
THE FACTORY AUTOMATION COMPANY

ROBOGUIDE  
Inteligentní 3-D robotické simulace

Váš společník pro  
uvedení věcí do pohybu



Přesná simulace mezi 
virtuálním a skutečným 
světem

Vysoce účinné 
aplikační nástroje  
pro zjednodušení 
programovacího úsilí

Jednoduché plánování 
tras pomocí animací

Vylepšování a ladění 
probíhá offline, aniž by 
docházelo k prostojům 
nebo ztracené 
produkci

Importování CAD dat  
pro získání skutečného 
vzhledu a pocitu o 
aplikaci

Snadné vytváření 
rozvržení zařízení a 
strojů

FANUC ROBOGUIDE je offline simulační software, který simuluje jak pohyb tak 
aplikační příkazy robota, což výrazně snižuje čas potřebný k vytvoření nové 
pohybové cesty.

Aby byl zajištěn minimální dopad na produkci, lze celé buňky navrhovat, testovat a upravovat zcela 
v režimu offline.  ROBOGUIDE je navržen tak, aby byl intuitivní a velmi snadno ovladatelný. Je 
postaven na virtuálních robotických ovladačích, abyste mohli získat přesný čas pohybu a cyklu.

EFEKTIVNOST 
SNY  
SE STÁVAJÍ REALITOU

PRŮMYSL 4.0
INTELIGENTNÍ NÁPADY 
PRO CHYTRÉ TOVÁRNY



ChamferingPRO  
Podrobný navigátor vám umožňuje automaticky vytvářet  
a simulovat programy odstraňování otřepů. Chcete-li vygenerovat 
cesty odstraňování otřepů, stačí kliknout na řádky, které mají být 
odstraněny z 3D CAD dat.

HandlingPRO 
Umožňuje simulace a testování procesů manipulace s materiálem  
a provádění studií proveditelnosti pro robotické aplikace bez fyzické 
potřeby a nákladů na instalaci prototypů pracovních buněk.

OLPCPRO  
Software pro vývoj robotických programů, který podporuje vývoj a 
údržbu KAREL programů a Teach Pendant programování.

PaintPRO  
Grafické offline programovací řešení pro zjednodušení  
učení robotických cest a vývoje lakovacícho procesu.  
Obsahuje speciální funkce pro nastavení přemisťování lakovací 
pistole, velikosti rozprašování, překryvu, barevného schématu, 
rychlosti nátěru a načasování spouště pistole.

PalletPRO  
Může být použito k úplnému offline sestavení, odladění a 
testování aplikací pro paletizaci. Data vytvořená v PalletPRO 
pak mohou být stažena do skutečného robota pomocí 
programu PalletTool.

iRPickPRO
Nejnovější FANUC plug-in pro off-line programovací nástroj 
ROBOGUIDE  umožňujicí uživatelům simulovat aplikace s vysokou 
rychlostí sběru a umístění. Aplikace iRPickPRO pak může být 
stažena do skutečného robotického kontroléru obsahujícího 
software iRPickPRO.

WeldPRO 
Pro simulace procesu robotického obloukového svařování ve 3-D 
světě. Řízen výhradně FANUC virtuálním robotickým kontrolérem, 
WeldPRO je vybaveno nejpřesnějšími programovými učebními 
pomůckami a informacemi o době cyklu, které jsou k dispozici  
v jakémkoliv simulačním balíčku.

Od návrhu až po potvrzení
Vysoce přesné rozhraní & specifické nástroje

S vestavěnou CAD knihovnou máte přístup ke kompletně všem FANUC robotům, strojům a 
jednoduchým nástrojům. Funkce simulace a profilování robotů obsahuje kompletní balíček ověřování 
detailů procesu včetně pohybu, ověření doby cyklu, detekce a vyhýbání se kolizím.  Je také k dispozici 
se speciálními nástroji pro specifické aplikace.

ROBOGUIDE 
Standardní vlastnosti



VYZKOUŠEJTE
SI ROBOGUIDE 
HNED TEĎ

Spolehněte se na FANUC know-how a více než 16 let 
zkušeností s 3D ROBOGUIDE simulacemi, které se 
neustále zlepšují a aktualizují.

Obraťte se na místní kancelář FANUC, abyste 
mohli začít s ROBOGUIDEm pracovat sami!

AUTOPLACE
Automatický výpočet nejlepší polohy robota podle 
doby cyklu a výkonu.

DUTY
Výkonný software pro výpočet spotřeby energie 
a výkonu robotů.

VISION
Inteligentní simulace vidění od jednoduchého 2D 
až po pokročílé 3D vybírání dílů

CABLE
Pokročilá simulace připojení kabelů k robotům 
nebo periferním zařízením.

SPRAY
Vysoce funkční opce pro vizualizaci  sprejování 
krytů na dílech.

COORD
Rozšíření pro koordinaci a podporu více skupin 
robotů.

Je to tak jednoduché!
Pokročilé ROBOGUIDE funkce



Technické údaje podléhají změnám bez předchozího upozornění. Všechna práva vyhrazena. © 2018 FANUC Europe Corporation

FA 
CNC řídící 
systémy,  
Servo motory 
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 platforma a řízení  – 
Nekonečné možnosti
THAT‘s FANUC!
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