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Nieuw in de Ready Robotic Line van RobWelding is de Ready 
Robotic System (RRS). 
In dit kant-en-klare lasrobotsysteem zijn de robot, track en 
manipulatoren met elkaar geïntegreerd in één basisframe. 
De robot verplaatst zich tussen 2 of meer stations. 
RobWelding koppelt een ABB-lasrobot aan één van de 
modernste lasmachine. 
De manipulator(en) kan aan de inlegzijde per programma 
een bepaalde stand innemen, hetgeen het wisselen van 
producten vereenvoudigt. 
Dit verhoogt de werkvreugde.

Na installatie, direct aan de slag!
RobWelding bouwt deze lascellen op 
een stabiel basisframe, welke het 
verplaatsen met behoud van 
programma's vereenvoudigd.
Daarna is de RRS direct inzetbaar! 

Lasmachine-interface
De lasmachine integreert RobWelding 
volledig in de ABB-software. U kunt 
alle lasinstellingen dus met de 
robotbesturing instellen. Deze 
integratie wordt uitgevoerd door 
CAN-bus of een ethernet-koppeling. 
Hierdoor kunt u de lasparameters 
online finetunen op A-hoogte niveau.

Bulls Eye
In de RRS is standaard een  
reinigingsstation  

geïntegreerd om de 
lastoorts te reinigen. Ook is 
de spraakmakende 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.



Inspanbereik van de manipulator 

  Beschikbare robots
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Lengte: Maximaal 6000 mm 

Diameter: Maximaal 2000 mm 

Gewicht:  Maximaal 5000 Kg

Kopen, 
leasen of 
huren?

IRB 4600
Hoge nauwkeurigheid en een 
werkbereik van 2,50 meter.

IRB 2600 ID
Hoge nauwkeurigheid en een werkbereik van 
2,00 meter. 
Verkrijgbaar in basisuitvoering en Internal 
Dressing uitvoering.

IRB 1660 ID 
Hoge nauwkeurigheid en een werkbereik van 
1,55 meter. 
Verkrijgbaar in basisuitvoering en Internal 
Dressing  uitvoering.
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‘Dankzij de 
Ready Robotic 

System van 
RobWelding 

konden wij onze 
organisatie op 
een hoger plan 
brengen, omdat 
we met de RRS 
offline kunnen 

programmeren.’

 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

• Lasnaad zoeken met verhoogde spanning

 Mallen
• Standaard mal opname frame

• Lasmallen opmaat

• Lasklemmen (Destaco)

 Service/Opleiding
• Onderhoud en reaparatie (My RobWelding-

lidmaatschap)

• Connected Service

• RRS-training

 Software
• Offline/virtueel programmeren

• Programma beheer

 Overige

• Hekwerk

• Afzuigkap

• Galg
Gerrit van Vlastuin  

D-TEC Trailers

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 RRS.

Optielijst
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ADRES

Edisonring 12  6669 
NB Dodewaard

TEL / WEB

0488) 410 405 
info@robwelding.nl 

 www.robwelding.nl

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




