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SUCCESS
ÚSPĚCH VAŠICH APLIKACÍ

Uznávaná spolehlivost

Když se spolehlivost rýmuje s inovací

Success je řada univerzálních robotů, která rozvíjí základní
vlastnosti bestselleru Axess, jež se prodával v tisících kusů,
a to zejména delšími zdvihy a většími zátěžemi. Řada
Success je – stejně jako řada Axess – vybavena řídicím
systémem Touch 2.

Řada Success spojuje výhody nejmodernější technologie se
spolehlivostí a vysokou výkonností mechanických konstrukcí
vyvinutých našimi projektanty.

nabídka Success je dokonale přizpůsobená všem vašim
aplikacím pro jednoduché vyzvednutí a umístění
(Pick-and-Place) a pravidelné stohování
pět modelů řady slouží k vybavení vstřikolisů v rozsahu
od 20 do 1000 tun

servomotory, jež simultánně řídí tři osy CNC
soustava prizmatických vodicích lišt
funkce „Y free“
pevné a přesné svislé rameno
kompaktní jednotky pneumatického otáčení s vysokým
točivým momentem
Řada Success byla navržena na základě modulární
mechanické platformy S vyvinuté pro řady Success a S5 Line.

díky řídicímu systému Touch 2 jsou snadno ovladatelné a
uživatelsky vstřícné

Funkce „Y free“
Funkce „Y free“ je výrobní standard společnosti Sepro.
Zjednodušuje programování provázení dílu během
vysunutí a může snížit náklady na vaše chapače
(zjednodušená konstrukce).

Speciální elastické upevnění chapače
(volitelná možnost)
Toto mechanické zařízení se používá k ochraně chapače
a formy během nastavování uchopení dílu a k utlumení
kontaktu mezi chapačem a dílem, pokud existují mírné
odchylky (několik mm) zdvihu vysunutí nebo otevření formy.
Kompletní jednotka chapače je upevněna na lineární ose
souběžné s osou vstřikování. Elastický tlak pro jednotku
zajišťuje válec a snímač detekuje veškeré prohlubně,
aby robot zastavil.

Rychlá elektrická a pneumatická připojení
a mechanické spojky
Optimalizujte časy výměny forem pomocí rychlospojek.
Jejich jednoduché zavedení zajišťuje udržitelnou správu
vašich nástrojů.

Kompaktní, na výložníku upevněná ovládací skříňka
Kompaktní ovládací skříňka je standardně upevněna na konci
výložníku. Inovativním rysem je její flexibilní instalace, neboť ji
lze v závislosti na vašem nastavení nainstalovat vlevo či vpravo
a ušetřit tím podlažní plochu. Jako volitelnou možnost si můžete
vybrat také stojanovou skříňku.

ŘADA SUCCESS JE STANDARDNĚ VYBAVENA ŘÍDICÍM SYSTÉMEM TOUCH 2

Prostě intuitivní
S jednoduchým modulem Pick-and-Place sestavíte své cykly
pouhým zodpověděním otázek, které vám systém položí a
výsledek uvidíte okamžitě trojrozměrně na videu (jednoduché
vyzvednutí a umístění a pravidelné stohování).

«Co vidíte, to dostanete»
Usnadnění vašich každodenních úkolů:
pákový ovladač (joystick) umožňuje při jemném seřízení
nejjemnější nastavení ve formě
velká, desetipalcová obrazovka LCD Vám poskytne
zřetelné a přesné informace
do dokumentace můžete nahlédnout on-line, kdykoli chcete
dojde-li k závadě, zobrazí se automaticky data
pro zjišťování a odstraňování závad
díky USB klíči mají členové obsluhy, seřizovači,
programátoři a pracovníci údržby přímý přístup
k relevantním datům
ekologický režim: jakmile je cyklus spuštěn, můžete
jediným tlačítkem snížit spotřebu energie a prodloužit
životnost svého robota
digitální vakuový spínač (volitelná možnost):
nastavte uchopení dílu a uložte své nastavení pro
každou formu přímo na závěsném ovládacím panelu

OD TOUCH 2 K VISUAL 2
Pro vaše složité aplikace může být robot řady Success vybaven
ovládáním Visual 2 – modulární nabídkou, kterou je možné časem rozvíjet.
PLC přiřazené každé aplikaci na řízení vašeho stohování nebo
periferních zařízení na distribuci vložek
programu robota a PLC je možné přidružit až tři simultánní
podprogramy
řízení až tisíce různých aplikací (jednoho sta při ovladači Touch 2)
zabezpečte plně výměny forem pomocí zakódování formy
a / nebo chapače (zakódovaná zástrčka)

Prověřená ergonomie
Navigace podle úkolů vám umožňuje přímý
přístup k práci, jež má být vykonána:
výroba
změna formy
programování
údržba
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Uzavírací síla stroje - v metrických tunách

Success 7 Success 11 Success 22 Success 33

20 - 80

20 - 80

80 - 180

150 - 400

300 - 700

1000 - 1500

1000 - 2000

1500 - 3500

1500 - 6000

2000 - 6000

2

2

2

2

1,7

400

400

500

700

900

2

2

2

2

2

1000

800

1000

1400

1600
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Maximální zatížení (díly + EOAT) (kg)
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1400 (A)
1600 (B)

1800

Maximální okamžitá rychlost (m/s)

3

3

3

Maximální zatížení (díly + EOAT) (kg)

5

10 (A) - 8 (B)

15

5
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Horizontální zdvih (mm) - lze upravit v krocích 500 mm
Maximální okamžitá rychlost (m/s)
Příčný zdvih (mm/palce)
Maximální okamžitá rychlost (m/s)
Svislé přímé rameno
Svislý zdvih (mm)

Pneumatická rotace R1 (0-90°)
Uchopení dílu - vakuový a / nebo tlakový obvod
Kompatní, integrovaný rozvaděč
Řídicí systém Touch 2
MOŽNOSTI
Svislé teleskopické rameno
Svislý zdvih (mm)

Pneumatické otáčení R2 (0-90°-180°)
Pneumatické otáčení R3 (0-90°-180°)
2,5

Maximální zatížení (díly + EOAT) (kg)

3

Pružné uložení chapače
Digitální vakuový snímač
Rozvaděč umístěný na podlaze
Řídicí systém VISUAL 2
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Proč si zvolit SEPRO?
Společnost Sepro – výrobce číslo jedna v Evropě a významný hráč v Severní a Jižní Americe
Hlavní dodavatel automobilového průmyslu v Evropě a v USA – celosvětová jednička v dodávkách robotů na vstřikovací lisy nad 800 tun
Kompletní sortiment tří- až šestiosých robotů s jednotným, unikátním a uživatelsky vstřícným ovládáním
Více než 30 000 instalací po celém světě
Oficiální distributor:
TECHNOLOGIES AND INSTRUMENTS

KUBOUŠEK s.r.o.
Lidická 1937
370 07 České Budějovice
tel. +420 389 044 111
e-mail: periferie-obchod@kubousek.cz
www.kubousek.cz

KUBOUŠEK SK, s.r.o.
Vinárska 1006/7
951 41 Lužianky
tel. +421 (0)37 222 37 40
e-mail: periferie-obchod@kubousek.sk
www.kubousek.sk

