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Dane i fakty o serii LRX/LRX-S

Obszary zastosowań Wkładanie, wyjmowanie, pakowanie

Cechy szczególne Szybkość, precyzja, trwałość, ekonomiczność

Przestrzeń robocza Prostopadłościan

Obciążenie 5 – 100 kg

Kombinacje osi Nawet 500 różnych kombinacji

Standardowe akcesoria Osie obrotowe, chwytaki, przenośniki taśmowe,  

obudowy ochronne

Koncepcja sterowania Zintegrowane (LRX) lub autonomiczne (LRX-S)

Zakres sił zwarcia 350 kN do 54 000 kN

Sposoby odkładania Strona przeciwna do obsługi (standardowo),  

strona obsługi, odkładanie wzdłużne

Roboty liniowe serii LRX/LRX-S

Dane i fakty2

Obszar zastosowań

Wyroby codziennego użytku

Medycyna/farmacja

Opakowania

Branża elektryczna/elektroniczna

Motoryzacja

AGD



Uniwersalny. Szybki. Niezawodny. 
Robot liniowy serii LRX/LRX-S.

Zwiększenie produktywności i jakości w procesie 

produkcyjnym techniką wtrysku w połączeniu  

z niezawodnymi i szybkimi układami automatyki. 

KraussMaffei oferuje kompletne rozwiązania  

automatyzacji procesu wtrysku z jednej ręki.

Korzyści dla użytkownika w zarysie

– Opłacalne rozwiązania dla początkujących

– Indywidualne rozwiązania przy kompleksowych

wymaganiach

– Gotowe komórki automatyki

–   Zwiększenie stopnia swobody dzięki licznym  

kombinacjom osi obrotowych

– Elastyczne rozwiązania chwytaków

– Krótkie czasy odbierania
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Precyzyjna przekładnia

Optymalne przenoszenie siły

Automatyczny system pomiaru pozycji 

bezwzględnej

Rozpoznawanie położenia robota

Ekonomiczne napędy serwo

Szybkie przyspieszanie i krótkie czasy cyklu

Niezawodna komunikacja z zastosowaniem 

technologii magistrali VARAN

Wysoka dokładność regulacji w wąskich 

zakresach tolerancji

Wbudowany sterownik w urządzeniach LRX

Łatwa obsługa

Technika bez tajemnic 
Wszystko o robotach serii  
LRX/LRX-S



Wersja autonomiczna LRX-S

Wysoka elastyczność i szeroki zakres zastosowań

Dynamiczne zakresy bezpieczeństwa

Wysokie bezpieczeństwo, również kompleksowych instalacji

Kompaktowa szafa sterownicza przy osi Z

Konstrukcja zajmująca mało miejsca

Równoległy ruch wszystkich osi

Krótkie czasy odbierania i wysoka elastyczność odbioru

Maksymalna modułowość

Indywidualne dostosowanie do wymagań klienta
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Dopasowany układ automatyki
w zakresie sił zwarcia od 350 kN do 54 000 kN
Dla różnorodnych zadań w procesie wtrysku

Uniwersalne zastosowania

Roboty liniowe KraussMaffei serii LRX/

LRX-S wyróżniają się wysoką różnorod-

nością wersji. Pokrywają one zakres sił 

zwarcia od 350 kN do 54 000 kN i można 

je uniwersalnie stosować we wszystkich 

rodzajach wtryskarek – niezależnie od 

marki i producenta.

Wysoka funkcjonalność systemu 

Seria LRX/LRX-S jest oparta na spraw-

dzonej koncepcji sterowania wtryskarek 

KraussMaffei: jest łatwa w obsłudze, 

programowaniu i sterowaniu. Standary-

zowane zabezpieczenia i elementy pery-

feryjne, takie jak transportery taśmowe 

czy obudowy ochronne są dostosowane 

do danej serii i dzięki temu gwarantują 

absolutne bezpieczeństwo. Roboty serii 

LRX/LRX-S pracują dynamicznie, szybko  

i precyzyjnie: możliwe są czasy odbierania 

poniżej jednej sekundy z powtarzalnością 

na poziomie +/- 0,1 mm.

Roboty liniowe są wyposażone  

w trzy osie liniowe oraz nawet  

trzy osie obrotowe, przejmując  

najrozmaitsze zadania  

w procesie wtrysku.

Roboty liniowe serii LRX/LRX-S

Dane, fakty, korzyści

Korzyści dla użytkownika: 

–  Pierwszorzędna wydajność

–  Różnorodność wersji

–  Precyzyjna powtarzalność

Roboty liniowe Tabela doboru robotów liniowych LRX/LRX-S do wtryskarek KraussMaffei lub sił zwarcia
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Linia produkcyjna KraussMaffei  
do zautomatyzowanej produkcji  
elementów wnętrz pojazdów
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Wyjątkowa elastyczność dzięki ponad 

500 kombinacjom osi

Seria LRX/LRX-S oferuje odpowiedni 

robot liniowy dla każdej wielkości siły 

zwarcia. Wymagane długości osi i osie 

obrotowe są wstępnie konfigurowane w 

zależności od wymagań. Liczne dostępne 

wersje osi, przedłużeń osi i kombinacje 

osi obrotowych w każdym rozmiarze 

zapewniają robotom liniowym wyjątkową 

swobodę ruchu. 

Nowy ergonomiczny dotykowy panel 
obsługi umożliwia wygodne progra-
mowanie robota liniowego

Niezależnie od zadania 

produkcyjnego: doskonałe 

współdziałanie robota linio-

wego i wtryskarki czynią 

serię LRX/LRX-S doskonałym 

rozwiązaniem automatyki 

produkcji zarówno pod  

względem technicznym,  

jak i ekonomicznym.

Odpowiednie rozwiązanie automatyki  
do każdego zadania
Wydajne, kompaktowe i indywidualne

Roboty liniowe serii LRX/LRX-S

Indywidualne rozwiązania w zakresie automatyki

Korzyści dla użytkownika: 

–  Wszechstronne kombinacje osi

–  Zgodność z wymogami WE

–  Układ pomiaru pozycji bezwzględnej

–  Koncepcja obsługi 5 przyciskami

–  Automatyczny przesuw do położenia

podstawowego
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Sterownik: inteligentny i zintegrowany

Proces wtrysku i układ automatyki tworzą 

jedność dzięki zintegrowanemu sterow-

nikowi z technologią VARAN BUS. Dane 

procesu są udostępniane w czasie rzeczy-

wistym. Programowanie i obsługa są łatwe 

i nie wymagają bardziej zaawansowanej 

znajomości programowania. Optymalne 

uczenie się i ergonomiczne programowanie 

systemu jest możliwe dzięki wyposażeniu 

wszystkich urządzeń LRX/LRX-S w pulpit 

obsługi z ekranem dotykowym, w którym 

czynności obsługi są identyczne z panelem 

obsługi maszyny. W przypadku rozwiązania 

zintegrowanego możliwe jest sterowanie 

całą komórką produkcyjną za pomocą 

wspólnego panelu obsługi. Zapisywanie 

danych maszyny i robota odbywa się w 

jednym zbiorze danych. Pozwala to uzyskać 

równocześnie maksymalne bezpieczeń-

stwo danych i optymalny komfort obsługi. 

20 zakresów bezpieczeństwa, z tego pięć 

dynamicznych, zwiększa efektywność pro-

gramów sterowania.

Opłacalny standard

Urządzenia serii LRX oferują już w standar-

dzie wszechstronne funkcje zapewniające 

niezakłóconą produkcję wyprasek. Oprócz 

osi zoptymalizowanych pod kątem długo-

trwałej, precyzyjnej pracy ciągłej, system 

pomiaru pozycji bezwzględnej upraszcza 

szybkie i pewne ustawianie do różnych 

aplikacji. Elementarne zadania odbierania 

można uruchamiać od razu za pomocą 

programu. Funkcja Servo Float umożliwia 

bezstopniowe obniżanie ruchu z momen-

tem obrotowym w zależności od zdefiniowa-

nego położenia, a tym samym bezpieczne 

i łagodne odbieranie nawet delikatnych 

elementów. Automatyczne przesunięcie 

do położenia podstawowego umożliwia 

bezpieczne przemieszczanie robota z formy 

lub urządzenia peryferyjnego jednym naci-

śnięciem przycisku. W zakresie dalszych 

procesów nie są wymagane kosztowne 

dodatkowe sterowniki, gdyż w standardzie 

są już dostępne programy do układania w 

stosy na paletach, z możliwością sterowania 

zewnętrznymi urządzeniami peryferyjnymi.

Zgodność z dyrektywami WE dla trzech 

rodzajów odkładania detali

Seria LRX/LRX-S w połączeniu z wtry-

skarką gwarantuje zgodność z dyrek-

tywami unijnymi. Możliwe są trzy różne 

rodzaje odkładania:

–  Strona przeciwna do obsługi  

(standardowo)

– Strona obsługi

– Odkładanie wzdłużne

Odkładanie wzdłużne oferuje szczególną 

zaletę: powierzchnię posadowienia można 

zmniejszyć nawet o 3 m, oszczędzając 

cenne miejsce na produkcji. Do hal o małej 

wysokości firma KraussMaffei oferuje auto-

matykę liniową również jako wersję obni-

żoną ze standardową teleskopową osią Y. 

W przypadku wtryskarek innych producen-

tów stosowana jest wersja autonomiczna 

robota KraussMaffei, czyli LRX-S.

W przypadku wtryskarek serii AX możliwe 

jest pełne zintegrowanie robota LRX  

w obudowie maszyny.

Odkładanie przez LRX 

po stronie przeciwnej do 

obsługi

Komórka produkcyjna z odkłada-

niem wzdłużnym przez LRX

Robot LRX przemieszcza się po stronie 

obsługi (zabezpieczenie nad głową)
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Dzięki wieloletniemu doświad-

czeniu w zakresie konstruowa-

nia urządzeń i chwytaków firma 

KraussMaffei dysponuje wiedzą 

techniczną w zakresie automatyki, 

która znacznie wykracza poza  

czysto standardowe zadania.

Przykładowe zastosowanie

Pełna automatyzacja wtryskarki KM AX 

230-750 do odbioru opraw oświetlenio-

wych. W czterokrotnej formie są cztery 

wersje produktów z tą samą pozycją zasy-

sania i otworem pozycjonującym. Obwody 

próżniowe chwytaka muszą być moni-

torowane. Wyprodukowane elementy są 

odkładane na podstawioną tackę. Zała-

dowane tacki są paletowane, a następnie 

odprowadzane na przenośniku rolkowym. 

Ponadto wymagany jest zintegrowany 

przenośnik taśmowy do alternatywnego 

odkładania wyprasek.

Rozwiązanie systemowe 

Odbieranie wyprasek za pomocą robota 

liniowego LRX 250. Wypraski są podczas 

układania w stos ściskane w chwytaku,  

a następnie odkładane na podstawione 

tace. Chwytak ma konstrukcję w róż-

nych wymiarach: do przenoszenia tac 

oraz przenoszenia wyprasek. Podsta-

wiane tace są transportowane w ukła-

dzie transportu liniowego, a następnie 

centrowane na stole wahadłowym. Do 

wyprasek dobrych i wybrakowanych 

dostępne są oddzielne zsuwnie. Są one 

bardzo elastyczne, umożliwiając układa-

nie wyprasek na tacach, do siatkowych 

koszy lub na przenośniku taśmowym. 

Obie alternatywny są dostępne na życzenie.

Wszystkie produkty pod kontrolą dzięki  
rozwiązaniom chwytaków –
Przy każdym zadaniu i w każdej branży

Roboty liniowe serii LRX/LRX-S

Rozwiązania chwytaków do każdego zadania

Indywidualne koncepcje odbierania i chwytaków: 

tutaj stosowany jest chwytak wielofunkcyjny.

Korzyści dla użytkownika: 

–  Elastyczna koncepcja

–     Bardzo kompaktowa komórka  

produkcyjna o niewielkiej powierzchni 

posadowienia

–  Wielowymiarowy chwytak

–  Wysokie bezpieczeństwo pracy dzięki 

ochronnym siatkom z systemem 

wytłumiania

–  Bardzo krótki czas cyklu dzięki wielu 

procesom równoległym

–   Wysoka dokładność pozycjonowania 

podczas układania w stos

–  Elementy ustawione w ustalonym poło-

żeniu, co pozwala na dalszą obróbkę
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Najrozmaitsze chwytaki

Oferujemy właściwe rozwiązania zarówno 

w zakresie najprostszych chwytaków ze 

standardowymi elementami typu ssawka 

próżniowa, chwytak równoległy czy chwy-

tak do wlewków, jak i złożonych chwyta-

ków do wkładania i odbierania. Użytkow-

nik korzysta z ekonomicznych rozwiązań 

do zastosowań specjalnych. 

Precyzyjne jednostki sortujące  

i doprowadzające

Jednostki sortujące i doprowadzające 

są niezbędne do wkładania lub dalszych 

procesów. Robot wymaga do tego celu 

elementów w powtarzalnym, określonym 

położeniu. Kolejna zaleta: urządzenie pery-

feryjne można zintegrować bezpośrednio 

ze sterownikiem robota, dzięki czemu 

potrzebny jest tylko jeden sterownik.

Różne systemy szuflad

Służą one do podawania części, separo-

wania elementów do kontroli jakości oraz 

tymczasowego magazynowania. Oprócz 

szuflad pojedynczych i podwójnych, inną 

wersją wyposażenia jest też połączenie 

szuflady ze zsuwnią. Każdy z systemów 

szuflad jest wyposażony w przycisk kwitu-

jący i siatkę ochronną.

W zależności od zastosowania:  

odpowiednie systemy kamer i systemy 

kontrolne

Odpowiednio do wymagań dysponujemy 

właściwym rozwiązaniem: proste sys-

temy kamer stosowane są w przypadku, 

gdy chodzi o pomiar, kontrolę i zliczanie 

elementów o przejrzystej geometrii. 

Konfigurowalne systemy obróbki obrazu 

kontrolują elementy odpowiedzialne 

za bezpieczeństwo, jak również detale 

o złożonej geometrii oraz wykonują 

kontrole i pomiary o dużej dokładno-

ści i szybkości badania. Wiele badań 

jest wykonywanych równocześnie, co 

wymaga intensywnego oświetlenia.

Na zamówienie dostępne są również 

inne systemy kontrolne, na przykład 

badanie ciśnienia i zabezpieczenie prze-

ciwzwarciowe, które można zintegrować 

z komórką produkcyjną.

Wszechstronne urządzenia peryferyjne
Kompleksowe rozwiązania automatyki

Szybkie roboty Scara

Są to szybkie, kompaktowe roboty 

4-osiowe, przenoszące ciężary o masie 

5-10 kg z dużą prędkością na odległość 

350-850 mm do żądanego położenia.

Indywidualne systemy transportowe

W standardzie oferujemy systemy 

transportowe, takie jak transportery 

taśmowe, przenośniki do wielu typów 

produktów oraz przenośniki rolkowe i 

łańcuchowe napędzane silnikiem lub 

grawitacyjnie. Optymalna koncepcja jest 

tworzona w zależności od zastosowania.

Kosze siatkowe, palety i kartony w różnych 

wersjach (na przykład wielościeżkowe) 

uwieńczają logistykę w ramach procesu.

Kompleksowe rozwiązania automatyki:  

integracja rozmaitych systemów kinematyki  

i urządzeń peryferyjnych

Korzyści dla użytkownika: 

–  Rozwiązania systemowe z jednej ręki

–  Indywidualne modułowe koncepcje 

urządzeń peryferyjnych

–  Integracja kompleksowych urządzeń 

peryferyjnych

–  Szybka zmiana produktu
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Kreator programowania WizardX: łatwo rozpoznawalny po symbolu 

„magicznej różdżki”

Doskonała symbioza maszyny z układem automatyki

Żadnych czarów: kreator programów 

WizardX

Dla robotów liniowych KraussMaffei 

w połączeniu ze sterownikiem MC6 

dostępny jest kreator programowania 

online o nazwie „WizardX”. Dzięki temu 

programowanie robota jest magicznie 

łatwe. Dzięki intuicyjnemu prowadze-

niu użytkownika z wizualizacją kreator 

WizardX skutecznie pomaga w tworzeniu 

programów. Podstawowe procesy odbie-

rania mogą być tworzone w krótkim  

Doskonała symbioza maszyny z układem 

automatyki

Jako partner systemowy dostarczamy 

układ automatyki i maszynę w postaci w 

pełni zintegrowanej koncepcji całkowitej. 

Maszyna i system automatyzacji tworzą 

wówczas funkcjonalną całość. Wspólny 

sterownik umożliwia sterowanie oboma 

jednostkami funkcjonalnymi za pomocą 

każdego z paneli obsługi: automatyką i 

maszyną. Maszynę można obsługiwać za 

pomocą pulpitu obsługi robota i odwrotnie.

czasie nawet przez nowicjuszy. Interak-

tywna komunikacja pomiędzy użytkow-

nikiem a sterownikiem czyni ręczne pro-

gramowanie zbędnym i wyklucza błędy 

przy pisaniu programu. 

Roboty liniowe serii LRX/LRX-S

Inteligentne programowanie z użyciem WizardX

WizardX
Inteligentne programowanie i obsługa

Pulpit maszyny obsługuje układ automatyki

Pulpit układu automatyki obsługuje maszynę

Maszyna

Układ automatyki
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Programowanie w zaledwie czterech 

krokach

Przebieg programu jest prezentowany 

wizualnie. W zależności od poziomu 

uprawnień użytkownika program może 

być samodzielnie edytowany i modyfiko-

wany przez użytkownika. W trybie eks-

perta istnieje możliwość wprowadzania 

indywidualnych zmian i rozszerzeń 

programów podstawowych. Pozwala to 

zaoszczędzić czas i koszty oraz zmniej-

szyć nakłady na szkolenie programistów 

i operatorów przy mniejszym odsetku 

błędów.

1313

Korzyści dla użytkownika: 

–  Bardziej inteligentne programowanie i obsługa przy  

użyciu kreatora WizardX

–  Znajomość programowania nie jest niezbędna

–  Szybkie i łatwe tworzenie programów podstawowych do  

zastosowań typu „pick&place”

–  Bezbłędne generowanie programów

–  Mniejsze nakłady na szkolenia

Krok 1

Operator określa

schemat procesu

Krok 2

Skonfigurowanie poszczególnych

stacji przez operatora

Krok 3

Przyuczanie pozycji

Krok 4

Generowanie programu 

podstawowego: start programu
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5. Symulacja przebiegu procesu

Na podstawie symulacji 3D przedsta-

wiany jest cały przebieg produkcji. Dzięki 

temu krytyczne procesy stają się szybko 

widoczne, a cały proces można ponownie 

zoptymalizować, jeśli zachodzi potrzeba.

6. Wstępny odbiór

Wstępny odbiór może odbywać się w 

naszym dziale technicznym w Mona-

chium, gdzie klient ma ponownie moż-

liwość oceny współpracy wtryskarki 

z układem automatyki oraz zgrania 

specyfikacji technicznych (czas cyklu 

– przebieg – jakość). Zmiany mogą być 

dokonane przed wysyłką, co pozwala 

uniknąć poprawek na miejscu u użyt-

kownika. Ponadto klient ma możliwość 

obejrzenia w dziale technicznym całego 

parku maszynowego z rozmaitymi zasto-

sowaniami i różnymi typami robotów.

7. Kompleksowa obsługa

Oczywiście, również po wysłaniu systemu 

automatyki jesteśmy do dyspozycji. Oferu-

jemy rozmaite usługi w zakresie maszyny 

lub instalacji. Obejmuje to obszar od uru-

chomienia maszyny poprzez indywidualnie 

dobrane umowy serwisowe aż po diagno-

stykę zdalną. Serwis wtryskarki i układu 

automatyki klient będzie mieć z jednego 

źródła.

1. Obszerne omówienie projektu

We współpracy z klientem przedstawiamy 

bieżący rzeczywisty stan produkcji, oma-

wiając zalety i wady istniejących linii i kon-

cepcji produkcyjnych oraz wypracowujemy 

potencjały ulepszeń, jeśli istnieje taka 

potrzeba. Oprócz tej wymiany doświadczeń 

tworzymy również pierwszy zgrubny  

harmonogram planowanego projektu. 

2. Opracowanie rozmaitych podejść do 

rozwiązania

W fazie koncepcyjnej szkicujemy podejścia 

do rozwiązań stanowiące podstawę do  

dalszych narad i dyskusji. Nakreślamy  

rozmaite scenariusze i unaoczniamy  

złożone wykonania techniczne.

3. Tworzenie układu

Wszystkie elementy zostają zobrazowane 

w wersji układu 2D lub 3D. Układ taki 

stanowi podstawę znalezienia najlep-

szego uporządkowania urządzeń pery-

feryjnych komórki produkcyjnej, poma-

gając zoptymalizować czas cyklu oraz 

powierzchnię ustawienia z istniejącym 

rozmieszczeniem hali produkcyjnej.

4. Realistyczny wykres cyklu

Cały przebieg produkcji jest wizualizo-

wany w celu ewentualnego uproszczenia 

złożonych procesów. Poszczególne kroki 

procesów są analizowane w celu zoptyma-

lizowania głównych kroków procesu  

i skrócenia czasu cyklu. W ten sposób  

uzyskuje się realistyczne oszacowanie 

osiąganego czasu cyklu.

Roboty liniowe serii LRX/LRX-S

Urządzenia peryferyjne i partnerska realizacja projektu

Niemal automatycznie: 
Partnerska realizacja projektu
Wspólnie do sukcesu w zaledwie siedmiu krokach

Korzyści dla użytkownika: 

–  Partnerska opieka, dokumentacja  

i specyfikacja projektu

–  Przedstawienie różnych koncepcji

–  Utworzenie układu

–  Przegląd planowanego przebiegu  

produkcji

–  Ocena całego procesu

–  Uruchomienie na miejscu

–  Zmiany techniczne bezpośrednio  

u dostawcy

–  Globalna logistyka części zamiennych

Krok 1
Omówienie
projektu

Krok 2
Podejścia do
rozwiązania

Krok 3
Utworzenie
układu

Krok 4
Schemat
czasu cyklu

Krok 5
Symulacje

Krok 6
Odbiór wstępny

Krok 7
Obsługa
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Krótsze czasy programowania
Programowanie robotów liniowych offline

Korzyści dla użytkownika: 

–  Wzrost produktywności

–  Tworzenie nowych i modyfikowanie 

istniejących programów równolegle  

do trwającej produkcji

–  Krótsze czasy przygotowania dzięki 

programowaniu offline 

–  Prosta wymiana danych za pomocą 

nośnika pamięci

–  Pełne udokumentowanie i proste 

archiwizowanie scenariuszy produkcji

Znane środowisko programowania MC6 Bezbłędne tworzenie programów dzięki 

kreatorowi programowania WizardX

Łatwe modyfikowanie i rozszerzanie istniejących 

programów w edytorze

Wszystkie zalety nowego sterownika MC6 dostępne offline

Oprogramowanie LRX na komputer PC służące do programowania robotów liniowych skraca 

czas przygotowania wtryskarek w przypadku nowych form lub zastosowań. 

Dzięki programowaniu offline na kom-

puterze PC niepołączonym z robotem 

można lokalnie tworzyć nowy program 

lub modyfikować istniejący, nie blokując 

przy tym instalacji. Przesłanie pakietu 

danych odbywa się następnie za pomocą 

pamięci USB.

Prosta i wygodna obsługa interfejsu MC6 

wspomaga operatora podczas tworzenia 

programu. Oprogramowanie LRX na 

komputer PC – dodaje dodatkowy cenny 

czas dla produkcji.

Wymagania systemowe:

–  Windows 7 Service Pack 1

–  Min. Intel® Celeron® G530T, 2,00 GHz

–  Min. 2 GB RAM

–  Min. 300 MB wolnego miejsca na dysku

–  Karta graficzna VGA o rozdzielczości co najmniej 1024 x 768 pikseli  

z 16-bitową paletą barw

–  Dwa wolne złącza USB na pamięć zewnętrzną i klucz licencyjny (dongle)

Dla robotów liniowych typu LRX/LRX-S i robotów 

bocznych typu SR



16 MC6 kinematyka wielokrotna

Roboty liniowe LRX/LRX-S

Elastyczne konfigurowanie osi Łatwe rozróżnianie aktywnego robota na 

stronach prowadzenia ręcznego

Zintegrowane monitorowanie pod kątem kolizji 

Wszechstronne, wygodne i łatwe w użyciu
Kinematyka wielokrotna dla robotów liniowych 

Korzyści dla użytkownika: 

–  Realizacja na bazie sterownika MC6

–  Obsługa maksymalnie czterech robotów po 6 osi każdy (maks. 24 osie)

–  Centralne sterowanie ruchami poprzez aplikację

–  Centralne zarządzanie wszystkimi sygnałami peryferyjnymi

–  Centralna zmiana trybu pracy

–  Inteligentne monitorowanie osi sprzężonych mechanicznie pod kątem kolizji

–  Obsługa serii LRX / LRX-S

Kinematyka wielokrotna oferuje użytkownikowi szereg korzyści przy stosowaniu złożonych rozwiązań 

automatyki. Pozwala ona na rozdzielenie procesu produkcyjnego na wiele osi robota. Sterownik MC6 

pomaga zarządzać procesem oraz centralnie programować i sterować procesem za pomocą ręcznego 

terminala. 

Rozszerzone możliwości

Programowanie wszystkich robotów 

odbywa się za pomocą wspólnego edytora 

programów. Polecenia i parametry progra-

mów można łatwo przypisywać do poszcze-

gólnych robotów. Wspólny układ współ-

rzędnych dla wszystkich osi upraszcza 

sterowanie odpowiednio dla danego robota 

w poszczególnych trybach pracy.

Kinematyka wielokrotna w robotach 

LRX/LRX-S

Wersja zintegrowana robota LRX zapew-

nia wygodę obsługi za pomocą panelu 

wtryskarki albo ręcznego terminalu 

robota. 

Jako autonomiczny, samodzielny system 

wersja LRX-S oferuje znane zalety  

sterownika MC6. Wersja ta może być 

stosowana wszędzie tam, gdzie integracja 

z wtryskarką nie jest możliwa.

Czym jest kinematyka wielokrotna?

Sterownik MC6 firmy KraussMaffei 

został rozbudowany z myślą o central-

nym programowaniu i sterowaniu robo-

tami liniowymi liczącymi do 24 osi. Moż-

liwa jest przy tym konfiguracja nawet  

4 elementów kinematyki (robotów) po  

6 osi każdy. Kinematyka wielokrotna 

stanowi przy tym idealną bazę wyjściową 

dla złożonych rozwiązań automatyki  

w produkcji.



Indywidualnie dobrane zastosowanie
Kinematyka wielokrotna na produkcji

Cecha

Mechanicznie sprzężone osie  

Y na wspólnej osi X.

Zastosowanie

Równoczesne wyjmowanie lub wkładanie 

w formie.

Korzyści dla użytkownika: 

–   Oszczędność czasu przy stosowaniu 

formy wielokrotnej lub w maszynach 

typu TwinForm

–  Efektywna produkcja z zastosowaniem 

form z wyjmowaniem i wkładaniem w 

obu połówkach formy w obrębie tego 

samego cyklu

–  Wysoka elastyczność dzięki rozszerzo-

nym możliwościom: montaż wyjętych 

elementów, obracanie artykułów itp.

Cecha

Mechanicznie sprzężone osie X na  

wspólnej osi Z.

Zastosowanie

Przekazywanie elementów (handshake) 

przy szybkim odbieraniu części,  

układanie w stosy.

Korzyści dla użytkownika: 

–  Oszczędność miejsca i czasu w przy-

padku systemów automatyki z zacho-

dzącymi na siebie obszarami ruchu 

(montaż robota przy odkładaniu  

wzdłużnym)

–   Oszczędność czasu przy stosowaniu 

formy wielokrotnej lub w maszynach 

typu TwinForm

–   Możliwość sprzężenia procesów:  

odbierania, przekazywania, montażu, 

sztaplowania itd.

Cecha

Dodatkowe osie (urządzenia peryferyjne) 

względem robota standardowego.

Zastosowanie

Zastosowanie stołów obrotowych  

i krzyżowych.

Korzyści dla użytkownika: 

–  Sterowanie centralne możliwe również 

dla osi zewnętrznych od prostego  

przetwornika serwo po stanowisko 

peryferyjne z pełnym napędem  

(np. doprowadzanie i rozdzielanie)

Możliwości kombinowania wielu osi mogą być bardzo wielostronne.  

Opcje zastosowania kinematyki wielokrotnej opisują poniższe przykłady.

Konfiguracja  
Twin X

Konfiguracja  
Twin Z

Konfiguracja 
sterownik dodatkowych osi peryferyjnych
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Z1

Y1 X1

X2Y2

X1 X2

Y1 Y2

Z1 Z2
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Y

Z
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Potrzebny jest robot przemysłowy czy do 

odbierania bocznego? 

Do każdego zadania produkcyjnego  

oferujemy odpowiedni robot. 

Również w obszarze serwisu 

przygotowaliśmy dla Państwa obszerne 

informacje. 

Dzięki nim możliwe jest zwiększenie ela-

styczności wtryskarek i robotów z myślą  

o coraz nowszych wymaganiach procesów  

i trwałe zwiększenie ich wydajności.  

Chętnie udzielimy Państwu w tym zakresie 

szczegółowych informacji.

Dostępne są również informacje  

o następujących zagadnieniach:

–    Roboty przemysłowe serii IR 

Elastyczne narzędzia automatyki produkcji

–   Roboty do odbierania bocznego serii SR 

Dla branży farmaceutycznej i branży  

opakowań

Nasze broszury i ulotki w zakresie dodatko-

wych zagadnień są dostępne w Internecie 

na stronie www.kraussmaffei.com. Na 

zamówienie bezpłatnie wysyłamy Państwu 

materiały informacyjne i dane techniczne 

naszych produktów.

Roboty liniowe serii LRX/LRX-S

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe
To też może Państwa zainteresować
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Grupa KraussMaffei jest obecna na całym świecie.  

Kraje z oddziałami KraussMaffei są zaznaczone na granatowo.  

W regionach oznaczonych białym kolorem grupę KraussMaffei 

reprezentuje ponad 570 partnerów handlowych i serwisowych.

KraussMaffei
Silna marka globalnej grupy

Rozwiązania w zakresie systemów  

i procesów dla różnych technologii 

Zarówno w zakresie wtryskarek, maszyn 

dozująco-mieszających, jak i układów 

automatyzacji, marka KraussMaffei jest 

na całym świecie synonimem pionier-

skich i kompleksowych technologicznie 

rozwiązań w zakresie przetwórstwa two-

rzyw sztucznych. O Państwa przewadze 

konkurencyjnej stanowi nasza bogata 

wiedza, siła innowacji i pasja w tworzeniu 

maszyn do tworzyw sztucznych. Będąc 

dostawcą systemów dla różnych branż, 

udostępniamy użytkownikom modułowe  

i standardowe instalacje, jak również 

indywidualnie opracowane rozwiązania.

Na całym świecie do Państwa usług

Dzięki naszej globalnej sieci sprzedaży 

i serwisu, oferujemy klientom w wielu 

krajach doskonałą bazę do owocnych 

relacji handlowych. Dzięki naszej blisko-

ści do klienta, możemy szybko odpowia-

dać na indywidualne zapytania. Wspólnie 

z Państwem opracowujemy najlepsze pod 

względem technicznym i ekonomicznym 

rozwiązania. Zachęcamy do przetesto-

wania naszej technologii w Państwa 

warunkach produkcyjnych i zapoznania 

się z pakietem usług przygotowanych 

specjalnie dla Państwa. 

Indywidualne usługi serwisowe

Nasi pracownicy z działów obsługi klienta, 

technologii oraz serwisu służą Państwu 

pomocą w kwestiach związanych z maszy-

nami, procesem i systemami. Takie kom-

pleksowe wsparcie oferujemy Państwu na 

całym świecie, zawsze szybko i zawsze na 

wysokim poziomie. Nasza koncepcja Life 

Cycle obejmuje kompleksową, indywidu-

alnie dopasowaną ofertę usług towarzy-

szących użytkownikowi przez cały okres 

eksploatacji maszyn. Organizowane dla 

naszych klientów seminaria mają interak-

tywny charakter i koncentrują się głównie 

na zagadnieniach praktycznych. Użytkow-

nikom maszyn oferujemy szkolenia dopa-

sowane do indywidualnych wymagań  

i prowadzone w dogodnych lokalizacjach.

Więcej informacji można znaleźć

na stronie: www.kraussmaffei.com

Grupa KraussMaffei
Kompleksowa wiedza techniczna

Technologia jako wyróżnik3

Grupa KraussMaffei, jako jedyny na 

świecie dostawca, oferuje pod swoimi 

markami KraussMaffei, KraussMaffei 

Berstorff i Netstal szeroki zakres maszyn 

do przetwórstwa tworzyw sztucznych 

i gumy: wtryskarki, automatyzacja, 

maszyny dozująco-mieszające i wytła-

czarki. Grupa jest obecna na całym 

świecie poprzez sieć 30 spółek zależnych, 

kilkunastu zakładów produkcyjnych  

oraz około 570 partnerów handlowych  

i serwisowych. Dzięki temu jesteśmy dla 

Państwa kompetentnym i uniwersalnym 

partnerem. Zapraszamy do korzystania z 

naszej kompleksowej i unikalnej w branży 

wiedzy technicznej.  

Więcej informacji można znaleźć na stronie: 

www.kraussmaffeigroup.com



Roboty liniowe serii LRX/LRX-S można używać z wtryskar-

kami różnych marek i różnych producentów. Opłacalne, kom-

paktowe urządzenia podstawowe wyróżniają się trwałymi 

elementami mechanicznymi oraz szybkim i bezproblemowym 

uruchomieniem. Korzyściami dla użytkownika są: krótkie 

czasy cyklu przy najwyższej dokładności powtarzania,  

intuicyjne programowanie i natychmiastowe wznawianie  

produkcji po zatrzymaniu urządzeń. 

Wszystkie opisane cechy czynią roboty serii LRX/LRX-S 

uniwersalnym rozwiązaniem w zakresie zautomatyzowanej 

produkcji wyprasek w każdych warunkach.

Uniwersalny. Szybki. Niezawodny. 
Robot liniowy serii LRX/LRX-S

www.kraussmaffei.com 1
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