kódu

Přední páková spoušť

Horní kruhový osvětlovací modul

Závěsný třmen

Ochranný kryt pro snímač čárového kódu

Přední páková spoušť

Horní boční spoušťPřední světlo

Ať již je vašim cílem dosažení shody výsledků utahování s přesnými 
specifi kacemi nebo získání dokonalého provozního řešení, Tensor STR je 
nářadí, bez kterého se přitom neobejdete. K dispozici je velké množství 
příslušenství, jehož všechny položky jsou navrženy tak, aby splnily vaše 
potřeby.

Skvělá řada nářadí, která je doplněna 
inteligentním příslušenstvím

Další info
rm

a
c
e
 n

a
le

znete na stránkách

 w
w

w
.a

tl
a
sc

o
p

co
.com DDDDDaaaalllllššššíííí iiiinnnnfffffoooo

rrrrmmmm
aaaaa
ccccc
eeee

nnnnn
aaaaa
lllleeeee

zzzznnnnneeeeettttteeeeennnnaaaaasssssttttrrrrááááánnnnkkkkkááááááccccchhhhh

wwww
wwww

wwww
..aaaa

ttttllll
aaaa
ssssccccc

oooo
pppppp

ccccooooo
..ccccoooommmm



Revo ST

Nářadí Tensor Revo ST, které 
je zaměřeno na oblasti použití 
s kritickými nároky na bezpečnost, 
bylo vyvinuto s cílem dosáhnout 
nízkou hmotnost a současně zajistit 
vysokou produktivitu. Řada Tensor 
ST, která je určena pro oblasti použití 
s nejpřísnějšími nároky na bezpečnost 
vyžadujícími sledování hodnoty 
momentu, doplňuje řadu S a zajišťuje 
mimořádně vysokou úroveň 
produktivity. Nářadí řady Tensor ST 
se používá také tam, kde jsou kladeny 
nejvyšší nároky na kvalitu.

Zvyšujte rychlost 
a snižujte 
hmotnost svého 
nářadí – získáte 
tím vynikající 
výkon.

Tensor SR 
– kompaktní a výkonné nářadí

Utahovačky řady SR, které jsou neuvěřitelně 
pevné a výkonné vzhledem ke své velikosti, 
poskytují nebývalý poměr mezi výkonem 
a hmotností. Tato mimořádně kompaktní sada je 
ideální pro použití v oblastech, kde je potřebné 
nářadí malých rozměrů. Je vhodná pro oblasti 
použití s kritickými nároky na bezpečnost, 
krátkými dobami cyklů a tuhými spoji.

Ideální utahovačka 
šroubových spojů pro 
použití v oblastech, 
kde je potřebné nářadí 
malých rozměrů.
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Tensor ES
– trvalý výkon

Utahovačka šroubových spojů Tensor ES je určena 
pro náročná provozní prostředí. Její konstrukce, 
která je určena pro průmyslové použití, společně 
s jejím snímačem utahovacího momentu 
usnadňuje rozhodování o přechodu na elektrický 
pohon. Kombinace odolnosti a výkonu umožňuje 
aby montáž, při které jsou kladeny nejpřísnější 
nároky na kvalitu, byla rychlejší než kdykoli dříve, 
a to zejména díky nové a revoluční strategii 
utahování TurboTight.

Elektrické šroubováky řady ETF byly společností 
Atlas Copco vyvinuty s cílem poskytovat 
vysoký výkon a neměnnou přesnost při každém 
jednotlivém utahování. Tato řada byla pečlivě 
sestavena tak, aby vyhovovala veškerým vašim 
potřebám, díky čemuž je utahování využívající 
nejnižší rozsah utahovacích momentů mnohem 
více vědou než uměním.

BCP/BCV

Akumulátorové šroubováky řady 
BCP poskytují zvýšenou úroveň 
ergonomie obsluhy, která přispívá 
k vynikajícímu výkonu. Toto 
lehké nářadí s pistolovou rukojetí 
je k dispozici jako 7 modelů 
s bezkartáčovým motorem, které 
poskytují možnost volby variabilní 
rychlosti pomocí jednotky pro 
nastavování otáček. K dispozici 
jsou i nízkootáčkové modely.

Utahovačky šroubových spojů 
řady BCV jsou odolné a spolehlivé 
a současně umožňují fl exibilní 
montáž. Tyto utahovačky jsou 
lehké a snadno ovladatelné, což 
přispívá k maximálnímu komfortu 
obsluhy.

Šroubovák 
s vynikajícími 
ergonomickými 
vlastnostmi

Utahovačky řady 
BCV – odolné 
a spolehlivé

Oboustrané

Akumulátor je možno 

montovat tak, aby 

směřoval jak dopředu, 

tak i dozadu. Konstrukce 

nářadí řady BCP 

všestranně usnadňuje 

přístup.
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Tensor SB

Technicky vyspělé, snadno ovladatelné nářadí, 
které je vhodné pro široký rozsah oblastí použití, 
včetně montážních úkonů prováděných v náročných 
podmínkách, a které umožňuje dosahovat vysoké kvality 
při utahování – to jsou průmyslové akumulátorové 
utahovačky šroubových spojů Tensor SB vybavené 
snímačem. Rozhodnete-li se pro nářadí řady Tensor SB, 
můžete dosáhnout snížení spotřeby energie až o 80% ve 
srovnání s používáním odpovídajícího pneumatického 
nářadí. Lithium-iontový akumulátor, kterým společnost 
Atlas Copco svoji řadu Tensor SB vybavila, je výkonný, 
spolehlivý a bez paměťového efektu, což přispívá 
k dalšímu zvýšení provozního vytížení nářadí při výrobě.

Řada Tensor SB dokáže 
snížit spotřebu energie 
až o 80% Řada Tensor STB představuje spolehlivé řešení, jehož 

možnosti připojování a míra fl exibility jsou založeny na 
využití nejmodernějších technologií. Prostřednictvím 
nabídky široké řady nářadí, příslušenství a služeb 
podporuje společnost Atlas Copco vizi spojenou se 
4. průmyslovou revolucí. Díky volnosti poskytované 
akumulátorovým nářadím a řešením pro zajišťování 
kvality získáte povědomí o všech postupech, které 
budete mít pod trvalou kontrolou.

Virtuální stanice vám umožní využívat výhod, 
které poskytuje nezávislé napájení z akumulátorů, 
a umísťovat nářadí na ta pracoviště, kde je to skutečně 
potřebné – s tímto nářadím však můžete i přesto nadále 
komunikovat. Flexibilní obnovování rovnováhy a rychlá 
přizpůsobitelnost pak přispívají k tomu, že se jedná 
o vysoce produktivní řešení.

Bezdrátová volnost – postup 
s nulovým výskytem chyb

Akumulátorové utahovačky 
šroubových spojů Tensor STB
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Lisovací vřeteno PST používá tentýž 
výkonný motor jako naše utahovací 
vřetena řady QST a rovněž tutéž řídicí 
jednotku, tedy PowerMACS 4000. 
Díky tomu můžete dosáhnout vysoké 
úrovně unifi kace své montážní linky 
při provádění jak utahovacích, tak 
i lisovacích postupů.

Utahovačky šroubových spojů QST jsou k dipozici 
v několika různých modelových provedeních, 
např. přímých, s odsazenou hlavou, s úhlovou 
hlavou, s tvarem U a mnoha dalších. Nářadí 
je konstruováno s důrazem na odolnost, 
spolehlivost a produktivitu. Standardní 
rozsah utahovacího momentu nářadí 
QST činí 2 -1750 Nm

QST a PST ErgoPulse PTI

Řada ErgoPulse PTI je určena pro uživatele, kteří potřebují odolné 
nářadí, které je ovladatelné jednou rukou. Odolné nářadí znamená 
spolehlivou návratnost investovaných nákladů a dlouhou provozní 
životnost. Má nejvyšší míru využitelnosti mezi pulzním nářadím 
a vyznačuje se maximálně zjednodušeným způsobem doplňování 
oleje.

Utahování pomocí pneumatického 
nářadí – inovace v oblasti pulzního 
nářadí
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Mechatronický systém MWR

Pomocí funkcí mechatronického systému MWR, 
které poskytují ochranu před vznikem chyb, můžete 
dosáhnout značného zvýšení kvality spojů. Díky 
kombinaci produktivity, kterou poskytuje západkový 
klíč, a schopnosti zpětného sledování, kterou poskytuje 
elektronicky ovládané nářadí, představuje tento 
inteligentní ruční utahovací systém vynikající investici.

Mechatronický klíč MWR, jehož konstrukce vychází 
z mechanického "klikacího" momentového klíče, 
je vysoce produktivní. Čistě fyzikální zpětná vazba 
"kliknutí" usnadňuje zacházení s nářadím i nezkušeným 
operátorům, čímž se výrazně zkracuje doba potřebná pro 
zaučení.

V kombinaci s řídicí jednotkou Focus 60 nebo 61 
poskytuje mechatronická řada MWR snadnou 
ovladatelnost momentového klíče a současně i možnosti 
řízeného utahování, jimiž se vyznačují elektronicky 
ovládané klíče.

Více než jen kliknutí
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Zajištění kvality

Poskytujeme ucelenou 
řadu pracovních stanic 
pro simulaci spojů 
s patentovaným systémem 
pro testování nářadí 
v podmínkách reálné 
výroby nebo kontrolní 
stanice vybavené statickým 
snímačem sloužící jako 
univerzální mobilní 
testovací systém.

Jednotka STa 6000 je přenosný 
nástroj pro zajišťování kvality, 
který lze používat ke kontrole 
výkonnosti nářadí a ke 
sledování opakovatelnosti 
a přesnosti dosahované všemi 
typy poháněného nářadí 
a momentových klíčů. Zkoušení 
nářadí můžete provádět 
v jednotce Tool Crib po servisním 
zásahu i následně přímo v lince, 
což vám umožní průběžně 
sledovat jeho výkonnost.

STpad je základním zařízením, které 
je začleněno v systému zajišťování 
kvality. Je použitelné buď ve spojení 
s modulem IRC-Connect, nebo ve 
spojení s nářadím STbench, přičemž 
lze plynule přecházet mezi oběma 
možnostmi. Volitelná dokovací stanice 
umožňuje rychlé programování zařízení 
STpad prostřednictvím počítače. 
Obslužné rozhraní tvořené rozměrnou 
dotykovou obrazovkou má odolnou 
a trvanlivou konstrukci. 

STbench STa6000

STpad

Řešení IRC-Connect 
přemění váš stávající 
snímač na inteligentní 
bezdrátový snímač. 
Data jsou bezpečně 
ukládána bez závislosti 
na síti a výsledky testů 
jsou spolehlivé za všech 
pracovních podmínek.

QA Supervisor je zcela nový software, 
který je určený pro serverové aplikace 
a který usnadňuje kontrolorům kvality 
jejich práci. V softwaru QA Supervisor 
je možno defi novat každý jednotlivý 
detail struktury výrobního provozu. 
Software pak nepřetržitě sleduje 
veškeré změny v uspořádání montážní 
linky, čímž urychluje jakýkoli audit 
a zvyšuje jeho efektivitu.

Nářadí STwrench s řídicí jednotkou 
a řešením Smart Head je nejmodernější 
momentový klíč, který využívá 
čtyři patentovaná řešení společně 
s modulární koncepcí k provádění 
kontroly zbytkového utahovacího 
momentu u již utaženého spoje. 
Lze jej rovněž používat k utahování 
šroubů s uplatněním nejvyspělejších 
strategií volby utahovacího 
momentu nebo utahovacího 
momentu/úhlu, které jsou spojeny 
s funkcemi umožňujícími úplnou 
zpětnou sledovatelnost a vlastní 
kontrolu chyb.

Připojení 
modulu IRC

QA Supervisor

STwrench
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Systém Microtorque

Řada ručních šroubováků 
Microtorque představuje 
nejvyspělejší řešení pro utahování 
prováděné za použití jakéhokoli 
rozsahu nízkých utahovacích 
momentů. Toto nářadí, které 
je mimořádně ergonomické, 
velmi kompaktní a vybavené 
velkým množstvím funkcí, je 
správným prostředkem ke 
zvyšování produktivity a kvality 
a k následnému dosahování vysoké 
efektivity při snížených nákladech.

MT Focus 6000 je řídicí jednotka 
budoucnosti, která je dostupná 
již v současnosti. Inteligentní, 
plně propojená řídicí jednotka je 
připravena pro platformu Industry 
4.0 a pro Internet věcí. Kontroluje 
stav systémů, provádí změny 
parametrů a nastavení, vytváří nové 
konfi gurace a umožňuje vizualizaci 
výsledků utahování a grafů. Získejte 
plnou kontrolu prostřednictvím 
dálkového programování, funkci 
ToolsNet 8 Reporting, řízení sekvencí 
dávek a možností nastavování 
inteligentního sledování. MT Focus 
6000 – inteligence, konektivita 
a efektivita.

Mimořádně lehké a kompaktní nářadí, které 
je doslova nabité funkcemi. Kombinace 
šroubováků QMC určených pro fi xní 
aplikace se zcela novou řídicí jednotkou 
MT Focus 6000 zvyšuje produktivitu, 
zlepšuje kvalitu a snižuje náklady. Jedná 
se o nejvyspělejší řešení pro utahování 
prováděné za použití jakéhokoli rozsahu 
nízkých utahovacích momentů.

Systém Microtorque se 
dodává s širokou řadou 
příslušenství, mezi 
které patří například 
podtlakové adaptéry.

MT Focus 6000

RučníPro fi xní aplikace
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Řada HLTQSingle Quality Solution

Díky odolné konstrukci a vysoce výkonným komponentám 
zahrnuje řada HLTQ (Hard Line Terminal) nejmodernější 
nářadí určené pro průmyslové účely. Můžete se rozhodnout 
pro kterýkoli ze šesti základních modelů, které jsou předem 
nakonfi gurované a které jsou k dispozici ve standardním 
provedení nebo v zakázkové verzi, která může být 
individuálně nakonfi gurována na základě dostupných 
volitelných možností. 

Single Quality Solution (SQS) je komplexní řešení, které zvyšuje kvalitu, 
spolehlivost a transparentnost procesů, jakož i bezpečnost výrobků na 
montážních pracovištích. Řešení SQS provádí obsluhu procesem montáže 
a přitom neponechává žádný prostor pro chyby nebo přehlédnutí. Dokáže 
řídit proces montáže mnoha rozdílných výrobků a je ideálně vhodné pro 
stanice, ve kterých se provádí montáž podsestav, záložní stanice a oblasti 
provádění oprav. 

Řešení pro vizualizaci a řízení 
v dílenském prostředí

Software pro vlastní kontrolu chyb

Samostatné řešení
na základní úrovni

Plug-and-play

Snadná 
konfi gurace

Sada standardních
funkcí

montáže mnoha rozdílných výrobků a je ideálně vhodné pro 
erých se provádí montáž podsestav, záložní stanice a oblasti
rav. 

S
n

S
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ToolsNet 8

Řešení ToolsNet 8, které bylo vyvinuto společností Atlas Copco, umožňuje provádění 
sběru dat souvisejících s provozem vašeho nářadí. Dokumentuje každé utažení 
provedené každým konkrétním nářadím na každém jednotlivém pracovišti a poskytuje 
tak veškeré informace o každém jednotlivém koncovém výrobku. Tím vám poskytuje 
možnost dalšího zdokonalování postupů utahování, získávání odpovědí na otázky týkající 
se každého nářadí používaného při výrobě a zajišťování optimálního provozního stavu 
veškerého nářadí. Přitom můžete sami rozhodovat o tom, jakým způsobem budete 
nezbytné informace shromažďovat.

Zdokonalte svoji montážní linku. Při každodenní výrobě je potřebné mít pod trvalou 
kontrolou také oblasti servisního zajištění a údržby. Díky řešení Toolsnet 8 lze snadno 
získat úplný přehled o montážní lince a tím i možnost analyzovat její produktivitu. Může 
nastat situace, kdy budete potřebovat sledovat určitou stanici, abyste zde zvýšili kvalitu, 
nebo kdy budete chtít získat přehled o aplikacích s největším počtem výrobků majícím 
stav NOK, abyste zjistili u kterých z nich se v celkové struktuře nářadí vyskytuje nejvyšší 
počet selhání. Porovnávání pracovišť, hledání míst s nedostatečnou průchodností 
a zlepšování kvality – informace, které k tomu potřebujete, nebyly ještě nikdy tak dobře 
strukturované a přístupné.

Individualizované řízení výroby
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ToolsTalk 2

Získejte plnou kontrolu nad svojí montážní linkou 
díky řešení ToolsTalk 2 fungujícímu jako středisko 
pro všechny konfi gurace pracovních stanic, ať 
již ručních nebo určených pro fi xní aplikace. 
Žádná otázka nezůstává bez odpovědi. Využívání 
poskytovaných funkcí vám přinese časové i fi nanční 
úspory společně s lepšími konečnými výsledky.

Díky zkrácení doby potřebné pro konfi guraci 
dosáhnete vyšší produktivity. Všechny řídicí 
jednotky v lince i jejich virtuální stanice budete moci 
programovat rychle a najednou, a to z jediného 
místa, jímž je váš počítač. Kopírování programů 
prováděné jediným kliknutím vám zajistí přesně 
stejný výsledek utahování na různých montážních 
pracovištích.

Přizpůsobitelná přístupová práva pro každého 
uživatele jsou jednou z možnosti, jak dosáhnout 
snížení četnosti výskytu vad. Utahovací programy 

a veškeré jejich změny budete moci v celém rozsahu 
zpětně sledovat. Získáte přehledné informace o tom, 
kdo provedl jaké změny, včetně údajů o tom, kde 
a kdy se tak stalo. 

Aktualizace softwaru prováděné jedním kliknutím, 
snadné přepínání mezi softwarem pasivních 
a aktivních řídicích jednotek, zobrazování historie 
utahovacích programů a možnost obnovování 
předchozích stavů – to vše bezpečným a účinným 
způsobem přispívá ke zvýšení míry vytížení 
výrobních zařízení.

Interakci s uživatelem usnadňuje a zpříjemňuje 
jednoduše a přehledně uspořádané uživatelské 
rozhraní. Snadný a srozumitelný postup při 
nastavování konfi gurací zahrnuje zobrazování 
oznámení, která minimalizují možnost zadání 
nesprávné hodnoty.

ToolsTalk 2

Server

Ucelené řízení montážní linky
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Tensor SRB je akumulátorové 
nářadí s nízkou reakční sílou. Nářadí 
SRB bezdrátově komunikuje se 
systémem Power Focus 6000 a plně 
využívá všech výhod poskytovaných 
virtuálními stanicemi, strategií Turbo 
Tight, technologií Tensor Pulse 
a mnoha dalšími řešeními.

Zcela nové nářadí řady TBP Pulse 
přináší skutečný převrat. Jedná 
se akumulátorové pulzní nářadí, 
které ve své první verzi poskytuje 
utahovací moment až 55 Nm.

Vycházíme z přesvědčení, že „vždy existuje ještě 

lepší způsob“. Třemi výrobky, které představují 

skutečný výsledek tohoto postoje, jsou zcela nové 

nářadí řady Tensor SRB, pulzní nářadí řady TBP Pulse 

a volič Selector 6. K napájení všech těchto 

výrobků slouží naše akumulátory 

a nabíječky nové generace.
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Již zanedlouho

Také volič hlavic může fungovat jako skutečné 
akumulátorové zařízení. Zcela nový volič 
Selector 6 představuje inteligentní, bezdrátové 
a rozšiřitelné řešení. Ochrana proti vzniku chyb 
přímo u špiček prstů operátora, a to doslova. 
Zařízení je napájeno akumulátorem nebo 
prostřednictvím rozhraní Ethernet a dodává se 
rovněž v provedení, které umožňuje začlenění 
do uzavřené okružní sběrnice.



ECO 
DESIGN 

Eco Design a ekologické aspekty vývoje 
produktu nejsou pro nás nic nového. 
Společnost Atlas Copco má za sebou historii 
vývoje modulárních nástrojů s velkým 
respektem k materiálům a přírodním zdrojům 
používaným ve výrobcích. Vždy se snažíme 
maximalizovat funkčnost výrobku a současně 
minimalizovat spotřebu energie, abychom 
zajistili co nejnižší dopad na životní prostředí. 
Při vývoji přesných nástrojů dbáme na to, 
aby zákazník nikdy nemusel ztrácet čas 
ani energii při novém provádění operace. 
U akumulátorových nástrojů máme také 
možnost připojit více nástrojů k jedné řídicí 
jednotce a tím výrazně snížit pohotovostní 
spotřebu energie.

Řešení Eco Designu je v celém svém rozsahu 
zaměřeno na snížení dopadu výrobku na životní 
prostředí během celé jeho životnosti, včetně 
těžby surovin, výroby, užívání zákazníkem 
a recyklace a zároveň na maximalizaci 
produktivity.

Informace určené pro 
zákazníka

Označování, modularizace 
a informace obsažené 
v produktových podkladech 
zajišťují připravenost k provádění 
modernizací, údržby i recyklace.

Nebezpečné látky

Vyhýbáme se používání 
nebezpečných látek a materiálů, 
které jsou uvedeny v seznamu 
omezovaných a zakázaných látek 
vydaném společností Atlas Copco.

Opětovné použití a recyklace

Při konstruování nezapomínáme 
na možnost recyklace. 
Poskytujeme podporu při 
provádění oprav a modernizací, 
zejména u systémově závislých 
výrobků s dlouhou životností. 
Abychom zvýšili povědomí 
zákazníků o důležitosti recyklace, 
v současnosti do informací 
o výrobcích (PI) začleňujeme 
také pokyny pro recyklaci.

Energetická účinnost

Bereme v úvahu způsob, jakým 
bude koncový výrobek používán, 
abychom minimalizovali spotřebu 
energie a dalších zdrojů jak ve fázi 
používání, tak i při výrobě a během 
přepravy.

Materiály

Používáme materiály a konstrukční 
prvky, které minimalizují hmotnost 
výrobku, a investujeme do 
pevných, trvanlivých materiálů, 
které zajišťují ochranu výrobku.

Směšování a modularita

Vyhýbáme se směšování 
materiálů, jelikož nesourodost 
materiálů znesnadňuje recyklaci, 
a při navrhování postupů 
utahování bereme v úvahu 
i usnadnění pozdější demontáže.







Kompletní informace o našich 
produktech naleznete na stránkách

www.atlascopco.com/cs-cz/itba



www.atlascopco.cz


