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Síla a spolupráce 
FANUC rozšiřuje svou řadu kolaborativních robotů 

Echternach - FANUC rozšiřuje svou produktovou řadu spolupracujících robotů. Robota CR-15iA, s 

kapacitou zatížení 15 Kg, Fanuc poprvé vystavuje na veletrhu Automatica v Mnichově. Je to pátý 

robot kolaborativní série , který vyplňuje mezeru mezi nejmenšími 

modely  CR-4iA/CR-7iA a tím nejvetším CR-35iA.  

Tento spolupracující 15kg robot se zaměřuje na stejné průmyslové 

využití jako standardní robot FANUC M-10iD, používaný v logistice při 

balících úkonech. Z tohoto důvodu je předně očekáváno využití hlavně v 

těchto oblastech. "Nicméně, vidíme jeho využití I v oblasti kontroly 

kvality, a v oblastech výrazně charakterizovaných manuální práci, která 

se nedá snadno automatizovat," říká FANUC. 

Pro řadu CR spolupracujících robotů, byla použita osvědčená mechanika 

v kombinaci s velmi citlivým senzorem, z čehož vyplývá řešení, ktere je 

jak silné, tak bezpečné . Základem nového CR-15iA je průmyslový robot M-10iD, který bude také 

prezentován "ve žluté" provedení na veletrhu Automatica. Mechaniky obou těchto robotů jsou 

prakticky totožné.  

Tento fakt má pro FANUC a uživatele hned několik výhod: Na jedné straně, je to stejný design 

robotických buněk a zjednodušený inventář náhradních dílů. Na druhou stranu, se uživatelé dočkají 

stejné úrovně spolehlivosti jako u standardních průmyslových robotů , poněvadž CR-15iA je přímo 

odvozen od sériového robota. Může být nainstalová vzpřímeně, pozastaven shora nebo namontován 

na zdi. Na rozdíl od M-10iD, má CR-15iA omezení os mezi osami 2 a 3, takže nehrozí rušení.  

Tato bezpečnostní opatření jsou standartní pro robota v jeho provozním režimu. Nicméně, tato 

opatření se dají vypnout přes DCS (Dual Check Safety) software, pokud má být robot užíván v plně 

automatickém režimu. Bezpečnostní čidlo je kalibrované ve výchozím stavu. Nicméně, za účelem 

plánované bezpečné spolupráce člověka se strojem, je sensor nastaven po zapnutí. R-30iB Plus nebo 

R-30iB Mate Plus můžou být užívány jako řídící jednotka. Mate cabinet je varianta výkonného řízení 

speciálně vyvinutá pro menší roboty řady M a LR Mate roboty. 



Jako u všech robotů řady CR, je senzor CR-15iA umístěn v základně robota. Skutečnost, že robot sedí 

na základně zlepšuje jeho pracovní prostor, například při manipulaci s vysoce nahromaděnými 

kartóny na paletách. V horizontální rovině má  CR-15iA dosah 1,441 mm, ve vertikální rovině 

dosahuje výšky 2,413 mm. Spolu s nosností, jsou tyto hodnoty velmi poptávané  při manipulaci.  

 

O FIRMĚ FANUC 

FANUC Corporation je světový leader v průmyslové automatizaci pro CNC řídící systémy, roboty a výrobní 

stroje (ROBODRILL, ROBOCUT and ROBOSHOT). Od roku 1956 je Fanuc průkopníkem v rozvoji numericky 

řídících strojů v automatizovaném průmyslu. Celosvětově s 261 lokacemi ve 107 zemích a více něž 6 000 

zaměstnanci , FANUC nabízí hustou síť v prodeji, technické podpoře, výzkumu a vývoji, logistice a 

zákaznickém servise. 

 


