
Izkusite več  
Sodelujoči roboti za 
širok nabor aplikacij
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VEČ nadzora
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Zakaj se zadovoljiti z manj, 
ko pa lahko dobite VEČ? 

CR serija sodelujočih robotov FANUC ponuja večjo izbiro, večjo zmogljivost, večji
doseg in višjo hitrost od katere koli druge serije sodelujočih robotov na tržišču.
Sodelujoči roboti FANUC, ki imajo certifikat s področja varnosti, sodelujejo
z ljudmi z roko v roki in dodajajo vrednost vašim procesom. Ker naš nabor
izdelkov pokriva potrebe velikih korporacij, srednje velikih in manjših podjetij ter
začetnikov na področju avtomatizacije, vsebuje ravno pravšnje rešitve za vašo
proizvodnjo.

Več izbire za večji obseg poslovanja

Ali imate majhno ali srednje veliko podjetje in še niste pomislili na avtomatizacijo? V tem primeru 
sodelujoči roboti FANUC ponujajo ravno tisto priložnost, ki jo iščete. Hitro jih namestimo, za uporabo 
so enostavni, skratka, ponujajo zanesljivost brez primere ter tako predstavljajo trajno rešitev, ki izboljša 
vašo produktivnost in vam ponudi nove priložnosti za rast. Ponujajo tudi zanesljivo donosnost naložbe.
Naj vam naši strokovnjaki svetujejo in pomagajo priti do pravih rešitev avtomatizacije za vaše potrebe!

Enostavno delo

Od tradicionalnega programiranja se lahko 
odmaknete z funkcijo ročnega vodenja FANUC, ali 
pa za programiranje uporabite nove vodnike iHMI 
FANUC. 

Navodila za rokovanje FANUC vam omogočajo, da 
svojega sodelujočega robota učite z vodenjem po 
poteh ali pri ročnem dvigu težkih predmetov. Po drugi 
strani pa iHMI, nova rešitev družbe FANUC, ponuja 
vodnik, ki vas korak za korakom vodi po nastavitvah 
sodelujočih robotov serije CR in po ustvarjanju 
programov, da ne omenjamo drugih čarovnikov in 
navodil za pomoč novim uporabnikom. 

Sodelujoči roboti FANUC se ustavijo na dotik in 
ponovno zaženejo ob pritisku na gumb. S priročno 
funkcijo ročnega vodenja pa je tudi prilagajanje na 
različne aplikacije popolnoma enostavno.



Večje breme - do 35 kg

Z ravno pravo obremenitvijo za vašo 
aplikacijo le FANUC ponuja 6 modelov 
z obremenitvijo od 4 pa do vrhunskih 
35 kg. Poleg tega je FANUC CR-35iA 
še vedno najmočnejši sodelujoči robot 
na tržišču.

CR-4iA
Obremenitev: 4 kg
Doseg: 550 mm

CR-7iA
Obremenitev: 7 kg
Doseg: 717 mm

CR-7iA/L
Obremenitev: 7 kg
Doseg: 911 mm

CR-15iA
Obremenitev: 15 kg
Doseg: 1441 mm

CR-14iA/L
Obremenitev: 14 kg
Doseg: 911mm

CR-35iA
Obremenitev: 35 kg
Doseg: 1813 mm

Večji doseg – do 1831 mm

Sodelujoči roboti FANUC so 
na voljo z dosegom 550, 717, 
911, 1441 in 1813 mm – vsi 
pa imajo 360-stopinjsko 
delovno območje.

Večja hitrost - do 1500 mm/sec 

Za zagotavljanje varnosti sodelujoči 
roboti omejijo silo in zagon ter 
obratujejo pri nižji hitrosti kot drugi 
tipi robotov. Na račun nadzora 
varnosti pa modeli FANUC CR 
dosežejo hitrost do 1500 mm  
na sekundo.

VEČJI učinek in  
VEČJA zmogljivost 
Z možnimi obremenitvami 4 kg, 7 kg, 14 kg, 15 kg in 35 kg ter dosegom brez 
primere, je serija CR popolna za procese rokovanja, pri katerih so ljudje 
izpostavljeni tveganju ponavljajočih se obremenitev in drugih poškodb, povezanih 
z delom. Ker sodelujoči roboti FANUC nadzirajo silo dosti bolj natančno kot ljudje, 
ponujajo tudi izjemne prednosti pri kakovosti in ponovljivosti.



Dvojno preverjanje varnosti - Dual Check Safety (DCS)

DCS je varnostni sistem, ki nadzira položaj in hitrost. Gre za preizkušeno 
tehnologijo, ki jo uporablja mnogo robotov FANUC. Pri seriji CR je na DCS 
možno priključiti varnostno opremo drugih proizvajalcev, s čimer dobimo 
izboljšano varnost in povečano produktivnost.

Prilagodljive možnosti namestitve

Za bolj prilagodljive postavitve je možno vse modele 
razen CR-35iA namestiti obrnjene na glavo, na steno  
ali fiksirati na mobilno ploščad ali tirnico.

VEČ svobode in prilagodljivosti
Serija FANUC CR lahko dela ob boku ljudem ali sodeluje z njimi brez potrebe po 
zunanjih varnostnih napravah. Posledično lahko uživate v večji vsestranskosti 
in delovni ergonomiji, izrabite prilagodljive možnosti namestitve in prihranite 
dragoceni prostor v proizvodnem obratu. 

Varno delo z ljudmi, potrjeno po standardu ISO

Serija CR je preizkušena po standardih ISO 10218 in ISO 13849 kat. 3 programabilnih logičnih 
naprav (Pld) in je opremljena z izjemno varno zaščito zaustavitve ob stiku FANUC, ki deluje z 
dokazano tehnologijo senzorjev. Vsi roboti se po zaustavitvi ob stiku hitro in enostavno ponovno 
zaženejo. Poleg funkcije zaustavitve ob stiku je serija CR opremljena še s funkcijama potiska 
(push back) in funkcijo za preprečevanje stiska telesnih okončin (anti-trap) za dodatno zaščito. 
Za preprečevanje stiska telesnih okončin je večji model CR-35iA ovit v pasivno mehko prevleko. 
Še več, prilagodljive nastavitve hitrosti in varnosti vam omogočajo, da prilagodite vsakega 
sodelujočega robota točno za vašo specifično aplikacijo.



VEČ nadzora
Opustite tradicionalno programiranje! Funkcija ročnega vodenja (FANUC Hand 
Guidance) je na voljo pri vseh sodelujočih robotih FANUC. V odvisnosti od modela 
vam ta funkcija omogoča, da svojega sodelujočega robota učite z vodenjem po 
poteh ali ga uporabljate za dviganje predmetov, težkih do 35 kg. 

Enostavno učenje brez programiranja

Svojega robota FANUC učite enostavno, tako da ga vodite po poteh in skozi smerne točke. Ročno vodenje 
je enostavno in intuitivno in odstranjuje potrebo po programirni enoti za učenje položajev. Ta funkcija tudi 
zniža stroške usposabljanja in vam prihrani dragoceni čas.  

Ročno vodenje za enostavno rokovanje

Z uporabo ročnega vodenja je možno sodelujoče robote FANUC uporabljati za dviganje in prenašanje 
težkih predmetov. Operaterji so s to enkratno operacijo razbremenjeni, saj enostavno ročno vodijo roko 
in orodje robota do prave točke, kjer z ročnim vodenjem poberejo in nesejo obdelovanca.

Model ročnega vodenja za vse modele serije CR

•  funkcionalnost »priključi in uporabi«(plug and play) s krmilno palico,  
ki jo enostavno priključite

• kompaktna lahka zasnova  
•  brezžična komunikacija preko enote iPendant

Model ročnega vodenja za CR-35iA

• sodelujoče rokovanje med obratovanjem robota
•  skladnost z ISO-10218, s stikalom za omogočenje in gumbom za 

primere v sili
• opremljeni s senzorjem FS-15iA
•  uporabniku prijazna ročica, nameščena na zapestje robota
• ročica zagotavlja enostavno upravljanje robota in skrajša čas        
    usposabljanja

Enostavno programiranje z iHMI

Uporabniški vmesnik FANUC iHMI ponuja dovolj procesne moči in 
jasne prikaze na zaslonih visoke ločljivosti. Da bo obratovanje vaših 
sodelujočih robotov čimbolj enostavno, lahko na glavni domači strani 
prikazujejo namestitev, vodiče po programiranju in navodila. Z vodiči po 
programiranju lahko tudi osebe, ki robota uporabljajo prvič, ustvarijo 
program za enostavne naloge rokovanja in ga izvedejo v le 30 minutah. 
Enostavnejša uporaba tudi pomaga pri postavitvi sistema in vzdrževanju,  
s čimer se izboljša učinkovitost.



VEČJA zanesljivost
Vsi roboti FANUC serije CR uporabljajo preizkušeno tehnologijo FANUC in 
znani vmesnik. Posledično vsa serija CR deluje kot vsak drug robot FANUC, z 
enako visoko stopnjo zanesljivosti, časom delovanja, spretnostjo in vrhunsko 
ponovljivostjo +/- 0,01-0,03 mm.

Več funkcij

Najnovejši krmilnik FANUC R-30iB Plus z več kot 250 programskimi funkcijami jamči največjo hitrost 
obdelave in učinkovitost za vse sodelujoče robote FANUC. Krmilnik R-30iB Plus je zasnovan za večjo 
prijaznost uporabnikom in minimalno porabo energije, na voljo pa je v 5 različnih omaricah, zato lahko 
najbolje izrabite površino v proizvodnem obratu in razporeditev proizvodnih komor. 

Preizkušena tehnologija 

Za večjo zanesljivost so vsi sodelujoči roboti FANUC zasnovani na preizkušenih tehnologijah LR Mate 
in M-20. Ponujajo dobro ponovljivost, opremljeni pa so s standardnim vmesnikom FANUC za enostavno 
učenje, programiranje in namestitev. Posledično ni potrebno nikakršno obsežno ponovno usposabljanje. 
Scenarije aplikacij lahko enostavno sestavljate s programsko opremo za simulacije ROBOGUIDE. 
Sodelujoči roboti FANUC so nastavljivi in vključujejo velik nabor možnosti. Podprti so tudi s popolno 
razpoložljivostjo vseh rezervnih delov, globalnim servisom in podporo. 

PROGRAMSKA OPREMA ZA SIMULACIJE ROBOGUIDE

KRMILNIK FANUC R-30iB Plus



S E S TAV L J A N J E
Za preprečitev poškodb zaradi ponavljajočih se obremenitev med delavci sestavl-
jalne linije, serija sodelujočih robotov dvigne in pozicionira težke sestavne dele linij 
za strojno obdelavo in sestavljanje. Ponovljivost, ki jo nudi uporaba sodelujočega 
robota za te procese, tudi izboljša kvaliteto in zmanjša čase ciklov. Koristi: Večji 
učinek, višja hitrost in izboljšana kakovost

T E S N J E N J E  I N  R A Z D E L J E VA N J E
Ne glede na to, ali se uporabljajo za nanašanje 
tesnil, lepil, barv ali drugih tekočin, roboti serije 
CR varno delujejo skupaj z ljudmi v različnih 
industrijskih panogah. Koristi: Zmanjšanje količine 
odpadkov in večja natančnost

P O B I R A N J E ,  PA K I R A N J E ,  PA L E T I R A N J E
Na linijah pakiranja in paletiranja, serija sodelujočih robotov 
lahko opravi dolgočasna, ponavljajoča se, umazana in 
nevarna opravila, da lahko osebje opravlja bolj kompleksna 
in raznovrstna opravila, ki zahtevajo človeške spretnosti. 
Prednosti v primerjavi z rumenim robotom: Robot CR ponuja 
varnost za operaterja, človek pa lahko odstrani prvo polno 
paleto, medtem ko robot že nadaljuje s polnjenjem naslednje

P O B I R A N J E  I N  P O S TAV L J A N J E
Za natančne aplikacije pri visoki hitrosti, kot je pobiranje in 
postavljanje, je smiselno v sodelovalno delovno silo integrirati 
druge robote FANUC, kot so SCARA in LR Mate.  
Korist: Integriran pregled in sledenje liniji enega dobavitelja

P O B I R A N J E  Z  D V O J N I M  P R E V E R J A N J E M  VA R N O S T I 
( D U A L  C H E C K  S A F E T Y  -  D C S )
Dvojno preverjanje varnosti (Dual Check Safety - DCS) FANUC je pametna 
integrirana programska rešitev, ki nadzira položaj in hitrost. Operaterji, 
roboti in orodje so tako popolnoma na varnem. Tako ni potrebe po 
investicijah v drago varnostno opremo, ki zasede veliko prostora, zato 
je tudi prostor, potreben za robotovo komoro, zmanjšan na minimum. 
Koristi: Prihranek na prostoru in stroških 

P R E G L E D  I N  P R E I Z K U Š A N J E  D E LO V
Med pregledom delov roboti prevzamejo puste naloge, kjer je 
potrebna velika natančnost. Serija CR je opremljena z dodatki 
za pametni vid, zato je popolna za izvajanje nadzora kakovosti 
in na račun prilagodljivih načinov namestitve lahko komoro CR 
oblikujete povsem po svojih zahtevah. Koristi: Boljša ponovljivost 
in stalna visoka raven kakovosti izdelkov

Odkrijte širok nabor 
možnosti za sodelovanje

Če želite združiti moč, natančnost in ponovljivost robotov s človeškim znanjem in 
ročno spretnostjo, so sodelujoči roboti najboljša izbira - med delom z roko v roki 
lahko ljudje in roboti dodajo resnično vrednost vašim procesom. Varnostna ograja 
ni potrebna – sodelujoči roboti FANUC se zlahka vgradijo v delovišča za ljudi, kar 
omogoča še večjo učinkovitost ter izboljšanje zdravja in varnosti.

P O S L U Ž E VA N J E  S T R OJ E V
Serija sodelujočih robotov je idealna za 
tiste aplikacije posluževanja strojev, ki 
pogosto zahtevajo prisotnost operaterja. 
Koristi: Maksimizirana učinkovitost, 
boljša kakovost, večja proizvodna 
kapaciteta in izboljšani učinek

M O B I L N A  P LO Š Č A D
Avtomatizirano vodena vozila (AVG) učinkovito 
sodelujejo z roboti serije CR in ljudmi in ponujajo 
učinkovito sredstvo za izboljšanje aplikacij, kot je 
prenos obdelovancev na vaši proizvodni liniji CR.  
Koristi: Izboljšana prilagodljivost na račun  
mobilnosti sodelujoči robota

R O Č N O  V O D E N J E
Ročno vodenje FANUC je na voljo na robotih serije 
CR in vam omogoča, da se odrečete klasičnem 
programiranju in svojega sodelujočega robota 
učite tako, da ga vodite po poteh premikanja. 
Omogoča vam tudi, da uporabite robota za dviganje 
predmetov, težkih do 35 kg. Koristi: Znižani stroški 
usposabljanja in prihranek dragocenega časa



VEČ možnosti
Kot vse ostale robote FANUC je tudi sodelujoče robote FANUC možno opremiti 
s katero koli izmed inteligentnih funkcij FANUC - zasnovala in razvila jih je 
družba FANUC, specifično za robote FANUC, z namenom ponuditi več možnosti 
za avtomatizacijo s sodelujočimi roboti. Inteligentne funkcije vključujejo FANUC 
iRVision, 3D vision z orodjem FANUC 3D Vision Sensor, senzorje sile FANUC Force 
Sensors in mnogo več.

3D pobiranje iz zabojev 

Vizualni senzor 3D Vision Sensor odpira paleto 
možnosti, ko robotu celo omogoča zaznavanje 
naključno nakopičenih delov, vključno s 
svetlečimi, večbarvnimi ali polprosojnimi 
predmeti. Vizualni senzor FANUC 3D Vision 
Sensor je pritrjen na robotovo roko ali nosilec, 
z ročnim krmilnikom iPendant ali osebnim 
računalnikom pa ga enostavno postavite.

Prepoznavanje, odčitavanje in razvrščanje

Z vizualnimi senzorji serija CR lahko poišče 
obdelovance, prečita črtne kode in razvršča 
elemente po barvi. Smisel za dotik 

FANUC Force Sensor zazna silo in
navor, ki delujeta na končni efektor,  
s tem pa omogoči robotu npr. izvajanje
sodelujočega sestavljanja, pritrjevanja
in tehtanja.
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Specifikacije CR-4iA CR-7iA CR-7iA/L CR-14iA/L CR-15iA CR-35iA

Tip: artikuliran • • • • • •

Nadzorovane osi 6 6 6 6 6 6 

Maks. zmogljivost obremenitve pri zapestju [kg] 4 7 7 14 15 35

Doseg [mm] 550 717 911 911 *1) 1441 1813

Ponovljivost [mm] *2) ±0.01 ±0.01 ±0.01 ±0.01 ±0.02 ±0.03

Masa [kg] *2) 48 53 55 55 255 990

Namestitev: tla | obrnjen na glavo | stena *3) • | • | • • | • | • • | • | • • | • | • • | • | • • | - | -

Nabor gibov

Rotacija osi J1 [°] 340 340 340 340 340 370

Rotacija osi J2 [°] 150 166 166 166 180 165

Rotacija osi J3 [°] 354 373 383 383 305 258

Rotacija zapestja osi J4 [°] 380 380 380 380 380 400

Nihaj zapestja osi J5 [°] 200 240 240 240 280 220

Rotacija zapestja osi J6 [°] 720 720 720 720 900 900

Maks. hitrost [mm/s] *4) 1000 *5) 1000 *5) 1000 *5) 500 *4) 800 / 1500 *6) 750 *5) 

Dovoljen moment bremena pri zapestju

Os J4 [Nm] 8.86 16.6 16.6 31.0 26.0 110

Os J5 [Nm] 8.86 16.6 16.6 31.0 26.0 110

Os J6 [Nm] 4.9 9.4 9.4 13.4 11.0 60

Dovoljena inercija bremena na zapestju

Os J4 [kgm2] 0.2 0.47 0.47 0.66 0.90 4

Os J5 [kgm2] 0.2 0.47 0.47 0.66 0.90 4

Os J6 [kgm2] 0.067 0.15 0.15 0.30 0.30 1.5

Okolje namestitve

Akustična raven hrupa [dB] 64.7 64.7 64.7 64.7 < 70 < 70

Delovna temperatura v prostoru [°C] 0–45 0–45 0–45 0–45 0–45 0–45

Zaščita

Ohišje standardno/opcijsko IP67 IP67 IP67 IP67 IP54 IP54

Zapestje in roka J3 standardno/opcijsko IP67 IP67 IP67 IP67 IP67 IP67

VEČ informacij Tehnični podatki serije CR

• standardno

*1) 911mm (nosilnost < 12 kg) - 820 mm (nosilnost ≥12 kg)
*2) ISO 9283
*3) V primeru namestitve na steno je delovni prostor omejen glede na breme.
*4) V primeru krajših gibov hitrost ne doseže navedene maksimalne vrednosti.
*5) Potrebno je nastaviti hitrost premikanja v skladu z oceno tveganja sistema, z upoštevanjem kontaktov z objekti v okolici.
*6) Če območje nadzira varnostni senzor (ni v obsegu dobave Fanuc-a).

Delovni obseg CR-4iA Delovni obseg CR-7iA/LDelovni obseg CR-7iA

Delovni obseg CR-14iA Delovni obseg CR-35iADelovni obseg CR-15iA



24/7
Nadomestni deli OEM za vso 
življenjsko dobo
V času servisne dobe vašega stroja 
vam zagotavljamo originalne 
nadomestne dele. 

Učinkovito usposabljanje
Akademija FANUC ponuja vse, 
kar potrebujete za vrhunsko 
usposabljanje vaše ekipe in 
povečanje produktivnosti - od uvodnih 
programov za začetnike do tečajev, 
prilagojenih za potrebe izkušenih 
uporabnikov in specifičnih aplikacij. 

razpoložljivost rezervnih delov
podpora

WWW.FANUC.EU/SERVICE

99.9%

VEČ zaupanja
Z družbo FANUC lahko izkoristite učinkovite storitve FANUC po vsem svetu. 
Kadarkoli nas potrebujete, naše obsežno omrežje FANUC ponuja prodajne in 
podporne storitve ter storitve za kupce. Zagotavljamo vam, da boste pri nas vedno 
v stiku z kontaktno osebo, ki govori vaš lokalni jezik.



FA  
CNC-ji,  
Servo Motorji 
in Laserji

ROBOTI  
Industrijski 
Roboti, Dodatna 
programska 
oprema

ROBOCUT  
CNC žična 
erozija  

ROBODRILL  
Kompaktni CNC 
obdelovalni centri

ROBOSHOT
Električni CNC 
stroji za brizganje 
plastike

ROBONANO
Ultra natančen  
stroj

Enotna servo in krmilna platforma –  
Brezmejne možnosti
TO JE FANUC!

WWW.FANUC.SI

Tehnični podatki se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Vse pravice pridržane. © 2019 FANUC Europe Corporation
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