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Proč se spokojit s málem, 
když můžete mít VÍCE? 

Spolupracující roboty FANUC řady CR nabízí více možností, větší užitečného 
zatížení, větší dosah a vyšší rychlost než jakákoli jiná řada kolaborativních robotů 
na trhu. Bezpečnostně certifikovaný FANUC coboty spolupracují s lidmi, aby 
přidaly hodnotu vašim procesům. Pokrývají potřeby středních a malých podniků, 
ale i začátečníků v oblasti automatizace stejně jako velkých korporací. CR řada 
poskytuje přesně to správné řešení pro vaše podnikání.

Více možností pro více oborů podnikání

Provozujete malou nebo střední firmu a nikdy jste o automatizaci nepřemýšleli? Pokud ano, FANUC 
coboty vám poskytnou přesně tu příležitost, kterou hledáte. Rychlá instalace, snadné použití a 
bezkonkurenční spolehlivost představují trvalé řešení, které zvyšuje vaši produktivitu a poskytuje vám 
nové příležitosti k růstu. Nabízejí také bezpečnou návratnost investic. Nechte naše odborníky, aby vám 
poradily přesně to správné automatizační řešení pro vaše potřeby!

Snadná spolupráce

Buď opusťte tradičního programování díky funkci FANUC Hand Guidance (ruční navádění) nebo 
programujte s pomocí nových průvodců FANUC iHMI.

FANUC ruční navádění umožňuje učit spolupracujícího robota tím, že ho ručně provedete cestami, 
stejně jako ho ručně naučíte zvedat těžké předměty. Na druhé straně nový FANUC iHMI vám 
poskytne průvodce krok za krokem k nastavení cobotů řady CR a vytváření programů, nemluvě o 
dalších průvodcích a návodech, které pomohou novým uživatelům.  

Funkce ručního navádění

Řadu CR FANUC Cobotů lze snadno učit pomocí ručního 
navádění. Ruční navádění vám umožní nastavit vašeho 
kolaborativního robota tím, že ho provedete cestami a 
stejně tak ho naučíte ručně zvedat těžké předměty. Na 
druhé straně Vám nové rozhraní FANUC iHMI poskytuje 
podrobného průvodce nastavením a vytvářením 
programů cobotů řady CR, nemluvě o dalších průvodcích 
a návodech, které pomáhají novým uživatelům.

 
Funkce učení pomocí manuálního navádění

CRX se od vás může snadno učit. Jak? K učení cobota 
stačí použít  výukovou funkci ručního navádění. 
Jednoduše veďte svého robota do požadované polohy 
a pomocí funkce drag & drop jej uložte na tablet.



Větší užitečné zatížení - až 35 kg

Najděte správné užitečné zatížením 
pro vaši aplikaci. Pouze FANUC nabízí 
ve svém sortimentu 8 modelů s 
užitečným zatížením od 4 kg do  
35 kg na světě. Navíc FANUC CR-35iA 
je stále nejsilnějším cobotem na trhu.

CR-4iA
Užitečné zatížení: 4 kg
Dosah: 550 mm

CR-7iA
Užitečné zatížení: 7 kg
Dosah: 717 mm

CR-7iA/L
Užitečné zatížení: 7 kg
Dosah: 911 mm

CR-15iA
Užitečné zatížení: 15 kg
Dosah: 1441 mm

CR-14iA/L
Užitečné zatížení: 14 kg
Dosah: 911mm

CR-35iA
Užitečné zatížení: 35 kg
Dosah: 1813 mm

Větší dosah - až 1831 mm

FANUC coboty jsou k 
dispozici s dosahem 550, 
717, 911, 1441 a 1813 mm - 
vše s 360 ° pracovní obálkou.

Větší rychlost - až 1500 mm / s

Aby byla zajištěna bezpečnost, coboty 
omezují sílu a hybnost provozem při 
nižších rychlostech než standardní 
typy robotů. Nicméně modely FANUC 
CR dosahují rychlosti až 1500 mm 
za sekundu díky monitorování 
bezpečnosti.

VÍCE výkonu  
VÍCE schopností
CR řada s užitečným zatížením 4 kg, 7 kg, 14 kg, 15 kg a 35 kg a bezkonkurenčním 
dosahem je ideální pro manipulační procesy, které vystavují lidské pracovníky 
riziku opakovaného namáhání a jiných pracovních úrazů. FANUC coboty ovládají 
sílu s mnohem větší přesností než lidé, ale také vám nabízejí obrovské výhody, 
pokud jde o kvalitu a opakovatelnost.

CRX-10iA
Užitečné zatížení: 10 kg
Dosah: 1249 mm

CR-10iA/L
Užitečné zatížení: 10 kg
Dosah:  1418 mm



Dual Check Safety (DCS)

DCS je bezpečnostní systém, který monitoruje polohu a rychlost. Jedná se o 
osvědčenou technologii používanou na mnoha standardních robotech FANUC. 
U sérii CR lze k DCS připojit bezpečnostní zařízení třetích stran, aby byla 
zajištěna dodatečná úroveň bezpečnosti a zvýšená produktivita.

Flexibilní možnosti montáže

Pro flexibilnější rozvržení mohou být všechny modely 
kromě modelu CR-35iA připevněny vzhůru nohama, 
namontovány na zeď nebo připevněny k mobilní 
platformě nebo kolejnici.

VÍCE svobody a flexibility
Řada FANUC CR může pracovat bok po boku s lidmi nebo s nimi spolupracovat 
bez potřeby externích bezpečnostních zařízení. Díky tomu si užijete lepší 
všestrannost a ergonomii práce, využíváte flexibilní možnosti montáže a šetříte 
cenný výrobní prostor.

ISO certifikováno, bezpečné pro práci s lidmi

Řada CR cerfifikovaná v kategorii 3 ISO 10218 a ISO 13849 je vybavena vysoce bezpečnou FANUC 
ochranou zastavení při kontaktu, která je založena na osvědčené technologie senzorů. Po zastavení 
v důsledku kontaktu se všechny roboty snadno a rychle restartují. Kromě zastavení při kontaktu 
přichází řada CR s funkcí odtlačení (push back) a ochranou proti sevření (antitrap) pro zvýšené 
zabezpeční. Větší model CR-35iA je zabalen do pasivního měkkého krytu, aby se předešlo riziku 
sevření. A co víc, přizpůsobitelné nastavení rychlosti a bezpečnosti vám pomůže přizpůsobit 
každého spolupracujícího robota přesně podle vaší konkrétní aplikace.



VÍCE kontrol
Odpoutejte se od tradičního programování! Funkce FANUC Hand Guidance je k 
dispozici pro všechny spolupracující roboty FANUC. V závislosti na modelu vám 
umožňuje naučit spolupracujícího robota trajektorie tím, že ho provedete skrz 
cesty nebo jej použijete ke zvedání těžkých předmětů o hmotnosti až 35 kg. 

Snadná výuka bez programování

Naučte svého spolupracujícího robota FANUC pracovat snadno tím, že jej provedete cestami a body. 
Ruční vedení je snadné a intuitivní a eliminuje potřebu použití pendantu pro naučení pozic.  
Umožňuje také udržet nízko vaše náklady na školení a šetří vám drahocenný čas.

Ruční vedení pro snadnou ruční manipulaci

Díky ručnímu vedení mohou být FANUC coboty použity ke zvedání a přenášení těžkých předmětů. Lidští 
operátoři si mohou snadno ulehčit práci při jednorázových operacích ručním vedením ramene cobota a 
nástroje do správného bodu, zvednutím a přenesením obrobku.

Ruční naváděcí modul pro všechny modely řady CR

• funkce plug and play se snadno připojitelným joystickem
• lehký kompaktní design
• bezdrátová komunikace přes iPendant

Ruční naváděcí modul pro CR-35iA

• společná manipulace během provozu robota
• ISO-10218 kompatibilní s aktivací spínače a nouzového tlačítka
• vybavené snímačem FS-15iA
• uživatelsky přívětivá rukojeť namontovaná na zápěstí robota
• rukojeť zajišťuje snadné ovládání robota a zkracuje dobu tréninku

Snadné programování pomocí iHMI

Uživatelské rozhraní FANUC iHMI nabízí dostatek výpočetního 
výkonu a obrazovky s vysokým rozlišením. Aby byla práce s coboty co 
nejsnadnější, lze na hlavní domovské stránce zobrazit nastavení, průvodce 
programováním a návody. Pomocí programovacího průvodce mohou i 
prvouživatelé robotů vytvořit program pro jednoduché manipulační úkoly 
a provést jej za pouhých 30 minut. Jednoduší použití také usnadňuje 
nastavení a údržbu systému, aby se zvýšila účinnost.



Přímé a intuitivní ovládání cobota 

•  Snadno přesuňte svého cobota ručním naváděním do polohy kde ho potřebujete
•  Intuitivní programování pomocí drag & drop na novém Tablet Teach Pendantu s     

 velkou dotykovou obrazovkou 

Tablet TP 

• Tři základní prvky z Tablet Teach Pendant:
- Teach Pendant základna
- Tablet s 10palcovou obrazovkou
- Aplikace

• Průmyslové bezpečnostní standardy
- Tlačítko nouzového zastavení
- Třípolohový aktivační spínač

• Průmyslové standardy
- Odolnost proti nárazům
- Ochrana proti prachu a vodě (IP54 pro tablet TP / IP68 pro tělo tabletu)

• Volitelný držák a hák pro tablet

• Lze připevnit na desku s vestavěným magnetem

SNADNÉ programování 
SNADNÁ výuka   

Nové uživatelské 
rozhraní

Uživatelské rozhraní 
 iPendant



VÍCE spolehlivosti
Všechny coboty řady FANUC CR používají osvědčenou technologii FANUC a známá 
rozhraní. Výsledkem je, že řada CR pracuje jako každý jiný FANUC robot s přesně 
stejným stupněm spolehlivosti, provozuschopnosti, obratnosti a opakovatelností 
světové třídy +/- 0,01–0,03 mm.

Více funkcí

Díky více než 250 softwarovým funkcím zaručuje nejnovější kontrolér FANUC R-30iB Plus nejlepší 
rychlost zpracování a robotický výkon pro každého FANUC cobota. R-30iB Plus, navržený pro větší 
uživatelskou přívětivost a minimální spotřebu energie, je dodáván v pěti různých skříních, které vám 
pomohou co nejlépe využít rozložení vaší podlahové plochy a výrobních buněk.

Osvědčená technologie

Pro větší spolehlivost jsou všechny FANUC coboty založeny na osvědčené technologii LR Mate a M-20. 
Nabízejí dobrou opakovatelnost a jsou dodávány se standardním FANUC rozhraním pro snadné učení, 
programování a nastavení. Výsledkem je, že není nutná žádná rozsáhlá rekvalifikace. Aplikační scénáře 
lze snadno modelovat pomocí simulačního softwaru ROBOGUIDE. FANUC coboty jsou přizpůsobitelné a 
obsahují velké množství opcí. Současně jsou podporovány plnou dostupností náhradních dílů, globálním 
servisem a podporou.

Simulační software ROBOGUIDE Kontrolér FANUC R-30iB Plus Kontrolér FANUC R-30iB Mini Plus



M O N TÁ Ž
Aby se zabránilo riziku zranění při opakovaném namáhání u pracovníků montážní 
linky, řada CR umožňuje zvedání a umísťování těžkých komponent na obráběcí a 
montážní linky. Opakovatelnost nabízená pro tyto procesy spolupracujícími roboty 
také zlepšuje kvalitu a snižuje časy cyklu. Výhody: Vyšší výkon, vyšší rychlost a 
zlepšená kvalita

T Ě S N Ě N Í  A  D ÁV K O VÁ N Í
Ať už se používají k nanášení tmely, lepidla, barvy 
nebo jiné kapaliny, roboty řady CR pracují bezpečně 
vedle lidí v celé řadě průmyslových odvětví.  
Výhody: Snižte plýtvání a zvyšte přesnost

S B Í R Á N Í ,  B A L E N Í ,  PA L E T I Z A C E
Na balících a peletizačních linkách lze řadu CR použít k 
provádění nudných, opakujících se, špinavých a nebezpečných 
manipulačních úkolů, což umožňuje pracovníkům vykonávat 
složitější a rozmanitější úkoly vyžadující lidské dovednosti. 
Přínos oproti standardnímu žlutému robotu: CR poskytuje 
bezpečnost obsluhy a člověk může odstranit první plnou 
paletu, zatímco robot pokračuje v naplňování druhé

S B Ě R  &  U M I S Ť O VÁ N Í
Pro vysokorychlostní přesné aplikace, jako je sběr a umístění, 
má velký smysl integrovat další FANUC roboty jako jsou 
SCARA a LR Mate do vaší kolaborativní výrobní linky. 
Výhoda: Integrované vidění a sledování linky od jednoho 
dodavatele

S B Í R Á N Í  S  D U Á L N Í  K O N T R O L O U  B E Z P E Č N O S T I  ( D C S )
FANUC Dual Check Safety (DCS) je inteligentní integrované softwarové 
řešení, které monitoruje polohu a rychlost. Udržuje operátory, roboty a 
nástroje zcela bezpečné. DCS také pomáhá udržovat prostor potřebný 
pro robotické buňky na minimu bez nutnosti investovat do drahého, místo 
zabírajícího bezpečnostního vybavení. Výhody: Úspora místa a nákladově 
efektivní

K O N T R O L A  A  Z K O U Š E N Í  D Í L Ů
Během kontroly dílů a součástí mohou roboty převzít nudné 
úkoly, kde je vyžadována vysoká přesnost. Řada CR vybavená 
doplňky pro inteligentní vidění je ideální pro provádění kontroly 
kvality (zde mikrovlné trouby) a díky flexibilním možnostem 
montáže mohou být CR buňky navrženy tak, aby přesně  
vyhovovaly vašim požadavkům. Výhody: Lepší opakovatelnost a 
trvale vysoká kvalita produktu

Objevte širokou škálu   
možností spolupráce

Pokud chcete kombinovat sílu, přesnost a opakovatelnost robota s lidským know-
how a manuální obratností, pak jsou kolaborativní roboty tou nejlepší volbou - 
vzájemnou spoluprací mohou lidé a roboty přidávat vašim procesům skutečnou 
hodnotu. Není třeba bezpečnostních plotů - spolupracující roboty FANUC umožňují 
snadnou integraci do lidských pracovních prostorů pro dosažení ještě vyšší účinnosti 
a zlepšení zdravotních a bezpečnostních podmínek.

O B S L U H A  S T R OJ E
Řada CR je ideální pro aplikace, které často 
vyžadují přítomnost obsluhy. Tím, že roboty 
odstraní potřebu další pracovní stanice, mo-
hou také provádět kontrolu kvality jako součást 
procesu manipulace. Výhody: maximalizovaná 
účinnost, zlepšená kvalita, větší propustnost a 
zlepšený výkon

OBSLUHA STROJE LEHKÝM ROBOTEM 
CRX-10iA a CRX-10iA/L jsou lehké kolaborativní 
roboty. Oba modely jsou vysoce chráněné 
proti prachu nebo úniku oleje což je běžné 
v průmyslovém prostředí. Verze s dlouhým 
ramenem má dosah až 1418 mm a je schopná 
pohybu překlopení a tak může pracovat v 
extrémně kompaktních prostorech. Výhody: 
Rychlé a snadné programování pomocí tabletu

M O B I L N Í  P L AT F O R M A
Automatizovaně naváděné vozíky (AGV) efek-
tivně pracují s roboty řady CR a lidmi a poskytují 
efektivní prostředky pro vylepšení aplikací, jako je 
přenos obrobků na vaší kolaborativní výrobní lince.  
Výhody: Zvýšená flexibilita díky mobilitě robota 

R U Č N I  N AVÁ D Ě N Í 
FANUC Hand Guidance, který je k dispozici pro 
roboty řady CR, vám umožňuje vzdát se tradičního 
programování a učit svého spolupracujícího robota 
tím, že ho provedete podél pohybových cest. Také vám 
umožní používat robota pro zvedání těžkých předmětů 
o hmotnosti až 35 kg. Výhody: Snížené náklady na 
školení a úspora drahocenného času



VÍCE možností
Stejně jako všechny standardní FANUC roboty může být i řada spolupracujících 
robotů FANUC vybavena jakoukoli inteligentní funkcí vyrobenou společností 
FANUC, která byla vyvinuta speciálně pro roboty aby vám poskytla více 
možností pro automatizaci s coboty. Mezi tyto funkce patří FANUC iRVision, 
3D vidění s FANUC 3D Vision Sensorem, FANUC Force Sensors a mnoho dalších.

3D bin picking 

3D Vision Sensor otevírá množství možností 
a umožňuje tak robotům detekovat náhodně 
nashromážděné součásti včetně lesklých, 
vícebarevných nebo poloprůhledných položek. 
FANUC 3D Vision Sensor, připojený k ramenu 
robota nebo portálu, se snadno nastavuje pomocí 
ručního iPendantu nebo počítače.

Rozpoznávání, čtení a třídění

S pomocí Vision Sensoru je řada CR schopna 
lokalizovat obrobky, číst čárové kódy a třídit podle 
barev. Pocit dotyku 

FANUC Senzor síly detekuje sílu a točivý 
moment aplikovaný na koncový efektor, 
což umožňuje robotu provádět například 
kolaborativní montáž, fitting a vážení.
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VÍCE informací Technická data řady CR

Pracovní rozsah CR-4iA Pracovní rozsah CR-7iA/LPracovní rozsah CR-7iA

Pracovní rozsah CR-14iA Pracovní rozsah CR-35iAPracovní rozsah CR-15iA

Specifikace

Typ: kloubový

Řízené osy

Max. nosnost zápěstí [kg]

Dosah [mm]

Opakovatelnost [mm] * 2)

Hmotnost [kg] 

Instalace: podlaha | na strop | na stěnu  *3)

Rozsah pohybu

Rozsah pohybu J1 [°]

Rozsah pohybu J2 [°]

Rozsah pohybu J3 [°]

Rozsah pohybu zápěstí v ose J4 [°]

Rozsah pohybu zápěstí v ose J5 [°]

Rozsah pohybu zápěstí v ose J6 [°]

Max. rychlost [mm / s] *4) 5)

Přípustný moment zatížení na zápěstí

Osa J4 [Nm]

Osa J5 [Nm]

Osa J6 [Nm]

Přípustná zátěž při zatížení zápěstí

Osa J4 [kgm2]

Osa J5 [kgm2]

Osa J6 [kgm2]

Instalační prostředí

Hladina akustického hluku [dB]

Okolní provozní teplota [° C]

Ochrana

Tělo standard / volitelně

Zápěsti a rameno J3 standard / volitelně

• standard

*1) 911mm (nosnost < 12 kg) - 820 mm (nosnost ≥12 kg)
*2) ISO 9283
*3) V případě instalace na stěnu bude provozní prostor omezen podle užitečného zatížení.
*4) V případě pohybu na krátké vzdálenosti nemusí rychlost dosáhnout maximální hodnoty.
*5) Je nutné nastavit rychlost pohybu podle hodnocení rizika systému s ohledem na sevření s okolím.
*6) Pokud je oblast monitorována bezpečnostním čidlem (umístěným samostatně)
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VÍCE informací Technická data řady CR

Specifikace

Typ: kloubový

Řízené osy

Max. nosnost na zápěstí [kg]

Dosah [mm]

Opakovatelnost [mm] *1)

Hmotnost [kg] 

Instalace: podlaha | vzhůru nohama | na zeď  *2)

Rozsah pohybu

Rozsah pohybu osy J1 [°]

Rozsah pohybu osy J2 [°]

Rozsah pohybu osy J3 [°]

Rozsah pohybu zápěstí v ose J4 [°]

Otáčení zápěstí osy J5 [°]

Rozsah pohybu zápěstí v ose J6 [°]

Max. rychlost [mm / s] *3)4) 

Přípustný moment zatížení na zápěstí

Osa J4 [Nm]

Osa J5 [Nm]

Osa J6 [Nm]

Přípustná zátěž při zatížení zápěstí

Osa J4 [kgm2]

Osa J5 [kgm2]

Osa J6 [kgm2]

Instalační prostředí

Hladina akustického hluku [dB]

Okolní provozní teplota [°C]

Ochrana

Těleso standardní / volitelné

Zápěstí a rameno J3 standardní / volitelné

• standard

*1) ISO 9283
*2) V případě instalace na stěnu bude provozní prostor omezen podle užitečného zatížení.
*3) V případě pohybu na krátké vzdálenosti nemusí rychlost dosáhnout maximální hodnoty.
*4) Je nutné nastavit rychlost pohybu podle hodnocení rizika systému s ohledem na sevření s okolím.
*5) Pokud je oblast monitorována bezpečnostním čidlem (umístěným samostatně)

Pracovní rozsah CRX-10iA

Pracovní rozsah CRX-10iA/L
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Celoživotní dostupnost OEM 
náhradních dílů
Po dobu, po kterou je Váš stroj v 
provozu, vám poskytneme originální 
náhradní díly.

Efektivní školení
FANUC Akademie nabízí vše co 
potřebujete k vyškolení vašeho týmu 
a zvýšení produktivity - od úvodních 
programů pro začátečníky po kurzy 
přizpůsobené potřebám odborných 
uživatelů a specifickým aplikacím.

dostupnost náhradních dílů Podpora WWW.FANUC.CZ

99.9%

VÍCE důvěry
Nezáleží na tom, kde nás potřebujete. Rozsáhlá síť FANUC zajišťuje prodej, 
podporu a zákaznický servis po celém světě. Můžete tak mít jistotu, že vždy 
najdete místní kontaktní osobu, která bude mluvit vaším jazykem.



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

Technické údaje podléhají změnám bez předchozího upozornění. Všechna práva vyhrazena. © 2021 FANUC Europe Corporation

WWW.FANUC.CZ

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
Ultrapřesné
obráběcí stroje

IoT
Řešení pro 
Průmysl 4.0
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