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DAHA FAZLASI varken  
neden daha azıyla yetinin? 

FANUC’un CR serisi işbirlikçi robotları, piyasadaki diğer tüm robot serilerinden 
daha fazla seçenek, daha fazla kaldırma kapasitesi, daha fazla erişim ve  
daha fazla hız sunar. Güvenlik sertifikalı FANUC işbirlikçi robotları, proseslerinize 
değer katmak için insanlarla birlikte çalışır. Otomasyona yeni başlayan işletmelerin 
yanı sıra küçük, orta ve büyük ölçekli şirketlerin de ihtiyaçlarını karşılayan CR serisi, 
işletmeniz için en doğru çözümü içerir.

Daha fazla iş için daha fazla seçenek

Küçük veya orta ölçekli bir şirket işletiyorsunuz ve otomasyona geçmek gibi bir düşünceniz hiç olmadı 
mı? Öyleyse, FANUC işbirlikçi robotları size tam olarak aradığınız imkanı sunar. Kurulumu hızlı, 
kullanımı kolay ve rakipsiz güvenilirlik sunan bu robotlar, verimliliğinizi artıran ve size yeni büyüme 
fırsatları sağlayan kalıcı çözümler sunar. Ayrıca güvenli bir yatırım karlılığı da sağlar. Uzmanlarımız, 
ihtiyaçlarınız için size en doğru otomasyon çözümü hakkında tavsiyelerde bulunacaktır!

Hand Guidance ( Elle Kullanma ) Fonksiyonu

FANUC Elle Kullanma fonksiyonu, iş birliğine dayalı robotunuzu yönlendirerek öğretmenize ve ağır 
nesneleri manuel olarak kaldırmanıza olanak tanır. Bununla birlikte, FANUC'un yeni iHMI'si, yeni 
kullanıcılara CR serisi cobot'ları kurmak ve programlar oluşturmak için kolaylık sunar.

Manuel Kılavuzlu Öğretme işlevi

FANUC CR işbirlikçi robot serisine, Hand Guidance 
fonksiyonu sayesinde kolayca nokta öğretilebilir. Hand 
Guidance fonksiyonu iş birliğine dayalı robotunuzu 
yönlendirerek öğretmenize ve ağır nesneleri manuel 
olarak kaldırmanıza olanak tanır. Öte yandan 
FANUC'un yeni iHMI'si, yeni kullanıcılara yardımcı 
olacak diğer sihirbazlar ve öğreticilerden bahsetmeye 
gerek kalmadan, CR serisi kolaboratif robotları 
kurmak ve programlar oluşturmak için size adım 
adım bir kılavuz sağlar.

CRX sizden kolayca öğrenebilir. Nasıl? Cobot'u 
öğretmek için sadece manuel rehberli öğretme 
işlevini kullanın. Robotunuzu istediğiniz konuma 
götürün ve sürükle ve bırak işlevini kullanarak  
tablete kaydedin.



35 kg’a kadar daha fazla taşıma 
kapasitesi

Yalnızca FANUC, uygulamalarınız için 
doğru taşıma yüküyle, 4 kg’dan dünya 
genelinde rakipsiz olan 35 kg’a kadar 
taşıma kapasitesine sahip 6 model 
sunmaktadır. Ayrıca, FANUC CR-35iA 
hala pazardaki en güçlü işbirlikçi  
robottur.

CR-4iA
Taşıma kapasitesi: 4 kg
Erişim: 550 mm

CR-7iA
Taşıma kapasitesi: 7 kg
Erişim: 717 mm

CR-7iA/L
Taşıma kapasitesi: 7 kg
Erişim: 911 mm

CR-15iA
Taşıma kapasitesi: 15 kg
Erişim: 1441 mm

CR-14iA/L
Taşıma kapasitesi:14 kg
Erişim: 911mm

CR-35iA
Taşıma kapasitesi: 35 kg
Erişim: 1813 mm

1831 mm’ye kadar daha 
fazla erişim

FANUC’un ortak çalışma 
robotları 550, 717, 911, 1441 
ve 1813 mm’lık erişimlere ve 
360° çalışma alanına sahiptir.

1500 mm/sn’ye kadar daha fazla hız

Güvenliği sağlamak için FANUC 
işbirlikçi robotları, diğer robot 
tiplerinden daha düşük hızlarda 
çalışarak kuvveti ve momentumu 
sınırlandırır. Bununla birlikte güvenlik 
takibi sayesinde, FANUC CR modelleri 
saniyede 1500 mm’ye kadar hıza ulaşır.

DAHA FAZLA performans  
ve DAHA FAZLA kapasite 
4 kg, 7 kg, 14 kg, 15 kg ve 35 kg’lık taşıma kapasitesi ve rakipsiz erişime sahip  
CR serisi, çalışanların aşırı kas zorlanmaları ve ağır işler ile ilgili yaralanma 
risklerini engellemek için son derece uygundur. FANUC işbirlikçi robotları, 
gücünü insanlardan çok daha hassas bir şekilde kontrol ettiğinden, size kalite  
ve tekrarlanabilirlik açısından da büyük avantajlar sunar.

CRX-10iA
Taşıma kapasitesi: 10 kg
Erişim:1249 mm

CR-10iA/L
Taşıma kapasitesi:10 kg
Erişim:1418 mm



Dual Check Safety (DCS)

DCS, konumu ve hızı takip eden bir güvenlik sistemidir. Birçok standart 
FANUC robotunda kullanılan kanıtlanmış bir teknolojidir. CR serilerinde, ek 
seviyede güvenlik sağlamak ve verimliliği artırmak için üçüncü parti güvenlik 
ekipmanları DCS’ye bağlanabilir.

Esnek montaj seçenekleri

Daha esnek düzenlemeler için, CR-35iA dışındaki tüm 
modeller baş aşağı, duvara monte edilebilir veya mobil 
bir platforma veya bir ray sistemine sabitlenebilir.

DAHA FAZLA hareket 
özgürlüğü ve esneklik
FANUC CR serisi, harici güvenlik cihazlarına ihtiyaç duymadan insanlarla yan 
yana çalışabilir. Sonuç olarak, çok yönlülüğü ile daha fazla iş ergonomisi sunan 
bu robotlar sayesinde, esnek montaj seçeneklerinden faydalanır ve değerli üretim 
alanından tasarruf edersiniz. 

ISO-sertifikalı, insanlarla birlikte güvenli çalışma

ISO 10218 ve ISO 13849 Cat.3 Pld. sertifikalı CR serisi, kanıtlanmış sensör teknolojisine dayanan 
ultra güvenli FANUC temas halinde durdurma koruması ile donatılmıştır. Temas önleme amaçlı 
bir durdurma sonrasında tüm robotlar kolayca ve hızlı bir şekilde yeniden çalışır. Temas önleme 
amaçlı durdurmaya ek olarak, CR serisi daha fazla koruma sunmak için geri itme ve sıkışma 
önleme işlevleriyle birlikte standart olarak sunulur. Sıkışma riskini önlemek için, daha büyük  
olan CR-35iA modeli pasif bir yumuşak malzeme ile kaplamanmış olarak sunulur. Bunun 
ötesinde, özelleştirilebilen hız ve güvenlik ayarları sayesinde tüm işbirlikçi robotlar kendi 
uygulamanıza göre uyarlanabilir.



DAHA FAZLA kontrol
Çalışmalarınızı geleneksel programlayla kısıtlamayın! FANUC Hand Guidance 
işlevi, tüm FANUC işbirlikçi robotlarında kullanılabilir. Bu işlev sayesinde, modele 
bağlı olarak, işbirlikçi robotunuza yörüngenizi takip etmeyi ve 35 kg’ya kadar 
ağırlıktaki nesneleri kaldırmayı öğretmeniz mümkündür. 

Programlamaya gerek olmadan kolay öğretme

FANUC işbirlikçi robotunuza yörünge ve noktaları öğreterek onun kolayca öğrenmesini sağlayın.  
Hand Guidance kolay ve sezgiseldir ve bir el kumandasıyla konumları öğretme ihtiyacını ortadan kaldırır. 
Ayrıca eğitim maliyetlerinizi düşürür ve değerli zamanınızdan tasarruf etmenizi sağlar.

Kolay manuel kullanım için Hand Gudiance

Hand Guidance işleviyle, FANUC işbirlikçi robotları ağır cisimleri toplamak ve taşımak için kullanılabilir.
Robot kolunu ve tutucuyu el ile doğru noktaya yönlendirerek, iş parçasını hand guidance kullanarak  
toplayıp taşıyabilir, tek seferlik işlemlerde insan operatörlerin zorlanmasını önleyebilirsiniz.

Tüm CR serisi modeller için Hand Guidance modeli

•  kolay takılabilen kumanda kolu ile tak ve çalıştır işlevselliği
• kompakt hafif tasarım
•  iPendant ile kablosuz iletişim 

CR-35iA için Hand Guidance modeli

• Robot işletiminde ortaklaşa yürütülen taşıma çalışması
•  ISO-10218 uyumlu, etkinleştirme anahtarı ve acil durum düğmesi ile 

donatılmış 
• FS-15iA sensörü ile donatılmış
•  robot bileğine monte edilmiş kullanıcı dostu kol 
• robotun kolay şekilde kontrolünü sağlar ve eğitim süresini kısaltır

iHMI ile kolay programlama

FANUC’un iHMI kullanıcı arabirimi, yeterli işlem gücü ve yüksek çözünürlüklü 
net ekranlar sunar. İşbirlikçi robotlarınızın kullanımını mümkün olduğunca 
kolaylaştırmak için ana giriş sayfasında kurulum, programlama kılavuzları 
ve öğreticiler gösterilebilir. İlk kez robot kullananlar bile programlama 
kılavuzunu kullanarak basit taşıma görevleri için bir program oluşturabilir 
ve sadece 30 dakika içinde bu programı yürütebilir. Daha kolay kullanım, 
verimliliği artırmak için sistem kurulumunu ve bakımını da kolaylaştırır.



Doğrudan ve sezgisel robot operasyonu

• Robotunuzu manuel olarak yönlendirerek kolayca bir konuma taşıyın
• Geniş dokunmatik ekrana sahip yeni Tablet Teach Pendant'da sürükle ve bırak 

ile sezgisel programlama 

Tablet TP 

• Tablet Teach Pendant'ın üç temel öğesi
- Teach Pendant tabanlı
- 10 inç ekranlı tablet
- Fanuc Uygulaması

• Endüstriyel güvenlik standartları
- Acil durdurma düğmesi
- Üç konumlu etkinleştirme anahtarı

• Endüstriyel standartlar
- Şok direnci
- Toz ve su korumalı (tablet TP için IP54 / Tablet gövdesi için tablet IP68)

• Tablet için isteğe bağlı tutucu
• Dahili mıknatıslı bir plakaya takılabilir

Yeni kullanıcı arayüzü iPendant kullanıcı arayüzü

Kolay programlama  
Kolay öğretme    



DAHA FAZLA güvenilirlik
Tüm FANUC CR serisi robotları, kanıtlanmış FANUC teknolojisi ve tanıdık bir 
arayüz kullanır. Sonuç olarak, CR serisi aynı yüksek güvenilirlik, çalışma süresi,  
el becerisi ve dünya sınıfı +/- 0,01-0,03 mm tekrarlanabilirlik özelliklerine sahip 
tüm FANUC robotları gibi çalışır.

Daha fazla özellik

250’den fazla yazılım özelliğine sahip FANUC’un en yeni R-30iB Plus kontrolörü, tüm FANUC işbirlikçi 
robotları için en ideal işlem hızı ve robot performansı sağlar. Artan kullanım kolaylığı ve minimum enerji 
tüketimi için tasarlanan R-30iB Plus, zemin alanınızdan ve üretim hücresi düzeninizden en iyi şekilde 
yararlanmanıza yardımcı olmak adına beş farklı pano tipinde mevcuttur.

Kanıtlanmış teknoloji

Daha fazla güvenilirlik için, tüm FANUC işbirlikçi robotları kanıtlanmış LR Mate ve M-20 teknolojisine 
dayanmaktadır. İyi tekrarlanabilirlik özelliğine sahiptir ve kolay öğrenme, programlama ve kurulum 
için standart FANUC arayüzü ile birlikte teslim edilir. Sonuç olarak, kapsamlı bir yeniden eğitim gerekli 
değildir. Uygulama senaryoları ROBOGUIDE simülasyon yazılımı kullanılarak kolayca modellenebilir. 
FANUC robotları isteğe göre uyarlanabilir ve çok sayıda seçenek içerir. Ayrıca eksiksiz yedek parça 
temini, küresel bakım ve destek hizmetleriyle de ile de desteklenir.

ROBOGUIDE simülasyon yazılımı FANUC R-30iB Plus kontrolör



M O N TA J 
Montaj hattı çalışanlarında yaralanmaları önleyen CR serisi, ağır parçaları 
kaldırarak işleme ve montaj hatlarına yerleştirir. Bu işlemler için bir işbirlikçi 
robotu kullanılarak sağlanan tekrarlanabilirlik aynı zamanda kaliteyi artırır ve 
işlem sürelerini azaltır.  Avantajları: Daha fazla verim, daha fazla hız ve  
artan kalite

S E A L I N G  &  D I S P E N S I N G
Sızdırmazlık maddeleri, yapıştırıcılar, boyalar veya 
diğer sıvıları uygulamak için kullanılan CR serisi 
robotlar, çeşitli endüstrilerde insanların yanında 
güvenle çalışır. Avantajları: Azalan sarfiyat ve  
artan hassasiyet

T O P L A M A ,  PA K E T L E M E ,  PA L E T L E M E 
CR serisi, paketleme ve paletleme hatlarında monoton, 
tekrarlamalı, kirli ve tehlikeli taşıma görevlerini yerine 
getirmek için kullanılabilir ve insan becerileri gerektiren 
daha karmaşık ve çeşitlendirilmiş işleri yaparak çalışan 
yükünü azaltır. Sarı robota göre avantajları: CR operatör 
güvenliği sağlar ve bir insan ilk dolu paleti kaldırırken 
robot ikinci paleti doldurmaya devam edebilir.

T O P L A  V E  Y E R L E Ş T İ R 
Toplama ve yerleştirme gibi yüksek hızlı hassas uygulamalar 
için, SCARA ve LR Mate gibi diğer FANUC robotlarını ortak 
çalışma işgücünüze entegre etmek çok mantıklıdır.  
Avantajı: Tek tedarikçi tarafından sunulan görüntüleme  
ve hat takibi entegrasyonu 

D U A L  C H E C K  S A F E T Y  ( D C S )  Ö Z E L L İ Ğ İ  İ L E  
T O P L A M A  U Y G U L A M A L A R I
FANUC Dual Check Safety (DCS - İkili Güvenlik Kontrolü), konumu ve 
hızı izleyen akıllı, entegre bir yazılım çözümüdür. Operatörleri, robotları 
ve ekipmanları tamamen güvende tutar. Pahalı ve fazlaca yer kaplayan 
güvenlik ekipmanlarına yatırım yapmaya gerek kalmadan robot hücreleri 
için gereken alanı minimumda tutmaya yardımcı olur. Avantajları: Yerden 
kazandıran ve  uygun maliyetli uygulamalar

PA R Ç A  K O N T R O L Ü  V E  T E S T L E R İ 
Parça incelemesi sırasında, robotlar yüksek hassasiyet gerek-
tiren monoton işleri sizden devralır. Akıllı görüntü ekipmanlarıyla 
donatılmış CR serisi, kalite kontrolü gerçekleştirmek için idealdir 
ve esnek montaj seçenekleri sayesinde gereksinimlerinizi tam 
olarak karşılayacak bir CR hücresi tasarlanabilir. Avantajları: 
Daha iyi tekrarlanabilirlik ve devamlı olarak yüksek seviyede 
üretim kalitesi

Geniş ortak çalışma fırsatları 
yelpazesini keşfedin 

Bir robotun gücünü, hassasiyetini ve tekrarlanabilirlik özelliğini insan teknik bilgisi ve 
el becerisi ile birleştirmek istiyorsanız, işbirlikçi robotlar en doğru seçimdir - birlikte 
çalışan insanlar ve robotlar proseslerinize daha fazla değer katabilir. Güvenlik çitlerine 
gerek yok - FANUC işbirlikçi robotları, daha fazla verimlilik ve geliştirilmiş iş sağlığı ve 
güvenliği sunarak çalışma alanlarına kolay entegrasyon sağlar.

M A K İ N E  Y Ü K L E M E  B O Ş A LT M A 
CR serisi, sıklıkla bir operatör tarafından 
denetlenmesi gereken makine yükleme 
boşaltma uygulamaları için idealdir. 
Avantajları: Verimliliğin en üst düzeye 
çıkarılması, daha fazla kalite, daha fazla 
üretim ve gelişmiş performans

H A F İ F  R O B O T  İ L E  M A K İ N E 
Y Ü K L E M E / B O Ş A LT M A
CRX-10iA ve CRX-10iA/L, hafif iş birlikçi 
robotlardır. Her iki model de endüstri-
yel ortamlarda yaygın olarak görülen 
toz veya yağ sızıntılarına karşı oldukça 
korumalıdır. 1418 mm'ye kadar erişim 
mesafesine sahip uzun kollu versiyon, 
eksen içinde geçiş hareketine sahiptir ve 
bu nedenle son derece kompakt alanlar-
da çalışabilir. Avantajlar: Tablet ile hızlı 
ve kolay programlama

M O B İ L  P L AT F O R M 
Otomatik yönlendirmeli araçlar (AGV), CR serisi 
robotlarla ve insanlarla etkin bir şekilde çalışır  
ve CR üretim hattınızdaki iş parçası taşınması  
gibi uygulamaları geliştirmek için etkili bir  
yöntem sunar. Avantajları: Robot mobilitesi 
sayesinde gelişmiş esneklik

H A N D  G U I D A N C E
CR serisi robotta mevcut olan FANUC Hand Guidance 
işlevi, geleneksel programlamaları bırakmanızı ve 
işbirlikçi robotunuzu yörünge boyunca yönlendirerek 
ona nasıl çalışması gerektiğini öğretmenizi sağlar. 
Ayrıca, robotunuza 35 kg’ya kadar ağırlıktaki 
nesneleri kaldırmayı da öğretmenizi mümkün kılar.  
Avantajları: Azalan eğitim maliyetleri ve değerli 
zamandan tasarruf 



DAHA FAZLA imkan
Tüm FANUC işbirlikçi robotlar olduğu gibi, CR robot serisi, FANUC robotları için 
özel olarak geliştirilen ve işbirlikçi robotların otomasyonu konusunda daha fazla 
olanak sağlamak için, FANUC’un akıllı işlevlerinden herhangi biriyle donatılabilir. 
Akıllı fonksiyonlar arasında şunlar bulunmaktadır: FANUC iRVision, FANUC 3D 
Vision Sensor ile 3D görüntüleme, FANUC Force Sensor ve daha fazlası.

3D bin picking 

Çok çeşitli imkanlar sunan 3D Vision Sensor, 
robotların parlak, çok renkli veya yarı saydam 
ürünler de dahil olmak üzere rastgele istiflenmiş 
parçaları tespit etmesini sağlar.
Robot koluna veya bir platforma takılabilen 
FANUC 3D Görüntü Sensörü, iPendant el 
kumandası veya bir bilgisayar kullanılarak 
kolayca kurulabilir.

Tanıma, okuma ve gruplama

Görüntü Sensörünü kullanan CR serisi, iş 
parçalarını bulma, barkod okuma ve renge göre 
gruplama işlemlerini yerine getirebilir. Dokunma duyusu 

FANUC Force Sensor, uygulanan kuvveti 
ve torku algılar ve robotun ortak montaj, 
takma ve tartma işlemlerini hassas bir 
şekilde yapmasına olanak tanır.



MORE information
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Teknik Özellikler

Tür: Eklemli

Kontrol edilen eksen sayısı

Bilekte maks. taşıma kapasitesi (kg)

Erişim (mm)

Tekrarlanabilirlik [mm] * 2)

Kütle [kg] 

Kurulum: zemin | baş aşağı | duvar * 3)

Hareket aralığı

J1 ekseni dönüşü [°]

J2 ekseni dönüşü [°]

J3 ekseni dönüşü [°]

J4 ekseni bilek dönüşü [°]

J5 ekseni bilek salınımı [°]

J6 ekseni bilek dönüşü [°]

Maks. hız [mm / s] *4) 5)

Bilekte izin verilen yük ataleti

J4 eksen [kgm2]

J5 eksen [kgm2]

J6 eksen [kgm2]

Bilekte izin verilen yük ataleti

J4 eksen [kgm2]

J5 eksen [kgm2]

J6 eksen [kgm2]

Kurulum ortamı

Akustik gürültü seviyesi [dB]

Çalışma ortamı sıcaklığı [° C]

Koruma

Gövde standart / isteğe bağlı

Bilek ve J3 kol standart / isteğe bağlı

Daha fazla bilgi

Çalışma aralığı CR-4iA Çalışma aralığı CR-7iA/LÇalışma aralığı CR-7iA

Çalışma aralığı CR-14iA Çalışma aralığı CR-35iAÇalışma aralığı CR-15iA

CR serisi teknik verileri

• standart

* 1) 911 mm (yük kapasitesi <12 kg) - 820 mm (yük kapasitesi ≥12 kg)
* 2) ISO 9283
* 3) Duvara montaj durumunda, çalışma alanı taşıma yüküne bağlı olarak kısıtlanacaktır.
* 4) Kısa mesafeli hareket durumunda, hız belirtilen maksimum değere ulaşamayabilir.
* 5) Çalışma ortamının etrafındaki alana göre yapılacak tutma işlemleri dikkate alarak sistemin risk değerlendirmesine göre bir hareket hızı ayarlamak gereklidir.
* 6) Alan bir güvenlik sensörü ile izleniyorsa (ayrı olarak konumlandırılır).
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Teknik Özellikler

Tip: eklemli

Kontrol edilen eksen sayısı

Bilekte maksimum taşıma kapasitesi [kg]

Erişim [mm]

Tekrarlanabilirlik [mm] *1)

Ağırlık [kg] 

Kurulum: zemin | baş aşağı | duvar *2)

Hareket alanı

J1 ekseninde dönüş [°]

J2 ekseninde dönüş [°]

J3 ekseninde dönüş [°]

J4 ekseninde bilekten dönüş [°]

J5 ekseninde bilekten salınım [°]

J6 ekseninde bilekten dönüş [°]

Maksimum hız [mm / s] *3) 4)

Bilekte izin verilen yük momenti

J4 ekseni [Nm]

J5 ekseni [Nm]

J6 ekseni [Nm]

Bilekte izin verilen yük ataleti

J4 ekseni [kgm2]

J5 ekseni [kgm2]

J6 ekseni [kgm2]

Kurulum ortamı

Akustik gürültü seviyesi [dB]

Ortam çalışma sıcaklığı [°C]

Koruma

Gövde standart/isteğe bağlı

Bilek ve J3 kolu standart/isteğe bağlı

DAHA FAZLA Bilgi CR serisi teknik verileri

• standart

* 1) ISO 9283
* 2) Duvara montaj durumunda, çalışma alanı taşıma yüküne bağlı olarak kısıtlanacaktır.
* 3) Kısa mesafeli hareket durumunda, hız belirtilen maksimum değere ulaşamayabilir.
* 4) Çalışma ortamının etrafındaki alana göre yapılacak tutma işlemleri dikkate alarak sistemin risk değerlendirmesine göre bir hareket hızı ayarlamak gereklidir.
* 5) Alan bir güvenlik sensörü ile izleniyorsa (ayrı olarak konumlandırılır).

Çalışma aralığı CRX-10iA

Çalışma aralığı CRX-10iA/L
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Hizmet ömrü boyunca OEM 
yedek parçalar
Makineniz hizmette olduğu sürece - 
en az 25 yıl boyunca - orijinal yedek 
parçalarını sağlayacağız.

Etkin eğitim
FANUC Akademisi, başlangıç 
seviyesindekiler için giriş 
programlarından uzman kullanıcıların 
gereksinimlerine ve özel uygulamalara 
yönelik kurslara kadar, ekiplerinizin 
becerilerini geliştirmek ve üretkenliği 
arttırmak için ihtiyacınız olan her şeyi 
sağlar.Yedek parça bulanabilirlik 

durumu

Destek
WWW.FANUC.EU/SERVICE

%99.9

DAHA FAZLA güven
FANUC ile dünya genelinde etkin servis ağının avantajlarından faydalanırsınız. 
Ne zaman ihtiyacınız olursa, kapsamlı FANUC ağımız dünyanın her yerinde satış, 
destek ve müşteri hizmetleri sağlar. Böylece, daima kendi dilinizi konuşan yerel 
bir temsilciniz olacağından emin olabilirsiniz.



Tek bir ortak kontrol platformu – 
Sonsuz imkanlar
İşte bu FANUC!

WWW.FANUC.EU/TR

FANUC‘un, önceden bildirim yapılmaksızın teknik degisiklikler yapma hakkı saklıdır. Her hakkı saklıdır. © 2021 FANUC Europe Corporation

FA 
CNC,  
Servo Motorlar
ve Lazerler

ROBOTLAR
Endüstriyel 
robotlar, 
aksesuarları
ve yazılımları

ROBOCUT 
Tel Erozyon 
Makinesi

ROBODRILL
Dik İşleme 
Merkezi

ROBOSHOT
Tamamen Elektrikli 
Plastik Enjeksiyon 
Makinesi

ROBONANO
Ultra Hassas
Makine

IoT
Endüstri 4.0 
Çözümleri
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