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Vibrační podavač Technické parametry Lištový podavač

3-24 mm Maximální průměr závitu 3-6 mm

0,2-150 N.m Rozsah momentu 2-34 N.m

0,5-3 litrů Kapacita dávkovače 1-6 litrů

1-5 sec/operace Dávkovací takt  >0,8 sec/operace

Ano Uzavřený systém Ano

OPCE Doplňovací násypka OPCE

OPCE Integrovaná kontrola délky šroubu OPCE

OPCE Přídavné vakuové čištění šroubků OPCE

OPCE Vakuum pro těžce dosažitelné šrouby OPCE

OPCE Ventilový můstek Dle systému standard 
nebo OPCE

OPCE PLC Dle systému standard 
nebo OPCE

Atlas Copco systémy podávání šroubů
Kompletní řešení šroubování Atlas Copco s automatickým podáváním šroubů vhodné pro integraci do robotických pracovišť a výrobních 
linek. Kompletní řešení s vibračním nebo lištovým podavačem a osvědčeným fixním vřetenem Atlas Copco QST, nebo systémem 
MicroTorque pro malé momenty, zaručuje stabilní výrobu pro nejnáročnější aplikace.

• Několik typů vřeten dle požadavku dané aplikace
• Možnost montáže ve všech pozicích
• Úzké čelisti pro těžko přístupná místa
• Automatické i ruční aplikace
• Standardní nebo vakuové
• 2 varianty dodávky
  - Bez PLC k doprogramování integrátorem
  - Plug and play, včetně PLC, rozvaděče, bez programování,  
   jen zapojit do zásuvky a šroubovat
• Možnost příslušenství:
  - Měření délky šroubu před nastřelením
  - Vakuové čištění šroubu
  - Předzásobník pro větší kapacitu šroubů
• Dlouhý servisní interval
• Rychlá výměna bitů bez nářadí
• Není nutné nářadí pro údržbu
• Dodací doba: 6-8 týdnů ruční systémy, 10-13 týdnů automatické

Vibrační Lištový

Robotické bez Z-osy Zástavbové s Z-osou Manuální

Použití

Standardní šrouby bez lepidla  
a speciálních povrchových úprav 

Standardní šrouby
Šrouby se speciálními povrchovými úpravami
Šrouby s integrovaným lepidlem

Výhody

Nižší pořizovací náklady
Lze podávat cokoliv 

Dodržení FIFO, vždy se odebírají spodní šrouby
Při různém množství je rychlost podávání stejná
Nepoškozují povrchové úpravy ani lepidlo
Větší zásoba šroubů, integrovaný předzásobník

Atlas Copco automatický systém podávání šroubů

Typy vřeten

Typy podavačů


