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Noua eră a tehnologiei
colaborative continuă

Fiabilitate
maximă

Programare
ușoară

Configurare
rapidă



Seria de roboți colaborativi CRX 
Cinci modele din care puteți alege pentru o varietate de aplicații, cum ar fi sudarea cu arc
electric, asamblarea, manipularea, întreținerea mașinii, ambalarea, paletizarea și multe altele.

CRX-5iA
Cap. de încărcare: 5 kg
Anvergură: 994 mm

CRX-10iA
Cap. de încărcare: 10 kg
Anvergură: 1249 mm

CRX-10iA/L
Cap. de încărcare: 10 kg
Anvergură: 1418 mm

CRX-20iA/L
Cap. de încărcare: 20 kg
Anvergură: 1418 mm

CRX-25iA
Cap. de încărcare: 25kg
Anvergură: 1889 mm

Informaiile tehnice pot fi modificate fara o notificare prealabila. Toate drepturile rezervate. ©2022 FANUC Europe Corporation
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FIABILITATE MAXIMĂ 

• Design suplu, modern, care este 
complet sigur pentru a lucra 
alături de oameni 

• Susținut de experiența îndelungată 
a companiei FANUC în proiectarea 
și fabricarea de roboți cu fiabilitate 
de renume mondial 

• Aceleași standarde de calitate 
fără compromisuri pe care clienții 
le așteaptă de la produsele 
FANUC 

• 8 ani de operare fără întreţinere

CONFIGURARE RAPIDĂ 

• Designul suplu și compact 
permite integrarea uşoară în 
orice zonă de lucru sau sistem 
existent

• Uşor de instalat fără echipament 
specializat 

• CRX utilizează cel mai recent 
controler Mini Plus R-30iB de 
la FANUC pentru și mai multă 
economie de spațiu

• Fiecare model funcționează cu  
o putere standard de 230V

PROGRAMARE UȘOARĂ 

• Programați și învățați cu 
uşurinţă punctele de pe noul 
dvs. robot CRX, utilizând funcții 
noi de programare și o nouă 
interfață de utilizare

• Soluţia perfectă pentru operatori 
cu puțină sau fără experienţă

• Conectarea la echipamentele 
periferice este ușoară datorită 
gamei variate de furnizori 
recomandați

• Caracteristicile inteligente 
FANUC permit conectarea 
ușoară la iRVision 2D și 3D și 
multe altele


