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Force Sensor  
Inteligentní snímač nahrazující lidský hmat

Montáž
Konturování 
Měření 



Inteligentní senzor vhodný pro 
montážní, konturovací a měřící 
aplikace
Řada FANUC Force sensorů otevírá zcela novou oblast možností pro inteligentní řešení v 
automatizaci. To proto, že robot vybavený Force Senzorem má cit téměř jako člověk a na základě 
zpětné vazby ze senzoru zjistí přesnou sílu a točivý moment působící na konci robota a to v 6 stupích 
volnosti. Díky precizní konstrukci senzoru, mohou roboty vybavené touto technologií provádět montáž, 
konturování a měřicí práce v řadě odvětví. Čtyři různé velikosti sensoru jsou vhodné pro 6-osé roboty 
s užitečným zatížením až 250 kg. 

Kontrola kvality
•  kompletní sledování produkčních dat a 

protokolování
•  vysoká přesnost při montážních a konturačních 

aplikacích
•  zajištění konzistentní kvality procesu u aplikací 

vyžadující  konstatní přítlak
•  velký rozsah možností pro měření

Větší produktivita
•  kompletní integrace do robotického systému pro 

rychlejší zpracování 
•  podporuje praxí osvědčené standardní funkce
•  robustní hardware a inteligentní software pro 

zkrácení doby cyklu - to vše 100% FANUC
•  kombinace Force Control a iRVision pro jedinečnou 

funkcionalitu

Rozšiřte své možnosti
•  Montáž - s velmi vysokou přesností, vkládání, 

montáž, usazování , uložení až do tolerance H7
•  Konturování - přesné odjehlení, broušení a leštění
•  Měření - universální měření hmotnosti - kalkulace 

hmotnosti a těžiště

Rychlejší nastavení a maximální 
provozuschopnost
•  rychlé nastavení díky kompletní integraci do robota 

(není nutné  rozhraní pro externí zařízení)
•  knihovny softwarových přídavných funkcí k 

okamžitému použití
•  bezproblémová integrace s FANUC vision systémy
•  kompaktní konstrukce s vysokou spolehlivostí 

Fanuc pro maximální výdrž v provozu



Odjehlování a broušení
Odstranění otřepů odlitku je prováděno i přesto, že 
otřepy nejsou vždy stejné a může docházet k velkým 
odchylkám. Force Sensor zajišťuje, že nástroj bude 
vždy sledovat danou konturu. 

Montáž
Sestavování převodovek a jiných technických zařízení i 
pomocí dvou koordinovaných robotů, kdy jedním je 
držena základna a druhým robotem jsou vkládány 
ložiska a čepy. 

Leštění
Proces leštění kovových dílů je zpracován na základě 
síly působící na nástroj a tím je v reálném čase 
zajištěn během pohybu robota konstatní přítlak na 
leštěnou plochu. 

Lícování a vkládání
Montáž dílů a vkládání obrobků horizontálně nebo 
vertikálně do upínacího nebo nástrojového držáku s 
velmi přesnou tolerancí.

Kontaktujte nás pro nalezení optimálního řešení pro Vaše odvětví: www.fanuc.eu

Celosvětová síť podpory a 
servisu FANUC
Podívejte se na: 
www.fanuc.eu/uk/en/ 
lifetime-management

Objevte širokou škálu 
přesných aplikací
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Inteligentní funkce  
pro lepší výkon

Constant Push
Umožňuje robotu ve zvoleném směru tlačit konstantní silou. Po dosažení 
předem zadefinovaného prahu konstatní síly, začne robot v tomto místě tlačit 
touto silou po definovaný čas. 

Face Match
Umožňuje robotu při montážních operacích složit jednotlivé komponenty. 

Hole Search
Umožňuje robotu hledat otvor do kterého má být vložen díl. To pak může být 
následováno samotným vložením dílu do otvoru. 

Shaft insert
Umožňuje založení hřídele, popř. čepu prostřednictvím sladěním úhlu a 
polohy hřídele s otvorem před vložením. 

Phase match
Tato funkce umožňuje skládání ozubených kol, popř. nasazení dílu na hřídel s 
perem. K sesazení dojde po postupném otáčení dílu. 



FS-15iA

FS-15iA

Kombinace funkcí  
pro větší univerzálnost
Řídící příkazy síly jsou připojeny na master / slave základu pro snadné provádění

Fixture Mount Force Sensor
Ideální pro přesné montáže, funkce “Phase Matching” a konturovací operace. 
Umožňuje aby byl Force Sensor namontováný na pracovní stůl. Sensor 
namontováný na stole  umožňuje robotu využívat více nástrojů.  

TP Program Auto Generation
U procesů, které vyžadují přesně tvarované hrany, zaznamenává tato funkce 
dráhu na obrobku a automaticky generuje TP program. 

Two-Direction Push
Při odstraňování otřepů a konturování umožňuje robotu tlačit dolů a různými 
směry současně.

Contouring
Při brousících a leštících operacích s nerovným nebo nepravidelným 
povrchem, měří tato funkce sílu působící na nástroj a povrch obrobku a 
aplikuje konstantní sílu. Robot následně sleduje nerovný povrch. 

Deburring Path Auto Generation using iRVision
Automaticky vygeneruje TP program pomocí poziční informace získané z tzv. 
“FANUC iRVision Image”. Odjehlení je nyní možné provádět pomocí volitelné 
funkce Control Force Contouring. 

Obrobek

Hrany

Force sensor

Force sensor

3D Laser 
Vision 
Sensor

Force  
Sensor

Odjehlovací 
nástroj

Díl

Kamera 
2D Vision 
Sensor

1. Start “Vkládání hřídele”

4. Start “Phase Search”

5. Spodní část “Phase Search”

2. Spodní část “Vkládání hřídele”

3. Konec “Vkládání hřídele”

6. Konec “Phase Search”



FS-15iAe

90 x 36 0.31 147 / 15 11.8 / 120 1570 / 160 125 / 1280 0.39 / 40 0.016 / 0.16

FS-15iA

94 x 43 0.57 147 / 15 11.8 / 120 1570 / 160 125 / 1280 0.39 / 0.04 0.016 / 0.16

FS-40iA

105 x 47 0.87 392 / 40 39.2 / 400 3920 / 400 392 / 4000 1.0 / 0.1 0.029 / 0.29

FS-100iA

155 x 59 3.2 980 / 100 156 / 1600 9800 / 1000 1560 / 16000 2.0 / 0.2 0.08 / 0.8

FS-250iA

198 x 85 6.9 2500 / 255 500 / 5100 25000 / 2550 5000 / 51000 4.9 / 0.5 0.25 / 2.5

Technický přehledKompletní kontrola kvality

Obrazovka historie 
provedených 
operací
Chcete-li mít k dispozici kompletní přehled procesů, pak 
obrazovka historie provedených operací zobrazí jak klíčové 
tak podrobné záznamy. Parametry jako např. působící síly 
mohou být vždy jednoduše zkontrolovány a zaznamenány.

Prohlížeč dat
Tato funkce zaznamenává údaje o Force Sensoru a 
umožňuje grafický výstup. Lze využít pro účely archvice dat 
nebo pro následné doladění parametrů. 

Vlastnosti Force Control
• k dispozici 5 různých typů snímačů: 15, 40, 100 a 250 kg
•  snadné použití předdefinovaných funkcí:
 · funkce vkládání dílu (vkládání hřídele, ložisek atd. použitélné téměř pro jakýkoliv díl)
 · funkce konturování (sledování obrysu a aplikování definované síly na povrch)
 · funkce vyhledávání (nalezení otvorů, drážek apod.) 
 · funkce Match - nástroj/chapadlo je nastaven do stejné orientace s daným povrchem 
 · funkce Push (například pro lepení držáků v těle letadel)
•  záznam dat s vizualizací v podobě grafu síly 
• kalkulace hmotnosti a centra těžiště nástroje
• automatická generace TP programu sledováním dráhy při konturaci
•  sensor může být použit  2 způsoby:
 · připojený na robot (jako na obrázcích v této brožuře)
 · pevně přichycený (na stole nebo přípravku)

DOF Dim Ø 
[mm]

Hmotnost  
[kg]

Jmenovité zatížení Tolerance statického 
přetížení Rozlišení

Přesnost [%]
Fx, Fy, Fz 
[N / kgf]

Mx, My, Mz  
[Nm / kgfcm]

Fx, Fy, Fz 
[N / kgf]

Mx, My, Mz  
[Nm / kgfcm]

Fx, Fy, Fz 
[N / kgf]

Mx, My, Mz  
[Nm / kgfcm]

3 osy

6 os

6 os

6 os

6 os

méně než 3

méně než 2

méně než 2

méně než 2

méně než 2



FA 
CNC řídicí 
systémy, Servo 
pohony  
a Lasery

ROBOTY  
Průmyslové
roboty,
Příslušenství
a Software

ROBOCUT 
CNC řízené
elektroerozivní
drátové řezačky

ROBODRILL  
Kompaktní
CNC obráběcí
centra

ROBOSHOT  
Elektrické CNC 
vstřikovací stroje

ROBONANO
Ultrapřesný
obráběcí stroj

Jedna společná servo a řídicí platforma  – 
Nekonečné možnosti
THAT‘s FANUC!

Technické údaje podléhají změnám bez předchozího upozornění. Všechna práva vyhrazena. © 2019 FANUC Europe Corporation

WWW.FANUC.CZ
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