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Podajnik wibracyjny Parametry techniczne Podajnik liniowy

3-24 mm Maksymalna średnica gwintu 3-6 mm

0,2-150 N.m Zakres momentu obrotowego 2-34 N.m

0,5-3 litra Pojemność dozownika 1-6 litra

1-5 sekundy/cykl Cykl dozowania >0,8 sekundy/cykl

Tak System zamknięty Tak

Opcja Zasobnik wstępny Opcja

Opcja Wbudowana kontrola długości śruby Opcja

Opcja Dodatkowe czyszczenie śrub Opcja

Opcja Czyszczenie trudno dostępnych miejsc Opcja

Opcja Mostek zaworowy Wg systemu standard 
albo OPCE

Opcja PLC Wg systemu standard 
albo OPCE

System podawania śrub Atlas Copco
Kompletne rozwiązanie do wkręcania firmy Atlas Copco z automatycznym podawaniem śrub, odpowiednie do integracji ze 
zrobotyzowanymi stacjami roboczymi i liniami produkcyjnymi. Kompletne rozwiązanie z podajnikiem wibracyjnym lub liniowym  
i sprawdzonym wrzecionem do zabudowy Atlas Copco QST lub systemem MicroTorque do niskich momentów obrotowych, 
zapewnia stabilną produkcję dla najbardziej wymagających zastosowań.

• Kilka rodzajów wrzecion zgodnie z wymaganiami aplikacji
• Możliwość montażu we wszystkich pozycjach
• Aplikacje automatyczne i ręczne
• Standardowy lub próżniowy
• 2 możliwości dostawy
  - Bez PLC do przeprogramowania z pomocą integratora
  - Plug and play, w tym PLC, centrala, bez programowania, wystarczy  
   podłączyć i przykręcić
• - Możliwości akcesorii:
  - Mierzenie długości śruby przed podaniem
  - Czyszczenie śrub
  - Zasobnik wstępny dla większej ilości śrub
• Długi okres serwisowy
• Szybka wymiana bitów bez narzędzi
• Wąskie szczęki do trudno dostępnych miejsc
• Nie wymaga narzędzi do konserwacji
• Czas dostawy: 6-8 tygodni dla systemu ręcznego, 10-13 tygodni dla  
 systemu automatycznego

Wibracyjny Liniowy

Dla robota bez osi Z RęczneZabudowane z osią Z

Użycie

Standardowe śruby bez kleju i specjalnego 
wykończenia powierzchni 

Standardowe śruby
Śruby ze specjalną obróbką powierzchni
Śruby z nałożonym klejem

Zalety

Niższa cena
Podawanie każdego rodzaju śruby 

Zgodność z FIFO, zawsze usuwają dolne śruby
Szybkość posuwu jest taka sama dla różnych ilości
Nie uszkadzają nałożonej powierzchni śruby 
ani kleju
Większy zapas śrub, zintegrowany zasobnik 
wstępny

Atlas Copco automatyczny system podawania śrub

Typy wrzecion

Typy podajników


