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NOVÝ LAKOVACÍ ROBOT P-40iA 

šťíhlá a lehká konstrukce pro větší flexibilitu v lakovacích procesech 

Echternach – společnost FANUC představuje nový, 
flexibilní lakovací robot P-40iA, který je nejnovějším 
přírůstkem do rodiny lakovacích robotů FANUC. Rozšiřuje 
produktovou řadu malých a středních lakovacích robotů 
spolu s Paint Mate 200iA a P-50iB. Šestiosý robot FANUC 
P-40iA je ideální pro širokou škálu lakovacích aplikací a
povlakování.

Stejně jako každý lakovací robot FANUC je i P-40iA 
vyroben z hliníku a byl navržen pro snadnou integraci do 
lakoven či práškových systémů. Je vybaven stejným 
designem zápěstí jako Paint Mate 200iA, který je vhodný 
pro nejběžnější průmyslové aplikace. 

FANUC P-40iA nabízí stejnou spolehlivost a osvědčenou technologii jako všechny 
ostatní FANUC produkty. Robot P-40iA je snadno integratovatelný do malým prostor a 
přizpůsobený dalším úpravám. Tato  všestrannost je dále vylepšena štíhlým 
ramenem modelu, lehkou konstrukcí a širokou škálou montážních poloh - což z něj 
vytváří ideální volbu pro provozní prostředí s nedostatkem prostoru. 

Mezi hlavní rysy patří: 

• Dosah 1300 mm a užitečné zatížení 5 kg
• Ochrana IP67
• Třída FM a ATEX Div. 1 schválené vyčištěné a natlakované rameno
• uzavřené vertikální vedení pro proudění kapaliny a připojení kabelů a

proplachovací spínač
• vysokorychlostní provoz pro rychlejší doby cyklu robota
• montáž přímá, invertovaná, pod úhlem či na stěnu, umožňující instalaci v

široké škále pracovních oblastí
• 360 stupňové otáčení osy J1 umožňujicí provoz ve všech směrech
• nejnovější controller R-30iB Mate Plus s intuitivním iPendantem, vylepšeným

rozlišení obrazovky a větším procesním výkonem



 

• podporuje integrovaný software iRVision a PaintTool 

O společnosti FANUC 

FANUC Corporation je jedním z celosvětových lídrů v oblasti automatizace továren. Je 
výrobce CNC řídicí systémů, robotů a CNC strojů (ROBODRILL, ROBOCUT a 
ROBOSHOT). Od roku 1956 je FANUC průkopníkem ve vývoji numericky řízených 
strojů v automatizačním průmyslu. S více než 252 dceřinými společnostmi FANUC po 
celém světě a více než 6 500 zaměstnanci nabízí společnost FANUC hustou síť v 
oblasti prodeje, technické podpory, výzkumu a vývoje, logistiky a služeb zákazníkům. 

 

PR kontakt: 
Více informací získáte zde: 

FANUC Europe Corporation S.A. 
7, rue Benedikt Zender 
L-6468 Echternach 
 
Telefon: +352 (0)72 7777-0 
Email: pr@fanuc.eu 

Web: www.fanuc.eu 
 
Alberto Piccinini 
Technical Engineer 
7, rue Benedikt Zender 
L-6467 Echternach 
Tel.: +352 (0) 72 7777 335 
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