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 DESENHADO PARA ALTA PRODUTIVIDADE 

FANUC apresenta novo modelo da série SCARA 

Echternach, Luxembourg – Após a apresentação do primeiro robô da 

gama de robôs SCARA em Fevereiro, a FANUC anuncia agora a mais 

recente novidade: o SCARA SR-6iA.  A FANUC irá mostrar o SR-6iA na 

AUTOMATICA em Munique entre 19 e 22 de junho de 2018.  

Os SCARA FANUC oferecem precisão e alta velocidade em processos 

de pick & place, montagem e manuseamento de material, 

teste/inspeção e embalamento, numa vasta gama de indústrias como as de eletrónica de consumo, 

componentes para automóveis, plásticos, automação laboratorial, eletrodomésticos e fabrico de 

dispositivos médicos.  Tal como acontece com os outros modelos desta gama, o SCARA SR-6iA é compacto, 

ultraleve e ocupa pouco espaço.  

O SCARA SR-6iA é uma solução eficiente ao nível dos custos que contribui para uma elevada produtividade 

devido às características de velocidade e precisão em aplicações de montagem e manuseamento de 

materiais. O SR-6iA dispõe de uma capacidade de carga de 6 kg, um alcance de 650 mm e um curso 

vertical de 210 mm.   

Controlado através do novo R-30iB Compact Plus, o SR-6iA dispõe da mesma inteligência e fiabilidade de 

todos os robots FANUC, incluindo iRVision integrado (opção de visão artificial FANUC integrada e 

comandada pelo controlador do robot), iRPickTool, deteção de força, linetracking, conetividade de bus de 

campo, segurança integrada e outras opções de software FANUC.   

Uma das novidades da gama SCARA da FANUC é que não necessita de consola, é programável em qualquer 

tablet do mercado através de um novo e intuitivo interface de edição de programas, mas com a mesma 

linguagem de programação da restante gama FANUC. O novo interface de software SCARA iRProgrammer 

da FANUC permite a programação e configuração do robot com tablets ou PC e pode ser acedido através 

de um navegador web (por exemplo, Safari, Chrome).   

Robôs SCARA FANUC - Características Principais 



• perfil elegante e ultracompacto que minimiza a interferência com dispositivos periféricos 

• O design ultraleve permite uma fácil integração do sistema e uma operação rápida contínua 

• A elevada capacidade de inércia maximiza a flexibilidade para manusear grandes peças de trabalho 

• O curso vertical de 210 mm possibilita a realização de operações de montagem, embalamento e 
manuseamento 

• A saída de cabo inferior (opcional) proporciona a proteção do cabo e poupa espaço importante para uma 
maior eficiência 

• Alimentação de 24VDC, entradas de ar, E/S e válvulas solenoides (opcional) simplificam a integração do 
sistema e reduzem os custos gerais 

• O interruptor de libertação de travão no braço do robô permite uma fácil recuperação dos erros  

• O novo controlador R-30iB Compact Plus de elevado desempenho necessita de pouco espaço e permite 
grande flexibilidade de layout e de instalação 

• Novo interface de utilizador iRProgrammer para programação e configuração fácil e intuitiva do robô num 
Tablet ou PC (navegador web independente, Teach Pendant opcional) 

• A norma standard CE/NRTL no controlador R-30iB Compact Plus permite uma implementação global sem 
custos adicionais 

• As mesmas opções de software inteligente de elevado desempenho de toda a linha de robôs FANUC: 
iRVision (opção de visão integrada), iRPickTool, deteção de força, linetracking, conetividade de bus de 
campo e segurança integrada. 
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