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intelligens automatizálás – 100% FANUC 

Három fő termékcsoporttal, a FANUC az egyetlen olyan vállalat, amely 
minden fő alkatrészt házon belül fejleszt és gyárt. Minden hardver- és a 
szoftverrészlet egy optimalizált lánc keretében szigorú minőségellenőrzésen 
megy át. A kisebb számú alkatrész és a lean technológia révén a 
FANUC-megoldások megbízhatóak, kiszámíthatóak és egyszerűen javíthatók. 
A piac legmagasabb rendelkezésre állási idejét nyújtják.

Optimalizált energia-
felhasználás – intelligens 
energiagazdálkodás

Minden FANUC termék – ipari robotok, CNC rendszerek és CNC gépek – közös 
szervo- és vezérlőplatformja zökkenőmentes hálózatba köthetőséget kínál, 
egyszerűvé téve még a komplex automatizálási műveleteket is. Mivel minden 
termék közös alkatrészeket tartalmaz, a pótalkatrészek kezelése a 
FANUC-nál igazán hatékony. A globális szabványok pedig rendkívül megkönnyítik 
a nemzetközi tevékenységeket a FANUC-kal.

Átszerszámozás mindössze 0,7 másodperc 
alatt – vertikális megmunkáló központunk, 

a FANUC ROBODRILL, maximális 
hatékonyságra tervezve.

Nagy pontosságú elektromos 
fröccsöntés – a FANUC 
ROBOSHOT a-SiA sorozattal.

Megoldás nagy sebességű precíziós, 
például összeszerelési, valamint 
felszedő és lerakó alkalmazásokhoz, 
ellenőrzéshez és csomagoláshoz –
FANUC SCARA sorozatú robotok.

Vizuális árukiszedés – a 
robotokat képessé teszi 

ömlesztett elemek, sőt akár 
zsákok azonosítására és 

kiszedésére egy tárolóból.

Váltson ki akár 8 lépést, beleértve 
az előmegmunkálást, az edzést, a 
kikészítést és a ficturinget egyetlen 
ROBOCUT huzalvágó EDM géppel.

CO2 lézercsomagok a hatékony 
automatizált lézervágáshoz

Többrobotos hegesztőcellák – egyszerűen 
automatizált hegesztés az egyszerű 

összekapcsolás és a közös, felhasználóbarát 
CNC-s kezelőfelületnek köszönhetően.

Nincs szükség biztonsági 
kerítésekre – a FANUC kollaboratív 
robotok könnyen integrálhatók 
emberi munkaterületekbe, fokozva 
a gyártás hatékonyságát és javítva a 
munkaegészséget és -biztonságot.

Akár 2,3 tonnát is felemelnek – válasszon a 
több mint száz robot közül, amelyek 
teherbírása 1 kg-tól 2,3 tonnáig terjed.

Ultragyors kiszedés, összeszerelés 
és szétválogatás – a FANUC Delta 
robot ideális sokoldalúságot 
igénylő nagy sebességű kezelő 
folyamatokhoz.



A fröccsszerszám validáció alapvető részét képviseli a FANUC széleskörű 
szolgáltatásának, melyre speciálisan felszerelt technikai központunkban van 
lehetőség. Csak mutassa meg nekünk az öntőformáját és mi megmutatjuk Önnek, 
hogy a ROBOSHOT mire képes vele. Mindig ott vagyunk, amikor Önnek szüksége  
van ránk, szenvedéllyel és elkötelezetten, hiszen mi partnere vagyunk széleskörű 
fröccsöntési applikációkban. 

Tökéletesség az öntőformából.

CNC pontosság, nagyobb  
termelékenység 
Az egész világon több mint 23 millió szervomotor és 4.7 millió FANU CNC rendszer üzemel.  
A FANUC nem csak a legnagyobb , hanem a legtapasztaltabb gyártó szervo rendszerek és vezérlések 
területén. Úttörő kutatásai, fejlesztései, valamint hosszú távú tapasztalatai biztosítják gépei verhetetlen 
pontosságú mozgását, kiemelkedő gyorsulását és ismétlőképességét. A legkorszerűbb CNC 
technológiának és a nagy sebességű feldolgozásnak köszönhetően a legmagasabb darabszámot 
biztosítják extrém rövid ciklusidőkkel és egyben a maximális termelékenységet a darabok állandó 
minősége mellett. A FANUC ROBOSHOT ideális megoldást kínál a legkülönfélébb és legkifinomultabb 
fröccsöntési feladatokhoz.

Az Ön előnyei a FANUC 
ROBOSHOT által:
• maximális pontosság
• bizonyított megbízhatóság
• kiváló ismételhetőség
• egyedülálló folyamatellenőrzés
• nagyon alacsony
   karbantartási igény

A Roboshot gépek mozgásai teljes mértékben a FANUC által gyártott és 
fejlesztett CNC vezérlők és szervómotorok által történnek, melyek segítésével 
nemcsak a piac legjobb gyorsulását érik el, de rendkívűl pontos és páratlanul 
megbízható gyártást is, precíz mozgás, pozíció és záróerő figyeléssel.

A házon belül fejlesztett szervótechnológia 
jelenti a legnagyobb előnyt



 
Rendkívül következetes 
fröccsöntés
a legkisebb súly szórással a következőknek
köszönhetően:
• pontos V-P átkapcsolás
• pontos nyomásszabályozás 1 bar felbontással
• pontos hőmérséklet-szabályozás 0,1 °C
felbontással
• precíz AI nyomásprofil szabályozás
• precíz és folyamatos adagolás valós időben

Nagyon alacsony karbantartási
költségek -
maximális üzemidő, kevesebb modul, kevesebb
alkatrész és kisebb kopás.

A ROBOSHOT lelkét a 60 éven át fejlesztett CNC 
vezérlés adja, mely a világ legmegbízhatóbb 
vezérlésének számít. Felhasználóbarát, könnyen 
kezelhető, villámgyors kommunikációval 
rendelkezik és biztosítja az állandó 
termékminőséget. 

A ROBOSHOT sokoldalú záróegységét nagy vezetőoszlop jellemzi, csakúgy mint az 
automatikus szerszámmagasság állítás és a megnövelhető szerszámmagassági 
funkciók. Az automatikus záróerő optimalizáció ellenőrzi és automatikusan 
beállítja a minimális szorítóerőt, nagyobb biztonságot nyújtva Önnek, 
szükségtelenné téve a manuális záróerő beállítást.

További záróegység funkciók:
• 5 csuklós mechanizmus
• nagyon stabil platform
• golyósorsós kilökő rendszer
• lineáris vezető sínek (opcionális) 

A ROBOSHOT fröccsegységét egy Intelligens Mérésszabályzó (AI Metering Control) jellemzi, 
ami fordulatszám szabályozás helyett forgatónyomatékot használ, hogy egy változtatható 
csigafordulatszámot érjen el. Az Intelligens Visszaáramlás Mérő (AI Backflow Monitor) 
megmutatja, hogy mi történik a szelepen belül, ezáltal folyamatosan figyelheti a zárási 
jellemzőket, csakúgy, mint az ellenőrző gyűrű kopási állapotát. Az Intelligens Nyomáskövetés 
(AI Pressure Trace) ellenőrzi a nyomásgörbét, hogy biztosítsa a stabil fröccsöntést még akkor 
is, ha belső sérülés fellépne. Kiegészítő horizontális és vertikális befecskendező egységek 
hozzáadhatók a ROBOSHOT-hoz a többkomponensű fröccsöntéshez.

További fröccsegység funkciók:
• széles fröccsegység választék (henger és csiga)
• pontos átkapcsolás vezérlés 0,01 mm felbontással

Sokoldalú záróegység

Nagy teljesítményű fröccsegység

Elektromosan meghajtott 
tengelyek

Minden FANUC ROBOSHOT alapfelszerelésben 4 
szervomotorral rendelkezik, melyekhez további 
kiegészítő motorok opcionálisan kérhetőek. Ennek 
segítségével a ROBOSHOT mozgásai - 
szerszámnyitás és zárás, a kilökőmozgás, a düzni, 
valamint a befröccsöntés mozgásai - rendkívül 
precíz és stabil folyamatot eredményeznek.

Világelső CNC megbízhatóság
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Többkomponensű 
fröccsöntés

Nagy pontosságú 
termékek

Vékony falú termékek 

Precíziós termékek 

Fém vagy kerámia 
termékek 

Mikro termékek 

Szilikon termékek  

Egy sokoldalú gép 
minden alkalmazáshoz 
A FANUC ROBOSHOT-ok 150 kN-tól 4500 kN-os nyomóerőre képes záró egységgel rendelkeznek. 
Ideális megoldást kínálnak a legkülönfélébb és legkifinomultabb fröccsöntési feladatokhoz. 
A ROBOSHOT-ok egyedülálló ereje az általuk nyújtott gyártási szabadság. A rendkívül precíz 
vezérlésnek köszönhetően szinte minden gyártási területen alkalmazhatóak, legyen szó akár kényes 
tisztateres darabokról, különleges optikai egységekről, kameralencsékről, vagy nagy nyomóerőt 
igénylő akkumulátor tokokról, amelyek megkövetelik a magas szintű gyártási specifikációkat. 
A ROBOSHOT gépekkel akár a legkisebb makroalkatrészek, komplex fém vagy kerámia 
fröccsöntése is lehetséges.  
 



Optimális hálózatépítés az 
Euromap 63 alkalmazásával
Az Euromap 63 egy minőségi információkezelő 
rendszer a globalizált és nagyobb méretű 
fröccsöntési üzemek részére. 

• központi termelésirányítás
• adatrögzítés és kiértékelés 
• központi állapotfelmérés 
• testreszabott jelentés  

FANUC ROBOSHOT az 

Autóipari alkalmazásokhoz 
Egyes funkciók kifejezetten azért kerültek kifejlesztésre, hogy azok lehetővé tegyék a legtökéletesebb autóipari 
alkatrészek előállítását. Ilyen funkció például a váltakozó adagolás időben és volumenben vagy az elő-
fröccsöntés, amely segíti a szerszám kilevegőzését és jobb kitöltődését, valamint csökkenti a ciklusidőt és növeli 
a termelékenységet. Már egy FANUC ROBOSHOT is ideális kis- és nagyméretű alkatrészek gyártásához. Stabil 
reprodukálhatósága verhetetlen, melynek köszönhetően ugyanolyan minőségű és pontosságú az 50 000. termék, 
mint a legelső. A FANUC ROBOSHOT a legmegbízhatóbb nagy gyártási sorozatoknál, minimális selejt és 
karbantartás mellett. Ezen túlmenően a ROBOSHOT flexibilitást biztosít felhasználója számára, minden egyes 
ROBOSHOT géphez ugyanis 6 különböző méretű fröccsegység áll rendelkezésre, amelyek biztosítják a lehető 
legoptimálisabb választást. Ez az, ami lehetővé teszi a sokoldalú gyártási lehetőséget egyetlen géppel.  

Nagy teljesítményű fröccsöntés 
hosszú utónyomási idővel 
A vastag falú autóipari termékek, mint például 
a POM-ból készült biztonságtechnikai elemek 
gyártásánál gyakori a hosszú utónyomási idő. 
A ROBOSHOT-ok elérhetőek nagy teljesítményű 
fröccsegységekkel, amelyek tökéletesen 
megfelelnek az ilyen jellegű feladatoknak.     

Minőségbiztosítás és 
nyomonkövethetőség 
egyszerűen
A teljes átláthatóság és kiváló minőség érdekében 
minden ROBOSHOT képes akár 16 csatornás belső 
szerszámüreg nyomás monitorozására és 
adatgyűjtésére, köszönhetően a CNC rendszerüknek. 
Ezáltal csökkenthetők az extra külső kiadások. 
Önnek csak meg kell határoznia az elérni kívánt 
termékminőséget.     

Hidraulikus és teljesen 
integrált szervo magmozgató 
rendszerek  
Az autóipari termékek gyakran összetettek, 
bonyolult szerszámozást és különböző 
magmozgásokat követelnek meg. Efféle 
termékek gyártásához a ROBOSHOT kétféle 
megoldást tesz lehetővé: külső hidraulikus 
rendszer csatlakoztatása vagy teljesen CNC 
vezérelt szervo egység alkalmazása.  



Folyamatos adagolás
valós időben 
A FANUC ROBOSHOT számára nem jelent 
problémát a különböző folyadékkristályos 
polimerek pontos adagolása még változó 
viszkozitás mellett sem.  A Precise Metering 2&3 
alapfunkció kontrolálja a plasztifikálást, 
mennyiséget, V-P átkapcsolást és dekompressziót. 
A termék minősége, mérete és tömege állandó, 
köszönhetően a valós időben történő folyamatos 
adagolásnak, mely lehetővé teszi nagy precizitású, 
kis térfogatú termékek gyártását.  

Minőségbiztosítás és 
nyomonkövethetőség 
egyszerűen
A teljes átláthatóság és kiváló minőség érdekében 
minden ROBOSHOT képes akár 16 csatornás belső 
szerszámüreg nyomás monitorozására és 
adatgyűjtésére, köszönhetően a CNC 
rendszerüknek. Ezáltal csökkenthetők az extra 
külső kiadások. Önnek csak meg kell határoznia 
az elérni kívánt termékminőséget.     

Nagy pontosságú betétes 
fröccsöntés 
A FANUC komplett feladatok megoldását 
is egyszerűen kezeli. A nagy pontosságot 
megkövetelő betétes fröccsöntés esetében teljes 
automatizálást kínál, egyszerűen integrálható 
FANUC robotok és iRVison rendszer segítségével. 
E technológiával felszerelt rendszerei elképesztő 
pontossággal és ismétléssel végzik el a feladatokat, 
köszönhetően 30 éves tapasztalatának az 
intelligens képfeldolgozásban. 

Mikro fröccsöntésre született 
Egyedül a FANUC kínál 15 tonnás elektromos 
fröccsöntő gépet, amely ideális megoldást kínál 
mikro méretű termékek precíz gyártásához, 
a lehető legkisebb alapterület szükséglete mellett.     

FANUC ROBOSHOT az

Elektronikai alkatrészekhez 
Hatalmas darabszámban gyártott kis elektromos alkatrészek, extrém rövid ciklusidővel és a gyártási folyamat 
maximális ismételhetőségével. Ez az a terület, ahol a ROBOSHOT sajátos intelligens funkciói elengedhetetlenek,
amely funkciók kompenzálni tudják az anyagváltozásokat és a viszkozitásból adódó különbségeket. A Precise 
Metering 2&3 vagy AI metering kontrol funkció lehetővé teszi a folyamatos precíz adagolást valós időben. 
A ROBOSHOT szervo motorok biztosítják a kiváló gyorsulást, szerszám nyitást/zárást és kidobást, továbbá 
lehetővé teszik a párhuzamos mozgásokat. Ilyen termékek esetén elkerülhetetlen az elő-fröccsöntés, mely 
biztosítja a jó kilevegőztetést, a beégések elkerülését, az optimális ciklusidőt és a termelékenység 
maximalizálását.



Visszakereshetőség 
Tekintettel az orvosi termékek jellegére,  
a folyamatadatok begyűjtése és tárolása kritikus. 
Azért, hogy ezt egyszerűvé tegye, a ROBOSHOT 
intelligens funkciókkal is elérhető  
- úgy mint az Euromap 63 és a FANUC LINK i  
- arra tervezve, hogy az adatot begyűjtse  
és tárolja egy központi szerveren, teljes 
nyomonkövethetőséget biztosítva.

Integrált melegcsatorna 
vezérlés
Akár 96 csatorna kezelése. Ezzel a funkcióval 
időt takaríthat meg, megkönnyíti az adatok, 
paraméterek kezelését és tárolását.  

Minőségbiztosítás és 
nyomonkövethetőség 
egyszerűen
A teljes átláthatóság és kiváló minőség érdekében 
minden ROBOSHOT képes akár 16 csatornás belső 
szerszámüreg nyomás monitorozására és 
adatgyűjtésére, köszönhetően a CNC rendszerüknek. 
Ezáltal csökkenthetők az extra külső kiadások. 
Önnek csak meg kell határoznia az elérni kívánt 
termékminőséget.     

Folyamatgrafika alapkivitelben 
Amire Önnek szüksége van folyamatok 
ellenőrzésénél.
• referencia adatok, görbék tárolása
• minőségellenőrzés 
• több görbe egyidejű megjelenítése
• ideális eszköz a folyamatok optimalizálására

FANUC ROBOSHOT az 

Egészségügyi alkalmazásokhoz
Emberek által nap mint nap használt gyógyszeripari és gyógyászati termékek gyártásánál elengedhetetlen 
a tisztaság, minőség, megbízhatóság és ismételhetőség. Gyakori a tiszta, átlátszó vagy áttetsző és kényes 
termékek gyártása. A rendkívül érzékeny elő-fröccsöntés elősegíti a szerszám kilevegőzését - ezáltal csökken 
a beégés veszély és jobb kitöltődést biztosít -, a ciklusidő csökkenését és a termelékenység növekedését. 
A ROBOSHOT intelligens AI metering kontrol funkciója lehetővé teszi a folyamatos és precíz adagolást valós 
időben, még váltakozó viszkozitás mellet is. Ezen túlmenően a ROBOSHOT flexibilitást biztosít felhasználója 
számára, minden egyes ROBOSHOT géphez ugyanis 6 különböző méretű fröccsegység áll rendelkezésre, 
amelyek biztosítják a lehető legoptimálisabb választást. Ez az, ami lehetővé teszi a sokoldalú gyártási 
lehetőséget egyetlen géppel.  



Nagyteljesítményű fröccsöntés 
hosszú utónyomási idővel 
A vastag falú optikai alkatrészek gyártásánál 
biztosítani kell a hosszú utónyomási időt. 
A ROBOSHOT gépek elérhetőek nagy teljesítményű 
fröccsegységekkel, amelyek tökéletesen teljesítik 
az ilyen jellegű feladatokat.    

Növelje a minőséget optikai 
termékeinél
Optikai termékeknél a pontos szerszámhőmérséklet 
elengedhetetlen és kritikus a felületi minőségnél. 
Opcionális integrált kontrol funkció segít megelőzni 
a hibákat, és az esetleges szerszámhőmérséklet 
eltéréseket. 

Érzékeny paraméter 
beállítások 
A CNC vezérlésnek és a szervo rendszernek 
köszönhetően a legprecízebb beállítások 
végezhetők el, azért, hogy a legkisebb felületi 
hibák is megszűnhessenek. 

Mikro fröccsöntésre született 
Egyedül a FANUC kínál 15 tonnás elektromos 
fröccsöntő gépet, amely ideális megoldást kínál 
mikro méretű termékek precíz gyártásához, 
a lehető legkisebb alapterület szükséglet mellett.     

FANUC ROBOSHOT az 

Optikai alkalmazásokhoz
Az optikai termékek gyártása külön kihívás a fröccsöntő ipar számára. Ellentétben a hagyományos fröccsöntési 
eljárásokkal itt a fröccsöntési sebesség lassabb és a termékek fala általában vastagabb. Lassú folyamat a lehető 
legnagyobb pontossággal, ez az, amit a ROBOSHOT nyújt. Nagynyomású és precíz fröccsöntés sebesség 
szabályozás, nagy teljesítményű és teherbírású fröccsegységekkel. 



A legalacsonyabb 
energiafogyasztás világszerte
A kiváló FANUC szervo technológiának és az intelligens energiavisszatáplálásnak köszönhetően 
a ROBOSHOT energiahatékonysága világelső.  Azonos termék gyártása során a ROBOSHOT 
50-70%-kal kevesebb energiát használ fel, mint a hidraulikus gépek, továbbá 10-15%-kal 
kevesebbet, mint a konkurens elektromos gépek. A FANUC gépei megfelelnek a japán filozófiának: 
minél kevesebb modul, minél kevesebb alkatrész. Ezáltal jelentősen kisebb a ROBOSHOT 
meghibásodási lehetősége és karbantartási igénye, ami biztosítja a magas szintű rendelkezésre 
állást. A FANUC ROBOSHOT biztosítja felhasználója számára a legalacsonyabb belső költséget 
a piacon elérhető gépek közül. 

Optimális energiafogyasztás 
Minden ROBOSHOT alapfelszereltsége az 
energiafogyasztás monitor funkció. A ROBOSHOT 
ezen funkció segítségével megjeleníti az egyes 
ciklusok során felhasznált energia mennyiségét, és 
az optimális energiafelhasználás érdekében lehetővé 
teszi a szervomotorok által visszanyerhető energia 
visszatáplálását.

Akár 50-70%-kal kevesebb 
energiafogyasztás

Akár 10-15%-kal kevesebb 
energiafogyasztás

Hidraulikus  
gépek 

Elektromos  
gépek 

Alacsonyabb  
energia- 
fogyasztás

Alacsonyabb  
energia- 
fogyasztás



STOP

Az Ön előnyei a FANUC szerszám 
nyomóerő szabályzással:
• csökken a szerszám terhelése,  
   kopása
• növekszik a gép élettartama
• csökken a selejtszázalék  
   (sorjás vagy beégett darabok)
• kevesebb energiafogyasztás 
• csökken a termelésindítási idő 

Optimalizált záróerő 
beállítás és kevesebb  
hibás termék  
A ROBOSHOT képes automatikusan optimalizálni a szükséges 
szerszám nyomóerőt a gyártási folyamat során. 

Maximalizálja a szerszám- és 
kilökővédelmet 
A ROBOSHOT AI szerszám- és kilökővédelem biztosítja a legjobb 
szerszámbiztosítást. Az állásidő csökkentése érdekében jelzi 
továbbá, ha szerszámzsírozásra van szükség, vagy esetleg a 
szerszám bizonyos része elhasználódott. 

Szerszám- és kilökővédelem mindkét irányba 
Amennyiben probléma merülne fel a gyártás során, a ROBOSHOT 
maximálisan védi a szerszám teljes nyitás és zárás ciklusát. 
Az egyedülállóan érzékeny szerszámvédelem funkció méri 
a motor nyomatékát és azonnal leállítja a ciklust, ha az érték 
a beállítottnál magasabb. Ugyanez a technológia védi a kidobót 
előre- és hátramenetben.     

Megbízható védelem sebesség csökkenés nélkül
Ellentétben a hidraulikus rendszerek védelmével, a ROBOSHOT 
AI szerszámvédelem nincs hatással a szerszámmozgás 
sebességére. A nagy sebességű szerszámmozgás független 
a védelem érzékenységétől, mely az elektromos hajtásnak 
köszönhető. A szerszámvédelem toleranciája függetlenül 
programozható a teljes szerszámút hosszán.   További információk:

Nézze meg a FANUC egyedülálló 
szerszámvédelmét működés közben.

Az Ön előnyei a FANUC AI 
szerszám- és kilökővédelemmel:
• szerszámsérülés nem, vagy csak 
   kismértékben fordul elő
• javítási költség nem, vagy csak  
   kismértékben merül fel 
• nincs termeléskiesés 
• beállítása nagyon egyszerű, elegendő  
   csak akitválni, majd százalékban  
   meghatározni a minimum/maximum 
   nyomatékeltéréseket
• nem csökken a nyitás-zárás  
   sebessége

A ROBOSHOT erősségei

Védi az Ön értékes 
szerszámait!



Az Ön előnyei a FANUC Precise 
Metering 2&3 funkcióval:
• állandó plasztifikált térfogat még 
   alacsony viszkozitásnál is
• állandó darab tömeg
• az esetleges buborékok és ezüst csík 
   effektus elkerülése 
• automatikus V-P átkapcsolás 
• automatikus dekompressziós 
   beállítás
• magasabb termékminőség - 
   alacsonyabb selejtszázalék  

Állandó terméksúly – nincs 
szükség dekompresszióra 
A FANUC Precise Metering 2&3 kiegészítő funkció célja a valós 
időben történő folyamatos adagolás biztosítása. A Precise 
Metering 2 funkció gondoskodik a dekompresszióról a csiga 
visszafele csavarásával a plasztifikálást követően. 
A Precise Metering 3 funkció gondoskodik a legpontosabb 
anyagtérfogatról, a V-P átkapcsolásról és a zárógyűrű megfelelő 
működéséről a befröccsöntés megkezdése előtt. Az üzemmód 
automatikusan be- és kikapcsolható. 

Precise Metering a maximális 
pontosságért és stabilitásért 

Távfelügyelet a ROBOSHOT-LINKi -jal
A LINK-i egy olyan gyártógép és minőségbiztosítási eszköz, amely akár 100 ROBOSHOT gépet is valós időben tud 
kezelni távoli PC-kről vagy okoseszközökről.

Állapot monitor                     
• alacsonyabb költséget és magasabb működési rátát ér el 
• folyamatosan figyeli az energiafogyasztást       

Minőség információ                 
• nyomonkövethetőséget és fejlett minőségelemzést biztosít                                
• megvizsgálja a meghibásodás okait és a fröccsöntés ismételhetőségét       

Diagnózis                              
• riasztási előzmények                 
• működés- és paramétercsere előzmények                           
• Távoli működtetési funkciók

A ROBOSHOT erősségei

Az Ön előnyei a FANUC 
Backflow Monitor 
visszaáramlás ellenőrzéssel:
• állandó folyamatellenőrzés

• átláthatóbb befröccsöntési folyamat

• az esetleges szabálytalanságok   

   könnyebb felderítése 

• előütemezés az esetleges 

   karbantartási feladatokra

• kiszámítható időzítés a zárógyűrű 

   cseréjére   

Egyedi folyamatirányítás és 
visszaáramlás ellenőrzés  
A FANUC Backflow Monitor visszaáramlás ellenőrzés 
megmutatja felhasználójának, hogy mi történik pontosan 
a fröccsegységen belül. Lehetővé teszi továbbá a záró gyűrűn 
történő alapanyag visszaáramlás figyelemmel kísérését és 
az esetlegesen előforduló szabálytalanságok megjelenését. 
A befröccsöntési folyamat során a csiga és a zárógyűrű pontos 
helye és helyzete ugyanis megjelenik a kezelőfelületen.  
Ezen felül láthatóvá válik a felhasználó számára a zárógyűrű 
állapota és kopása is, az egység kiszerelése nélkül. 

A FANUC Backflow Monitor visszaáramlás ellenőrzés. 
A bal oldalon látható kép szemlélteti azt az esetet, amikor 
stabil a visszaáramlás és a zárógyűrű működése, míg a jobb 
oldali azt, amikor a visszaáramlás instabil és a zárógyűrű 
időben nem zár rendesen.  

Érzékeny FANUC CNC 
vezérlésű elő-fröccsöntés
A FANUC ROBOSHOT standard kivitelben is verhetetlen
megoldást kínál a bonyolult és kifinomult fröccsöntési
feladatokhoz. A szervomotorok közvetlen CNC vezérlése
lehetővé teszi a precíz és független mozgásokat.  
A párhuzamos mozgások révén a FANUC ROBOSHOT  
elő-fröccsöntés funkciójával a fröccsöntés már akkor 
megkezdődik, amikor a szerszám még nincs teljes mértékben 
összezárva és a szükséges szerszámzáró erő csak a végső 
pillanatban épül fel. Ezáltal a levegő sokkal könnyebben 
távozik a szerszámüregből, jobb lesz a kitöltődés, megszűnik 
a beégés, kevesebb selejt keletkezik, csökken a szerszám és  
a gép terhelése, optimalizálódik a ciklusidő és növekszik a 
termelékenység.
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A ROBOSHOT erősségei

FANUC ROBOSHOT  
SI-20A

FANUC ROBOSHOT  
SI-300HA

Tétel Egység Egység Egység

Csiga átmérő mm

Csiga löket mm

Maximális befecskendezési űrtartalom cm3

Maximális befecskendezési sebesség mm/s

Maximális befecskendezési nyomás MPa

Maximális utónyomás MPa

Maximális befecskendezési ráta cm3/s

Maximális csigafordulatszám min-1

Düzni felszorítóerő kN

Henger fűtőzónák száma
Henger

Düzni

Henger fűtőzónák kapacitása kW

Gép önsúly ton ≈ 0.65 (fröccsegység)  ≈ 0.15 (vezérlőegység)

Többkomponensű fröccsöntés
Használhatja a ROBOSHOT-ot többkomponensű fröccsöntésre, a sokoldalú és könnyen integrálható vertikális és 
horizontális fröccsegységek hozzáadásával. Ez a fejlett fröccsöntési technika lehetővé teszi a használója számára, 
hogy három különböző alkotóelemet egyidejűleg fecskendezzen be. A vertikális SI-20A egység a ROBOSHOT tetejére 
illeszkedik, a horizontális SI-300HA egység pedig az oldalára. Ezek a kiegészítő fröccsegységek lehetővé teszik, hogy 
2 vagy 3 különböző alkotóelemet egy cikluson belül tudjon befecskendezni. A nagyteljesítményű FANUC CNC erejével 
vezérelve, a fröccsegységek azonos pontosságot és ismételhetőséget kínálnak, mint a ROBOSHOT. 

Az Ön előnyei
• teljesen integrált FANUC CNC 
• könnyű integrálni                 
• rugalmas konfiguráció           
• kulcsrakész megoldások        
• költséghatékony

ROBOSHOT  
operációs képernyő

Második fröccsegység 
operációs képernyő

Könnyű átváltás  
az operációs képernyők között

A ROBOSHOT SI-20A  
vertikális fröccsegység

Ez a vertikális fröccsegység a ROBOSHOT tetejére 
telepíthető. Két különböző típusú egység adaptálható 
a 100 és 300 tonna közötti gépekre. A FANUC legújabb 
CNC-jével felszerelve, az egység stabil, precíz 
fröccsöntést kínál, egy helytakarékos elektromos 
szekrénnyel felszerelve.

Jellemzők és előnyök  
• a FANUC legújabb CNC-jével vezérelve
• ugyanaz a pontosság és ismételhetőség,  
   mint minden más ROBOSHOT-nál
• telepíthető a jelenlegi ROBOSHOT modellekre
• integrált képernyő a ROBOSHOT operációs képernyőn

A ROBOSHOT SI-300HA 
horizontális fröccsegység

Ez a horizontális fröccsegység a ROBOSHOT α-SiA 
modellek oldalára szerelhető. Opcionális FANUC 
szervómotorok állnak rendelkezésre a forgóasztalok 
vezérléséhez a ROBOSHOT SI-300HA-tól. Rugalmas és 
könnyű integrálni az Ön ROBOSHOT-jához. 

Jellemzők és előnyök
• a FANUC legújabb CNC-jével vezérelve
• ugyanaz a pontosság és ismételhetőség,  
   mint minden más ROBOSHOT-nál                 
• cserélhető a különböző ROBOSHOT modellek között



Egyszerű automatizálásra tervezve
A FANUC Quick & Simple Startup Robotisation Package-e (QSSRP) lehetőve teszi, hogy mindössze néhány lépésben 
telepítsen robotokat. Az egyszerű robot hozzáférési alkatrészek csakúgy mint az ergonómikusan tervezett 
munkaterületek könnyű hozzáférést biztosítanak a géphez. Az komplexebb automatizálási elképzelésekhez a FANUC 
átfogó, elkötelezett európai partnereinek hálózata rendelkezik azzal a know-how-val és műszaki szakértelemmel,  
amely megteremti az ideális megoldást az Ön termelési létesítményének. Egy másik plusz: az összes FANUC  
termék ugyanazt a nyelvet beszéli és megosztja a közös szervo- és vezérlőplatformot, ami rendkívül egyszerűvé teszi  
a tanulást és a működtetést.

Integrálásra készen: köszönhetően az új felületeknek és intelligens funkcióknak, mint például az integrált forró futó 
és fröccsöntési hőmérséklet szabályozás, a FANUC ROBOSHOT megkönnyíti a rugalmas integrációt a létező termelési 
rendszerekbe. Ellentétben minden más hasonló géppel, a FANUC ROBOSHOT tartalmaz egy széleskörű funkció 
csomagot a leggyakoribb fröccsöntési applikációkkal.

Építse meg a saját FANUC celláját 
A FANUC iRVison rendszerrel és a Robotok segítségével rendkívül 
egyszerűvé és termelékennyé válhat az Ön gyártási cellája. 

Gyors és egyszerű betételhelyezés
• betétminőség ellenőrzése a beillesztés előtt
• nagy pontosságú és megismételhető betétbeillesztés 
   mechanikai segédtámogatás nélkül
• helyzeti pontosság +/- 0,02 mm

Vizuális hibakizárás
• az integrált FANUC képfeldolgozó rendszer, az iRVison, 
   már a szerszámüregben azonosítja a hibákat
• vizuális azonosítás teljes termékre vagy részhibákra
• biztosítja és támogatja a gyártási folyamatot  
• jelentős idő- és költségmegtakarítás érhető el 
• 1 kamera elegendő akár többfészkes szerszámokhoz is 

Termékelhelyezés és -tájolás
• a FANUC iRVison egyszerű megoldás 
   a termékek pozícionálására
• minden terméket ellenőriz a szállítószalagon 
• automatikusan azonosítja a szerszámüreget
• azonnal döntést hoz 

• teljesen automatizálható a Quick & Simple Startup     
   Robotisation Package (QSSRP) segítségével                      
• zökkenőmentes be- és kitöltés, vagy inzert behelyezés       
• könnyű robot hozzáférhetőség      
• kulcsrakész megoldások

Az Ön előnyei

A ROBOSHOT erősségei



Világverő CNC 
megbízhatóság
A 60 éves folyamatos fejlesztésre támaszkodva, a FANUC ROBOSHOT 
központi eleme a legmegbízhatóbb CNC vezérlő az egész világon. 
Felhasználóbarát, és tartalmazza az összes szabványos felületet,  
gyors feldolgozási időket és konzisztens alkatrész minőséget 
szolgáltatva.

USB

CF kártya

• 15”-os színes érintőképernyős kijelző                                   
• intuitív iHMI kezdőképernyő     
• gyors és könnyű adatbemenet  
   és minimális billentyűzetes bevitel                             
• tökéletesített felület a robot  
   működési képernyőjére            
• pontos prediktív karbantartás  
• könnyen használható vezérlőképernyő                      
• több nyelvet támogat              

Az intuitív vizuális karbantartási felület a FANUC CNC-jén gyorsabb visszaállást  tesz 
lehetővé a szervizelés után. Az integrált korai figyelmeztető rendszer felmerülésük 
előtt felismeri a hibákat, maximális pontosságot és konzisztens minőséget biztosítva.

• 15”-os színes érintőképernyős kijelző                                  
• intuitív iHMI kezdőképernyő    
• gyors és könnyű adatbevitel                       
• Ethernet és USB felületek

Egyszerű karbantartás - korai észlelés
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32 128 103 2200 2700 2200
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1500 /
1800

500-200
600-200

575-275
675-275

440 Ø 160 560 x 510 800 x 750 150

22 75 29
3400 2600

330

3400 2600

500 15
                                – 6400
                                – 6150
                                – 6550
                                – 6300 

26
95

50

28 58 3200 2400 2800 2400

32 128 103 2700 2200 2200

36
144

147 2200 1900 1700

40 181 1600

FANUC ROBOSHOT sorozat
Válassza ki a megfelelő 
modellt az Ön alkalmazásaihoz 

Dupla lap

Dupla lap

Dupla lap

Szimpla lap

Szimpla lap

 IS300 Dupla lap

 IS200 Dupla lap

 IS330 Dupla lap

Kis kapacitású

 IS500 Dupla lap

 IS500 Dupla lap

 IS300 Szimpla lap 

 IS200 Szimpla lap

 IS330 Szimpla lap

 IS500 Szimpla lap

 IS500 Szimpla lap 

(kis 
kapacitás) Szimpla lap

 IS330 Dupla lap

 IS330 Dupla lap
 IS330 Szimpla lap

 IS330 Szimpla lap

Záró egység Fröccsegység A gép súlya 
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α-S150iA

 α-S220iA
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IS180 / IS200 IS525 / IS330 / IS240 IS800 / IS500 / IS270

1500 /
1800

500-200
600-200

575-275
675-275

440 Ø 160 560 x 510 800 x 750 150

32
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2800

200

3800
2800

330 30

                                – 7050
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44
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52 208 442 1600 1600

2200
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40 188 2800 2600
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(kis kapacitás)

FANUC ROBOSHOT sorozat
Válassza ki a megfelelő 
modellt az Ön alkalmazásaihoz 

Dupla lap

Szimpla lap

(Opció 
5000)

 IS300 Dupla lap

 IS500 Dupla lap

 IS300 Szimpla lap

 IS500 Szimpla lap
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-os pótalkatrész 
elérhetőség

Támogatás

Az egész világra kiterjedő  
hatékony FANUC szerviz 
Akárhol legyen is ránk szüksége, átfogó FANUC hálózatunk érékesítést, támogatást és 
ügyfélszolgálatot biztosít a világ minden részén. Biztos lehet benne, hogy mindig talál egy helyi 
kapcsolattartót, aki az Ön nyelvét beszéli.

Hatékony ellátás:
Gyári pótalkatrészek az 
élettartam végéig

Mi egészen addig biztosítjuk a 
pótalkatrész ellátást 
berendezéséhez, amíg Ön azt 
használja. A 20-nál is több 
európai alkatrészellátó 
központ, a kijelölt 
szervizmérnökök, a FANUC 
áruházaihoz való közvetlen 
internetes hozzáférés,  
az elérhető termékek 
lekérdezése és az internetes 
rendelés mind azt a célt 
szolgálja, hogy rendszerei 
folyamatosan, fennakadás  
nélkül üzemeljenek.

Hatékony és hosszú időre 
vetített termelékenyég: 
FANUC karbantartó szolgálat

A gép kezelési költségeinek 
csökkentésére karbantartási 
szolgáltatásokat kínálunk, 
amelyekkel minimálisra 
csökkenthető a gyártásra 
gyakorolt hatás, illetve a 
legtöbbet hozhatja ki a gépből.  
A FANUC megoldásai a 
célirányos megelőző, 
ütemezett, valamint utólagos 
karbantartási eljárások révén 
a gyártási eljárásoktól 
függetlenül működőképes 
állapotban tartják a gépet, 
maximálisra növelik a 
rendelkezésre állást, és a 
lehető legminimálisabbra 
csökkentik az állásidőt.

Hatékony oktatás:  
FANUC Akadémia

A FANUC Akadémia tanfolyam 
kínálatában szerepel minden, 
amire munkatársai képzéséhez 
és termelékenysége 
növeléséhez szüksége van, a 
kezdőknek szóló bevezető 
kurzusoktól a szakértő 
felhasználók igényeinek és a 
konkrét alkalmazási 
területeknek megfelelően 
testreszabott tanfolyamokig. 
Gyors és hatékony tanulás, 
helyszíni oktatás, több gépre 
való keresztképzés is szerepel 
az óriási oktatási kínálatban.
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99.97%



Egy közös szervorendszer és 
vezérlőplatform – Végtelen lehetőségek
Ez a FANUC!

WWW.FANUC.EU

A műszaki adatok előzetes értesítés nélkül változhatnak. Minden jog fenntartva. © 2021 FANUC Europe Corporation

FA 
CNC vezérlések,  
szervomotorok,  
hajtások, lézerek

ROBOTOK
Ipari és 
kollaboratív 
robotok, tartozékok, 
szoftverek

ROBOCUT 
Huzalszikra 
forgácsológépek

ROBODRILL
Kompakt  
megmunkálóköz-
pontok

ROBOSHOT
Elektromos CNC 
fröccsöntőgépek

ROBONANO
Ultraprecíz
gyártógépek

IoT
Ipar 4.0 
megoldások
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