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Nový standart přesnosti a produktivity 

Fanuc představuje novou sérii robotů FANUC SCARA SR 

Echternach, Luxembourg –Fanuc představujeme první robot z nově 

vyvinuté série robotů SCARA - novou SR-3iA. Nový model byl poprvé 

prezentován na Mezinárodním robotickém veletrhu (iREX) v Tokiu, 

Japonsko, který se konal v listopadu 2017. 

Nový SCARA robot  umožňuje vysokorychlostní a  přesné operace 

pro pick and place, montážní, testovací/kontrolní a obalové procesy 

v široké škále průmyslových odvětví včetně spotřební elektroniky, 

automobilových komponentů, plastů, automatizace v laboratořích, výroba zdravotnického zařízení a 

spotřebičů. Kompaktní, lehký a čistý design poskytuje významnou úsporu prostoru.  

Nový SR-3iA robot přináší další úroveň  rychlosti a přesnosti robotů FANUC v oblasti montáže a manipulace 

s materiálem. Přidáním  SCARA robotů do portfolia malých robotů, je FANUC schopen poskytnout 

zákazníkům i nákladově efektivní řešení pro dosažení vyšší produktivity. Model SR-3iA nabízí užitečné 

zatížení 3kg, rozsah 400mm a zdvich 200mm. 

Díky vybavení novým R-30iB Compact Plus kontrolorem, nabízí nový SCARA robot stejnou  inteligenci a 

spolehlivost, která je dostupná na všech robotech FANUC, včetně integrovaného iRVision, iRPickToll, 

sensoru  síly, sledování dopravníků, připojení k průmyslové sběrnici, integrovanou bezpečnost a spoustu 

dalších softwarových možností. Nové Fanuc softwarové rozhraní SCARA iRProgrammer usnadňuje celkové 

nastavení a programování robotů na tabletu a počítači prostřednictvím webového prohlížeče (např. Safari, 

Chrome).  

FANUC SCARA Robot – Funkce a výhody   

• Ultra kompaktní rozměry a štíhlý profil minimalizující rušení periferních zařízení  

• Lehká konstrukce umožňuje snadnou systémovou integraci a nepřetržitý a rychlý provoz  

• Vysoká kapacita setrvačnosti maximalizuje flexibilitu při manipulaci s velkými součástmi 

• 200mm  vertikální zdvih umožňuje provádět montážní, balící a manipulační operace  



• Spodní výstup pro kabely (volitelný) zajišťuje ochranu kabelů a šetří cenné podlahové prostory pro 
vyšší a efektivnější využití prostoru 

• Integrované vzduchové vedení, napájecí napětí 24 V, I/O kabely a solenoidové ventily (volitelně) 
zjednodušují systémovou integraci a snižují celkové náklady  

• Přepínač odbrždění na rameni robota umožňuje snadné obnovení při chybě   

• Nový vysoce výkonný R-30iB Compact Plus kontrolor vyžaduje minimum prostoru a umožňuje 
flexibilní uspořádání a instalaci  

• Nové webové uživatelské rozhraní  iRProgrammer pro intuitivní a jednoduché nastavení a 
programování robotů na tabletu a počítači (nezávislé na webovém prohlížeči,  TeachPendant jako 
volitelná opce)  

• Standartní shoda s CE/NRTL u R-30iB Compact Plus kontroloru umožňuje globální zavedení bez 
dodatečných nákladů 

• Stejný výkon inteligentních softwarových možností jako u všech řad robotů FANUC včetně iRVision 
(integrovaný Vision), iRPickTool, snímače síly, sledování dopravníku, konektivity sběrnice a 
integrovanou bezpečnost  

 

O firmě FANUC  

Firma FANUC je jedna z celosvětových lídrů v automatizaci výroby v oblasti CNC řídicích systémů, robotů a 

CNC strojů (ROBODRILL, ROBOCUT a ROBOSHOT). Od roku 1956 je FANUC průkopník ve vývoji numericky 

řízených strojů v automatizačním průmyslu. S více jak 252 FANUC pobočkami po celém světě a více než 

6.500 zaměstnanců nabízí společnost FANUC hustou síť v oblasti prodeje, technické podpory, výzkumu a 

vývoje, logistiky a služeb zákazníkům.   
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