Operationeel
in 1 dag

AUTOMATISCH SLIMMER
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Binnen
1 werkdag
inzetbaar
Robotspecialist RobWelding verkoopt en installeert kant-en-klare
lasrobotcellen in verschillende formaten.
In deze zogenaamde Ready Robotic Cell-lasrobotcellen koppelt
RobWelding een ABB-lasrobot aan één van de modernste
lasmachine. Deze lasmachine integreren we volledig in de ABBsoftware. U kunt alle lasinstellingen dus met de robotbesturing
instellen.
Na installatie, direct aan de slag!
RobWelding assembleert en test de
cel vooraf (met oog voor ergonomie
en compactheid) en plaatst ze binnen
één werkdag. Omdat de lascel op een
basisframe wordt gemonteerd, is de
Ready Robotic Cell na daarna direct
inzetbaar!
R-Manipulator
Naast de robot en lasmachine staat
in de cel ook een R-Manipulator.
Deze manipulator brengt het product
bij de operator, wat looptijden
minimaliseert en de inschakelduur
verhoogd.

Ook kan de manipulator aan de
inlegzijde per programma een
bepaalde stand innemen, wat
hetgeen het wisselen van producten
vereenvoudigt.
Bulls Eye
In de compacte lasrobotcel is
standaard een reinigingsstation
geïntegreerd om de lastoorts te
reinigen. Ook is de spraak-makende
en gepatenteerde Bulls Eye van ABB
in de cel te vinden. Dit is een
laserstraal om het TCP (tool center
point) te controleren en
automatisch bij te stellen.
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Mogelijkheden met de Ready Robotic Cell

Aan de slag met de Ready Robotic Cell

Bereik van de manipulator

Kopen, leasen of
huren?

1600mm

Met de slimme kant-en-klare robotcellen wil
RobWelding de stap naar procesautomatisering
overzichtelijker en makkelijker maken. De cellen
kennen daarvoor concrete prijzen, zodat u in 1
oogopslag de haalbaarheid van een gerobotiseerd
lasproces kunt inschatten.

1000 mm

Vooraf kunnen we de verschillende opties
daarbij met u bekijken: is kopen de beste optie?
Of kiest u toch voor een flexibele vorm van
huren of leasen?
Onze experts denken graag met u mee.

1200 mm

2000 mm

Beschikbare robots
RRC: in 4 stappen!

Stap 1:
Inventarisatie

Stap 2:
Configuratie

We lichten uw huidige
productieproces door
en analyseren hoe we
deze het slimste
kunnen versnellen.
Daarna ontvang u een
offerte op maat.

Naar aanleiding van
de offerte nemen we
de mogelijkheden in
detail met u door,
inclusief de
programma’s, mallen
en specifieke opties.

Stap 3:
Installatie
De RRC is ontworpen
volgens het plug-enplay principe, dus
de installatie neemt
slechts 1 dag in
beslag.

Stap 4:
Starten maar!
Het begin van een
nieuw tijdperk:
meer produceren,
in minder tijd!

1660 ID
Hoge nauwkeurigheid en
een werkbereik van 1,55
meter. Verkrijgbaar in
basisuitvoering en Internal
Dressing uitvoering.

2600 ID
Hoge nauwkeurigheid en
een werkbereik van 2,00
meter. Verkrijgbaar in
basisuitvoering en Internal
Dressing uitvoering.
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Elk bedrijf is weer anders en producten
verschillen. Daarom biedt RobWelding u
meerdere extra opties waarmee u het
automatiseringsproces volledig op uw
specifieke producten af kunt stemmen.
Zo haalt u slim het optimale rendement
uit onze RRC.

Optielijst
 Robot

• Kalibratie van de robot (Absolute Accuracy)
• Bots beveiliging (Collision Detection)
 Lassen

• Lasmachine naar keuze (Mig/Mag, Tig,
Plasma en Laser)
• Lasnaadvolgsysteem (WeldGuide IV)
• Push-Pull
• Bulls Eye
• Reinigingsstation
• Gereedschap wisselsysteem
• Einde draaddetectie
• Aanvoer lasdraad haspel of draadvat
• Zoeken met verhoogde spanning
 Mallen

• Standaard mal opname frame
• Lasmallen opmaat
• Lasklemmen (Destaco)
 Service/Opleiding

• Onderhoud en reaparatie (My RobWeldinglidmaatschap)

• Connected Service
• RRC-training
 Software

• Offline programmeren
• Virtueel programmeren
• Programma beheer

‘Vanaf de eerste
ontmoeting straalde
het RobWelding-team
kennis en kunde uit.
Ze bieden ons
nieuwe productieinzichten.’
Willem Kiela,
Kiela Metaalwarenfabriek

 Overige

• Hekwerk
• Afzuigkap
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OVER ROBWELDING

RobWelding levert alles op
robotgebied (niet alleen
lasrobots). Daarnaast denken
we met u mee en delen onze
kennis. Hiermee verhogen we
uw productiviteit, verlagen uw
kosten en zetten u zo op een
voorsprong. Slimme techniek is
namelijk niet alleen techniek
waar goed over is nagedacht,
slimme techniek is ook techniek
speciaal ontwikkeld voor u. Voor
uw producten en uw
productieproces. Zo wordt u
automatisch slimmer.

INTERESSE?s
Contact ons gerust voor meer informatie
of een offerte. Uiteraard bent u ook
altijd welkom op onze website:
www.robwelding.nl

ADRES

TEL / WEB

Edisonring 12
6669 NB Dodewaard

0488 410 405
info@robwelding.nl
www.robwelding.nl
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