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Avtomatizacija ali robotizacija varjenja
Široki asortiman proizvodov in vedno večja konkurenčnost na trgu zahtevata uvajanje fleksibilne proizvodnje, ki naj omogoči
povečanje produktivnosti, znižanje stroškov in visok nivo kvalitete. Ponujata se dve rešitvi: avtomatizacija ali robotizacija
varjenja. Od različnih dejavnikov, kot je npr. maloserijska ali velikoserijska proizvodnja, pa je odvisno za katero od
teh dveh možnosti se bomo odločili.

Tehnične zahteve in izpolnjevanje le-teh pri avtomatizaciji in robotizaciji
Avtomatizacija
varjenja

Robotizacija
varjenja

Visoka kvaliteta

DA

DA

Natančnost / ponovljivost

DA

DA

Fleksibilnost

NE

DA

Ergonomičnost

DA

DA

Enakomernost dela

DA

DA

DA (delno)

DA

Visoka produktivnost

DA

DA

Visoka izkoriščenost

DA

DA

Zanesljivost

DA

DA

Min. čas priprave za drug izdelek

NE

DA

DA (delno)

NE

Zahteve

Možnost izvedbe zvara

Nižji investicijski stroški

Dodatni kriterij, ki bi nagnil odločitev v smer robotizacije varjenja, je prostorsko varjenje, ki je težko izvedljivo z mehanizacijo
varjenja s tremi prostorskimi stopnjami (x,y,z).

Primer izvedbe robotizacije varjenja
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Primer izvedbe avtomatizacije varjenja
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Uvod v robotizacijo
Z varilnimi roboti pridobimo predvsem na produktivnosti ob hkratnem dvigu kvalitete varjenja. Pred samo uvedbo robotizacije
varjenja pa moramo prvič opraviti analizo potencionalnih produktov, določiti gabarite za varjenje izdelkov ter minimizirati gabarite varilne robotske celice, del katerega so poleg samega varilnega robota še varilni izvor s pripadajočo varilno opremo,
robotsko krmilje, pozicionerne enote, varnostna ter ostala oprema. Sam robotski sistem pa ne bo deloval v skladu z zahtevami, če ne bo primernega sodelovanja med sistemskim inženiringom, pozicionirnim tehnikom in tehnologom varjenja.
·
·
·
·
·
·
·

MAKSIMALEN IZKORISTEK
VISOKA KVALITETA
VELIKA FLEKSIBILNOST
MINIMALNI PRIPRAVLJALNI ČAS
ERGONOMIJA IN VARNOST
UPRAVIČENA INVESTICIJA
NIZKI TEKOČI STROŠKI

MAKSIMALNA
GOSPODARNOST

Osnovna sestava varilne robotske celice:
Gorilnik in oprema

Varilni
izvor

Varilni robot
Almega FD-B4

Varnostne in
upravljalne
komponente
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Sinhrono
delovanje
Robot
robotov
manipulator
FD-B4
Almega FD-V20
in
FD-V20

Robotsko
krmilje
FD-11

Pozicionirne enote
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Nova serija robotov - serija FD

FD-B4

FD-B4L

FD-V6

FD-V6L

FD-V20

FD serija spremina prihodnost proizvodnih procesov
Popolna rešitev za avtomatizacijo varilnih procesov

Primerni EO-varilni paket za vse aplikacije

Zanesljiv začetek obloka za odlično kvaliteto varjenja
- varilni tok: 150 A
- varilna napetost: 16,5 V
- hitrost varjenja: 100 cm/min
- uporaba kompaktnega servo gorilnika
in nadzora začetka obloka (opcijsko)

Standardna metoda

Z uporabo nadzora začetka obloka

- varilna žica: A4043 1,6 mm
- hitrost podajanja žice: 5 m/min
- debelina pločevine: 3 mm
- hitrost varjenja: 50 cm/min
- zaščitni plin: 100%Ar
- uporaba nadzora začetka obloka (opcijsko)
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Roboti za elektroobločno varjenje
Robot manipulator FD - B4
Robot FD-B4 je s svojo enostavno in vitko obliko idealna rešitev za elektroobločno varjenje z največjimi hitrostmi gibov znotraj
industrije.
Model
Struktura
Število osi
P-točka (delovno področje)
Maksimalna nosilnost
*1
Ponovljivost položaja
Pogonski sistem
1.os-vrtenje
Roka
2.os-nagib
3.os-vrtenje
Delovno
področje
4.os-vrtenje
Zapestje 5.os-nagib
6.os-vrtenje
1.os-vrtenje
Roka
2.os-nagib
3.os-vrtenje
Maksimalna
hitrost
4.os-vrtenje
Zapestje 5.os-nagib
6.os-vrtenje
1.os-vrtenje
2.os-nagib
Maksimalna nosilnost - 3.os-vrtenje
dopustni moment
4.os-vrtenje
5.os-nagib
6.os-vrtenje
Temperatura okolice / relativna vlažnost
Masa
Maksimalna nosilnost zgornje roke
Pozicija montaže

FD-B4
Vertikalna artikuliranost
6
R=1.411 mm
4 kg
± 0,08 mm
AC servomotorji
±170°
-155° ≈ +90°
-170° ≈ +180°
±155°
-45° ≈+225°
±205°
210°/s
210°/s
210°/s
420°/s
420°/s
600°/s
10,1 Nm
10,1 Nm
2,94 Nm
2
0,38 kg/m
2
0,38 kg/m
2
0,03 kg/m
0 ≈45° / 20 ≈80%
170 kg
10 kg
Stoječa, viseča, stenska

Zunanje dimenzije in delovno območje manipulatorja (v mm)
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Roboti za elektroobločno varjenje
Robot manipulator FD - B4L
Robot FD-B4L z vgrajenim cevnim paketom zagotavlja izjemne možnosti, izvedljivost varjenja in vzdržljivost. Zadovolji vse
zahteve: od manjših do večjih obdelovancev.
Model
Struktura
Število osi
P-točka (delovno področje)
Maksimalna nosilnost
*1
Ponovljivost položaja
Pogonski sistem
1.os-vrtenje
Roka
2.os-nagib
3.os-vrtenje
Delovno
področje
4.os-vrtenje
Zapestje 5.os-nagib
6.os-vrtenje
1.os-vrtenje
Roka
2.os-nagib
3.os-vrtenje
Maksimalna
hitrost
4.os-vrtenje
Zapestje 5.os-nagib
6.os-vrtenje
1.os-vrtenje
2.os-nagib
Maksimalna nosilnost - 3.os-vrtenje
dopustni moment
4.os-vrtenje
5.os-nagib
6.os-vrtenje
Temperatura okolice / relativna vlažnost
Masa
Maksimalna nosilnost zgornje roke
Pozicija montaže

FD-B4L
Vertikalna artikuliranost
6
R=2.008 mm
4 kg
± 0,08 mm
AC servomotorji
±170°
-155° ≈ +100°
-170° ≈ +190°
±155°
-45° ≈+225°
±205°
195°/s
200°/s
200°/s
420°/s
420°/s
600°/s
10,1 Nm
10,1 Nm
2,94 Nm
2
0,38 kg/m
2
0,38 kg/m
2
0,03 kg/m
0 ≈45° / 20 ≈80%
280 kg
20 kg
Stoječa, viseča, stenska

Zunanje dimenzije in delovno območje manipulatorja (v mm)
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Roboti za elektroobločno varjenje
Robot manipulator FD - V6
Robot FD-V6 je prilagodljivi manipulator za vse varilske aplikacije: MIG/MAG in TIG. Standardna izvedba FD-V6 zadovolji
vse zahteve pri manjših obdelovancih.
Model
Struktura
Število osi
P-točka (delovno področje)
Maksimalna nosilnost
*1
Ponovljivost položaja
Pogonski sistem
1.os-vrtenje
Roka
2.os-nagib
3.os-vrtenje
Delovno
področje
4.os-vrtenje
Zapestje 5.os-nagib
6.os-vrtenje
1.os-vrtenje
Roka
2.os-nagib
3.os-vrtenje
Maksimalna
hitrost
4.os-vrtenje
Zapestje 5.os-nagib
6.os-vrtenje
1.os-vrtenje
2.os-nagib
Maksimalna nosilnost - 3.os-vrtenje
dopustni moment
4.os-vrtenje
5.os-nagib
6.os-vrtenje
Temperatura okolice / relativna vlažnost
Masa
Maksimalna nosilnost zgornje roke
Pozicija montaže

FD-V6
Vertikalna artikuliranost
6
R=1.402 mm
6 kg
± 0,08 mm
AC servomotorji
±170°
-155° ≈ +90°
-170° ≈ +190°
±180°
-50° ≈+230°
±360°
210°/s
210°/s
210°/s
420°/s
420°/s
620°/s
11,8 Nm
9,8 Nm
5,9 Nm
2
0,30 kg/m
2
0,25 kg/m
2
0,06 kg/m
0 ≈45° / 20 ≈80%
160 kg
10 kg
Stoječa, viseča, stenska

Zunanje dimenzije in delovno območje manipulatorja (v mm)
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Roboti za elektroobločno varjenje
Robot manipulator FD - V6L
Robot FD-V6L je prilagodljivi manipulator za vse varilske aplikacije: MIG/MAG in TIG. Robot AII-V6L z daljšim dosegom (roka
podaljšana za 500 mm) zadovolji vse zahteve pri večjih obdelovancih.
Model
Struktura
Število osi
P-točka (delovno področje)
Maksimalna nosilnost
*1
Ponovljivost položaja
Pogonski sistem
1.os-vrtenje
Roka
2.os-nagib
3.os-vrtenje
Delovno
področje
4.os-vrtenje
Zapestje 5.os-nagib
6.os-vrtenje
1.os-vrtenje
Roka
2.os-nagib
3.os-vrtenje
Maksimalna
hitrost
4.os-vrtenje
Zapestje 5.os-nagib
6.os-vrtenje
1.os-vrtenje
2.os-nagib
Maksimalna nosilnost - 3.os-vrtenje
dopustni moment
4.os-vrtenje
5.os-nagib
6.os-vrtenje
Temperatura okolice / relativna vlažnost
Masa
Maksimalna nosilnost zgornje roke
Pozicija montaže

FD-V6L
Vertikalna artikuliranost
6
R=2.006 mm
6 kg
± 0,08 mm
AC servomotorji
±170°
-155° ≈ +100°
-170° ≈ +260°
±190°
-50° ≈+230°
±360°
195°/s
200°/s
200°/s
420°/s
420°/s
620°/s
11,8 Nm
9,8 Nm
5,9 Nm
2
0,30 kg/m
2
0,25 kg/m
2
0,06 kg/m
0 ≈45° / 20 ≈80%
280 kg
20 kg
Stoječa, viseča, stenska

Zunanje dimenzije in delovno območje manipulatorja (v mm)
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Roboti za elektroobločno varjenje
Robot manipulator FD - V20
Robot FD-V20 je primeren tako za strego lažjih predmetov kot za varilske aplikacije.
Model
Struktura
Število osi
P-točka (delovno področje)
Maksimalna nosilnost
*1
Ponovljivost položaja
Pogonski sistem
1.os-vrtenje
Roka
2.os-nagib
3.os-vrtenje
Delovno
področje
4.os-vrtenje
Zapestje 5.os-nagib
6.os-vrtenje
1.os-vrtenje
Roka
2.os-nagib
3.os-vrtenje
Maksimalna
hitrost
4.os-vrtenje
Zapestje 5.os-nagib
6.os-vrtenje
1.os-vrtenje
2.os-nagib
Maksimalna nosilnost - 3.os-vrtenje
dopustni moment
4.os-vrtenje
5.os-nagib
6.os-vrtenje
Temperatura okolice / relativna vlažnost
Masa
Maksimalna nosilnost zgornje roke
Pozicija montaže

FD-V20
Vertikalna artikuliranost
6
R=1.710 mm
20 kg
± 0,07 mm
AC servomotorji
±170°
-155° ≈ +100°
-170° ≈ +260°
±180°
-50° ≈+230°
±360°
195°/s
190°/s
180°/s
400°/s
400°/s
600°/s
43,7 Nm
43,7 Nm
19,6 Nm
2
1,09 kg/m
2
1,09 kg/m
2
0,24 kg/m
0 ≈45° / 20 ≈80%
285 kg
20 kg
Stoječa, viseča, stenska

Zunanje dimenzije in delovno območje manipulatorja (v mm)

400

1240
1640
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Roboti za manipulacijo
Roboti z večjo nosilnostjo, uporabni tudi za manipulacijo
Roboti za manipulacijo so namenjeni za raznovrstno uporabo, od elektroobločnega in točkovnega varjenja do posluževanja in
ostalih različnih aplikacij. S svojim širokim delovnim območjem in velikim momentom povečujejo področje uporabe.
FD-H5

FD-V35

FD-V50

FD-V70

Značilnosti:
Elektroobločno varjenje
Fleksibno pozicioniranje med varjenjem se doseže s sistemom brez vibracij.
Točkovno varjenje
Raznovrstne funkcije, kot so servo gorilnik, sinhronizirani nadzor točkanja itd., se lahko uporabijo pri visoko kvalitetnih in hitrih
proizvodnih linijah.
Paletiranje
Z učenjem vzorcev se doseže enostavno nakladanje ter razkladanje večjih količin obdelovancev.
Termično rezanje
Programska oprema za termično rezanje omogoča enostavno programiranje, vnaprej vključeni programirani makroji pa
skrajšajo čas samega programiranja.
Model
Struktura
Število osi
P-točka (delovno področje)
Maksimalna nosilnost
Ponovljivost položaja
Pogonski sistem
1.os-vrtenje
Roka
2.os-nagib
3.os-vrtenje
Delovno
področje
4.os-vrtenje
Zapestje 5.os-nagib
6.os-vrtenje
1.os-vrtenje
Roka
2.os-nagib
3.os-vrtenje
Maksimalna
hitrost
4.os-vrtenje
Zapestje 5.os-nagib
6.os-vrtenje
1.os-vrtenje
2.os-nagib
Maksimalna nosilnost - 3.os-vrtenje
dopustni moment
4.os-vrtenje
5.os-nagib
6.os-vrtenje
Temperatura okolice / relativna vlažnost
Masa
Maksimalna nosilnost zgornje roke
Povrnitev porekla
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FD-H5

R=866 mm
5 kg
± 0,05 mm
±170°
-125° ≈ +90°
-140° ≈ +245°
±190°
-30° ≈ +210°
±360°
200°/s
200°/s
260°/s
380°/s
380°/s
510°/s
11,9 Nm
11,9 Nm
5,2 Nm
2
0,30 kg/m
2
0,30 kg/m
2
0,05 kg/m
59 kg
1 kg

FD-V35
FD-V50
Vertikalna artikuliranost
6
R=2.050 mm
35 kg
50 kg
± 0,07 mm
AC servomotorji
±165°
-135° ≈ +80°
-146° ≈ +260°
±360°
±125°
±450°
185°/s
180°/s
180°/s
180°/s
190°/s
180°/s
305°/s
255°/s
305°/s
255°/s
420°/s
370°/s
160,0 Nm
210,0 Nm
160,0 Nm
210,0 Nm
90,0 Nm
130,0 Nm
2
2
16,00 kg/m
30,00 kg/m
2
2
16,00 kg/m
30,00 kg/m
2
2
5,00 kg/m
12,00 kg/m
0 ≈ 45° / 20 ≈ 80%
640 kg
15 kg
Stoječa, viseča, stenska

FD-V70

70 kg

170°/s
145°/s
165°/s
235°/s
235°/s
350°/s
300,0 Nm
300,0 Nm
150,0 Nm
2
30,00 kg/m
2
30,00 kg/m
2
12,00 kg/m
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Roboti za manipulacijo

FD-V166

Tip
Struktura
Število osi
Maksimalna nosilnost
Ponovljivost
Pogonski sistem
Vrtenje – 1.os
Nagib – 2.os
Vrtenje – 3.os
Delovno
področje
Vrtenje – 4.os
Zapestje
Nagib – 5.os
Vrtenje – 6.os
Vrtenje – 1.os
Roka
Nagib – 2.os
Vrtenje – 3.os
Maksimalna
hitrost
Vrtenje – 4.os
Zapestje
Nagib – 5.os
Vrtenje – 6.os
Vrtenje – 1.os
Dopustni
Nagib – 2.os
moment
Dopustno
Vrtenje – 3.os
breme na
Vrtenje – 4.os
Dopustni
zapestju
obratni
Nagib – 5.os
moment
Vrtenje – 6.os
Temperatura okolice in relativna vlažnost
Roka

Masa
Dodatna nosilnost 3. osi
Pozicija montaže
Šifra za naročanje
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FD-V210

FD-V300
FD-V500

FD-V700

FD-V500
FD-V300
Vertikalna artikuliranost
6
166 kg
210 kg
300 kg
500 kg
±0,2 mm
±0,3 mm
±0,5 mm
AC servomotorji
±180°
-80° ~ +60°
±75°
-55° ~ + 75°
-137° ~ +150°
-125° ~ +30°
±210°
±360°
±300°
±120°
±125°
±120°
±205°
±360°
±110°/s
±100°/s
±95°/s
±80°/s
±110°/s
±90°/s
±85°/s
±80°/s
±110°/s
±95°/s
±85°/s
±80°/s
±170°/s
±130°/s
±110°/s
±90°/s
±170°/s
±130°/s
±110°/s
±90°/s
±260°/s
±200°/s
±180°/s
±145°/s
951,0 Nm
43,7 Nm
1.666,0 Nm
1.960,0 Nm
951,0 Nm
43,7 Nm
1.666,0 Nm
1.960,0 Nm
490,0 Nm
19,6 Nm
686,0 Nm
980,0 Nm
88,90 kg/m² 1,09 kg/m² 96,30 kg/m² 200,00 kg/m²
88,90 kg/m² 1,09 kg/m² 96,30 kg/m² 200,00 kg/m²
45,00 kg/m² 0,24 kg/m² 16,30 kg/m² 147,00 kg/m²
0~45°C, 20~85%RH (nekondenzirana)
FD-V166

1.170 kg
60 kg

FD-V210

1.210 kg

1.800 kg
20 kg
Stoječa

3.000 kg
30 kg

FD-V700

700 kg

±160°
-45° ~ + 85°
-90° ~ +40°
-10° ~ +90°
±125°
±10°
±45°/s
±30°/s
±30°/s
±30°/s
±50°/s
±30°/s
13.800,00 Nm
3.920,00 Nm
2.940,00 Nm
/
/
/
7.000 kg
/
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Roboti za manipulacijo

FD-LP130
FD-LP180

Tip
Struktura
Število osi
Maksimalna nosilnost
Ponovljivost
Pogonski sistem
Vrtenje – 1.os
Nagib – 2.os
Roka
7.os
Delovno
Vrtenje – 3.os
področje
Vrtenje – 4.os
Zapestje
Nagib – 5.os
Vrtenje – 6.os
Vrtenje – 1.os
Nagib – 2.os
Roka
7.os
Maksimalna
Vrtenje – 3.os
hitrost
Vrtenje – 4.os
Zapestje
Nagib – 5.os
Vrtenje – 6.os
Vrtenje – 1.os
Dopustni
Nagib – 2.os
moment
Dopustno
Vrtenje – 3.os
breme na
Vrtenje – 4.os
Dopustni
zapestju
obratni
Nagib – 5.os
moment
Vrtenje – 6.os
Temperatura okolice in relativna vlažnost

FD-MR20

FD-LP130

FD-MR50

FD-LP180
FD-MR20
Vertikalna artikuliranost
4

FD-MR50
7

130 kg
±0,3 mm

180 kg
20 kg
±0,34mm
±0,06 mm
AC servomotorji
±180°
-95° ~ +40°
-55° ~ +120°
/
±180°
-117° ~ +17°
-166° ~ +135°
±360°
±180°
/
±135°
/
±360°
±130°/s
±115°/s
±170°/s
±115°/s
±100°/s
±170°/s
/
±170°/s
±115°/s
±105°/s
±170°/s
±360°/s
±250°/s
/
±250°/s
/
±300°/s
/
80,8 Nm
/
80,8 Nm
/
44,1 Nm
50,00 kg/m²
69,00 kg/m²
6,00 kg/m²
/
6,00 kg/m²
/
2,30 kg/m²
0~45°C, 20~85%RH (nekondenzirana)

50 kg
±0,07 mm
±165°
-30° ~ +145°
±190°
-140° ~ +146°
±360°
±125°
±450°
±175°/s
±140°/s
±130°/s
±180°/s
±255°/s
±255°/s
±370°/s
210,0 Nm
210,0 Nm
130,0 Nm
30,00 kg/m²
30,00 kg/m²
12,00 kg/m²

Masa

1.150 kg

220 kg

Dodatna nosilnost 3. osi
Pozicija montaže
Šifra za naročanje

25 kg
Stoječa

30 kg
15 kg
Stoječa, viseča

12

745 kg
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Krmiljenje robota
Robotsko krmilje FD-11 - tehnične specifikacije
Dimenzije (DxGxV)
Masa
Temperatura okolice
Relativna vlažnost
Priključna napetost

580x542x650 mm
cca. 62 kg
0 – 45°C
20 – 80% (brez kondenzacije)
3Ph 200/220 VAC + 10%, -15%,
50/60 Hz

Novo kompaktno krmiljenje - izboljšana izraba
prostora
Občutno manjše dimenzije in veliko boljša izraba
prostora.
Prejšnji model

Priključna moč, pri
1,0 kVA
1,5 kVA
2,4 kVA
7,5 KVA
8/8
160.000 PTP ukazov/proces
9.999
USB disk (opcija)

Učni panel - tehnične specifikacije
Dimenzije (DxGxV)
Masa
Delovanje naprave

Zaslon

Zaščitno steklo
Dolžina kabla

175x326x81 mm
cca. 0,96 kg
upravljanje z osmi, izbirno stikalo,
priklic shranjenih programov,
preklopno stikalo,
stikalo za stanje pripravljenosti,
stikalo za zaustavitev v sili, USB
pomnilniška reža
5,7''LED zaslon na dotik (65.536
barv)
640x480 pikslov
IP65
8 m – standard, 15 m - opcijsko

Globina = manjša
za 110 mm

Višina = manjša
za 196 mm

54

2

580

650

FD-HT
FD-B4/V6
FD-B4L/V6L
FD-V166/210
Število vhodov / izhodov
Spominska kapaciteta
Max. število programov
Zunanji spomin

Zmanjšanje teže
za 21%

Izboljšano upravljanje
Korigiranje kota gorilnika na najenostavnejši način. Spreminjanje položaja gorilnika in kota gorilnika (kot potiskanja, kot vlečenja in kot delovanja) za relevanten varilni postopek v enem samem postopku.

Povečana zanesljivost
Ob pojavu napake med varjenjem je odpravljanje težav enostavnejše, kar bistveno zmanjšuje čas izpada.

Zapisovalnik varjenja (opcija)
Ob pojavu napake med varjenjem, se avtomatsko
izdela varnostna kopija. To pomaga pri iskanju
vzroka napake ter hkrati zmanjšuje čas izpada.

Dodana sledljivost (opcija)
Možnost integracije sledljivosti s priključeno FDAM programsko opremo.

www.varstroj.si
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Krmiljenje robota
Učni panel
Uporabniku prijazen učni panel zagotavlja popoln nadzor, visoko produktivnost in optimalno kvaliteto varjenja.
Kompakten in lahek
Za 27% lažji (960 g) v primerjavi s prejšnjim modelom; za manjšo porabo
energije pri učenju. 40% manjši, kot predhodnik, posebej praktičen v ozkih
prostorih.
Nemoteno učenje
Enostavno posluževanje z Touch Panelom. Enostavno nastavljanje z intuitivnim nadzorom funkcij.
Enostavno varnostno kopiranje
backup)
Shranjevanje in branje podatkov
prek USB-ključa.

Ukazne tipke, temeljene na ikonah
Krmilni ukazi po pritisku na tipke na
osnovi ikon olajšajo delo.

Napredno nastavljanje parametrov
Pomoč pri nastavljanju varilnih pogojev.

Intuitiven nadzor delovanja
Omogoča izbiro različnih programov ali določanje položaja žice
(ven oz. not) prek stranskega
nastavitvenega koleščka.

Touch screen
Neposreden dostop: Vnos le z enim pritiskom na tipko.

Optimalen prikaz na zaslonu
Zaslon je sedaj še lažje berljiv.

Pritisk na 5 tipk (primer
običajne ukazne strukture
za začetek varjenja).

14
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Varilni izvori za robotsko varjenje
Varilni izvori za robotsko varjenje z vgrajenim robotskim vmesnikom
VS 4000 digit
VPS 4000 digit
VPS 5000 digit

Tehnični podatki,
varilni izvor
VS 4000 digit
- robotski vmesnik DM
VPS 4000 digit
- robotski vmesnik DP/DA
VPS 5000 digit
- robotski vmesnik DP/DA
VPS 3000 AC MIG
- robotski vmesnik DP/DA
VARTIG 3500 digit AC/DC
- robotski vmesnik DP/DA

VPS 3000 AC MIG

Območje
varilnega toka

Varilna
napetost

30 – 380 A

15,5 – 34 V

30 – 400 A

15,5 – 34 V

W

30 – 500 A

15,5 – 39 V

G
W

30 – 300 A

12 – 36 V

TIG DC: 4 – 300 A
TIG AC: 10 – 300 A
TIG AC/DC: 10 – 300 A

10,2 – 22 V

G
W
G
W

G
W

Intermitenca
X%
100%
400 A
270 A
(50%)
400 A
283 A
(50%)
500 A
350 A
(60%)
300 A
283 A
(80%)
245 A
(60%)

VARTIG 3500 AC/DC

Premer
varilne žice

Šifra za
naročanje

Hladilni agregat
Oznaka
Šifra
/
/
HA - 4
699568
/
/
HA - 4
699568

0,8 – 1,2 mm

643820

0,8 – 1,2 mm

643821

1,2 – 1,6 mm

643822

HA - 5

600392

0,8 – 1,6 mm

643823

/
HA - 4

/
699568

/

643824

/
190 A

HA - 4

699568

G - zračno hlajeni gorilnik W - vodno hlajeni gorilnik

· Z uporabo digitalnega robotskega vmesnika se varilni izvor pretvori v robotski varilni izvor, kar omogoča nemoteno
komunikacijo, nastavljanje in nadzor varilnih parametrov.
· Vsi varilni parametri se vnašajo preko robotskega PHG - a, kar občutno olajša samo programiranje tudi pri izredno
zahtevnih postopkih varjenja.
· Integrirano nadziranje varilnih parametrov ter upravljanje s seznamom napak.
Varilni parametri, ki se vnašajo preko učnega panela

Nastavljanje
začetka in
konca obloka

Varilni tok, varilna napetost
Karakteristika obloka
Čas predpihovanja plina
Hitrost varilne žice
Čas polnjenja kraterja, popihovanje plina
Parameter prostega gorenja
Fina nastavitev pulznih parametrov

Nastavitev varilnega postopka
Zamenjava varilnega postopka
Krmiljenje dodatnih varilnih izvorov
Sistem nadzora parametrov (varilni tok, varilna napetost)
Nadzor motornega toka DV
Seznam napak
Nadzor nad prekinitvijo obloka
Nadzor trdega gorenja žice
Wave – Pulse frekvenca

Primer parametrskega
stavka, programiran
prek robotskega PHG - a

www.varstroj.si
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Gorilniki za robotsko varjenje
MIG /MAG gorilniki
Inovativni koncept zagotavlja z robustno zasnovo in enostavnim delovanjem stabilno in ekonomično varjenje pri različnih
velikostih in geometrijah varjencev.
Značilnosti:
· Enostavna in kompaktna modulna izvedba
· Vitki dizajn omogoča optimalno dostopnost
· Visoka stabilnost in ponovljivost zagotavlja maksimalno
varnost TCP – ja tudi v primeru trka
· Enostavna in hitra zamenjava cevnega paketa
· Hitra prilagodljivost spreminjajočim se varilnim postopkom
· Visoka ponovljivost položaja gorilnika
· Vodno hlajenje vse do 500 A
· Tehnična dozorelost in 100% zanesljivost
Max. varilni tok

Intermitenca

RT3500

RTW3500

CO2

MIG/MAG

CO2

MIG/MAG

Standard
varilne žice

Premer
varilne žice

RT3500S

350 A

350 A

80 %

60 %

Fe 1,2

RT3500H

350 A

350 A

80 %

60 %

RT3500L

350 A

350 A

80 %

RT5000S

500 A

350 A

RT5000H

500 A

350 A

RT5000L

500 A

RTW5000S

500 A

Tip

Kot
gorilnika

Hlajenje

0,8 – 1,6 mm

0°

zračno

Fe 1,2

0,8 – 1,6 mm

45°

zračno

60 %

Fe 1,2

0,8 – 1,6 mm

31°

zračno

50 %

70 %

Fe 1,2

0,8 – 1,6 mm

0°

zračno

50 %

70 %

Fe 1,2

0,8 – 1,6 mm

45°

zračno

350 A

50 %

70 %

Fe 1,2

0,8 – 1,6 mm

31°

zračno

400 A

70 %

60 %

Fe 1,6

1,2 – 1,6 mm

0°

vodno

1,2 – 1,6 mm

45°

vodno

1,2 – 1,6 mm

31°

vodno

RTW5000H

500 A

400 A

70 %

60 %

Fe 1,6

RTW5000L

500 A

400 A

70 %

60 %

Fe 1,6

Šifra
za naročanje
643556

643474

643600

Opomba: možne tudi druge izvedbe in tipi gorilnikov.

TIG gorilniki
Zanesljivi TIG gorilniki ponujajo visoko natančnost pri varjenju različnih materialov. Prednastavljena wolframova elektroda,
enostavna zamenjava gorilnika in vzdrževanje zagotavljajo nespremenjeno visoko kvaliteto varjenja.
Značilnosti:
· Hitra prilagodljivost spreminjajočim se varilnim postopkom
TIG oz. TIG z dodajanjem
· Prednastavljena wolframova elektroda
· Visoka ponovljivost položaja gorilnika
· Možnost TIG varjenja z dodajanjem žice
· Vodno hlajenje vse do 400 A
· Tehnična dozorelost in 100% zanesljivost

MWXC-2001

ABITIG WH 400 W

MWX-2001

Max varilni tok
AC
DC
160 A
200 A

50%

Premer
varilne elektrode
1,0 – 3,2 mm

MWXC-2001

160 A

200 A

50%

1,0 – 3,2 mm

45°

zračno

MWX-3501

300 A

350 A

100%

1,6 – 4,8 mm

0°

vodno

MWXC-3501

300 A

350 A

100%

1,6 – 4,8 mm

45°

vodno

ABITIG WH 220 W

160 A

220 A

100%

1,0 – 3,2 mm

70°

vodno

ABITIG WH 400 W

280 A

400 A

100%

1,6 – 4,8 mm

0°, 45°, 70°, 90°

vodno

Tip

Intermitenca

Kot
gorilnika
0°

Hlajenje

Šifra
za naročanje

zračno
641151
643825

Opomba: možne tudi druge izvedbe in tipi gorilnikov.
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Gorilniki za robotsko varjenje
Neskončno vrtljivi gorilnik
Značilnosti:
·

·

·

Neskončno rotacijsko območje z
integriranim dovodom žice in shock
senzorjem
Sistem zamenjave grla gorilnika
omogoča hitro menjavo gorilnika
Enostavno vzdrževanje za optimirano
zamenjavo potrošnih delov

Tehnični podatki
Oblika gorilnika
Postopek varjenja
Max. tok varjenja
Intermitenca
Premer varilne žice
Hlajenje
Shock senzor
Masa
Šifra za naročanje

ERT3500H (NB4)
ERT3500H (NB4L)
ukrivljena (45°)
C02 (MAG)
350 A (250 A)
50%
0,9 – 1,6 mm
zračno
integriran
4,0 kg
643826
643827

AC servo gorilnik
Značilnosti:
·
·

·

Konstantno dodajanje žice tudi v
skrajnih položajih
Kompaktna konstrukcija za
optimirano delo robota
Optimalen začetek varilnega obloka

AC servo gorilnik - komplet:
Vsebuje:
- gorilnik MTXCAW-4041PS
- podajalno enoto AFAPS-2331
- AC servo enoto ,,PULL’’
- AC servo kontrolno enoto ,,PUSH - PULL’’
- robotski vmesnik
- povezovalne kable in nosilce

Tehnični podatki
Max. varilni tok
Intermitenca
Za manipulatorje
Hlajenje
Shock senzor
Masa
Šifra za naročanje

MTXCAW-4041PS
400 A
70%
V6, V6L, B4 in B4L AP
zračno
integriran
1,5 kg
643828

Šifra za naročanje

643829
(s 5m kablom)

Funkcije za povečanje kvalitete varjenja z uporabo AC servo gorilnika
RS funkcija
RS funkcija je metoda nadzora vzpostavitve varilnega obloka, ki nam omogoča kvaliteten in stabilen vžig obloka. Kontakt
varilne žice z materialom je ob vžigu obloka zelo kratek, ker robot z RS funkcijo po vzpostavitvi obloka nemudoma odmakne
gorilnik od varjenca.
Z RS funkcijo
Odlična kvaliteta zvara po
vzpostavljenem varilnem obloku

Brez RS funkcije
Izrazite napake na zvaru po
vzpostavitvi varilnega obloka

Izvedba RS funkcije med delovanjem robota
je zelo enostavna. Razvita je za posebne
modele robotov, varilne izvore in varilne
postopke.

Deluje sinhrono s 4-kolesno podajalno napravo in robotskim krmiljem. Omogoča stabilen začetek obloka in zmanjšuje količino
obrizgov ob začetku varjenja.

Robot pomakne žico v
območje kontakta,
žica se med tem ohlaja

www.varstroj.si

Žica se dotakne
obdelovanca

Do vžiga obloka pride
šele po pomiku žice nazaj

Varjenje se začne po
stabilno vzpostavljenem
vžigu obloka
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Gorilniki za robotsko varjenje
Prilagodljivo varjenje s SYNCHRO MIG postopkom
Varilni parametri se ob dosegu določene končne točke
nihanja (pendlanja) sinhrono preklopijo. To je še posebej
učinkovito pri varjenju materialov različnih debelin. V tem
primeru se debelejši material vari z večjim varilnim tokom,
tanjši material pa z nižjim.

FC-MIG funkcija
FC-MIG funkcija omogoča sinhronizacijo dodajanja žice z
dvema različnima varilnima tokovoma. Ta postopek je
primeren za varjenje materialov, kot so konstrukcijsko in
legirano jeklo ter aluminij in titan.

TCC - varilni gorilnik s prisilnim kontaktom
Značilnosti:
·
·

·
·

Zanesljivi dovod varilnega toka
Zmanjšano odstopanje varilne
žice
Daljša življenjska doba šobe
Izboljšana stabilnost gorilnika

Tehnični podatki
Oblika gorilnika
Postopek varjenja
Max. tok varjenja
Intermitenca
Vrsta varilne žice
Premer varilne žice
Hlajenje
Čiščenje gorilnika
Shock senzor
Šifra za naročanje

RZ3500S
ravna (0°)

RZ3500H
RZ3500L
ukrivljena (45°)
ukrivljena (31°)
C02 (MAG)
350 A (250 A)
80% (60%)
masivna žica, polnjena žica
0,9 – 1,6 mm
zračno
opcija
SSV (SSB)
643830

Dodatna varilna oprema za varilne robote FD - V6 / V6L / B4 / B4L
Podajalni mehanizem

Boben za žico

Cevni paket

Kontrolni kaliber in
kalibrirni trn

Povezovalni kabli in cevi

Senzor za
preobremenitev

Sestava dodatne varilne robotske opreme je odvisna od izbire:
- postopka varjenja (MAG,MIG/MAG, TIG, TIG z dodajanjem),
- varilnega robota,
- varilnega izvora in
- varilnega gorilnika.

Čistilec gorilnika in škarje za odrez varilne žice
Škarje za odrez varilne žice delujejo
avtomatsko po izdelanem programu na
robotskem krmilniku. Sestavljene so iz
pnevmatskih škarij s sistemom za odrez.

Čistilec gorilnika deluje avtomatsko
po izdelanem programu na robotskem
krmilniku.
Sestava:
- rotacijsko frezalo za čiščenje plinske
šobe od varilnih obrizgov in
- sistem za pnevmatsko namaščevanje
plinske šobe.

Tehnični podatki
Izvedba orodja
Krmilna napetost
Pritisk komprimiranega zraka
Poraba komprimiranega zraka
Čas čiščenja / rezanja
Šifra za naročanje
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Prednost:
- konstantna dolžina konca varilne žice

Čistilec gorilnika BRG 2000

Škarje za odrez žice
pnevmatska
24 V
max. 8 bar
cca 7 l/s
cca 3 – 5 s

698393

643143
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Robotska periferija
Vrtljivi pozicionerji
Značilnosti:
·
·

Upravljanje pozicionerja se izvaja z učnega panela za programiranje robota
Možnost sinhronega delovanja varilnega robota s pozicionerjem (opcija)

Pozicionerji P_ _ _ V ROBO
·
·
·
·

Kompaktna izvedba pozicionerja omogoča dobro izrabo prostora
Možnost pritrditve na različne pritrdilne površine omogoča enostavno in hitro kombinacijo za modulno gradnjo različnih
variant pozicionerjev
Integriran priključek za maso (500 A)
Votla osovina omogoča dovod komprimiranega zraka in komunikacijskih vodnikov

X

600

Obremenitev (kg) G

500

400

300

200

G

100

140
0

200

300

400

500

Težiščna razdalja (mm) X

DIAGRAM OBREMENITVE P - ... V ROBO
Tehnični podatki
Max. nosilnost
Ekscentričnost pri max. nosilnosti – X
Nominalno št. vrtljajev
Nominalni moment
Max. moment
Ponovljivost pozicioniranja (R=300 mm)
Premer vpenjalne plošče
Šifra za naročanje

P 250V ROBO
250 kg
145 mm
31 min-1
360 Nm
1.010 Nm
±0,1 mm
280 mm
643835

P 500V ROBO
500 kg
170 mm
22 min-1
867 Nm
2.738 Nm
±0,1 mm
280 mm
643836

P 1000V ROBO
1000 kg
160 mm
11,4 min-1
1.657 Nm
5.233 Nm
±0,1 mm
320 mm
643837

P 1500V ROBO
1500 kg
275 mm
4,4 min-1
4.300 Nm
13.582 Nm
±0,1 mm
750 mm
643838

Opomba: ostale izvedbe po naročilu

Pozicioner P _ _ _ K ROBO s podporo
·
·
·

Kompaktna izvedba pozicionerja omogoča dobro izrabo prostora,
Direktna povezava servomotor-planetni reduktor-vpenjalna plošča,
Podporno vležajenje s priključkom za maso in z votlo osovino omogoča dovod komprimiranega zraka in komunikacijskih
X
vodnikov
600

Obremenitev (kg) G

500

400

300

G
200

100

140
0

200

300

400

Težiščna razdalja (mm) X

DIAGRAM OBREMENITVE P - ... K ROBO
Tehnični podatki
Max. nosilnost
Ekscentričnost pri max. nosilnosti – X
Nominalno št. vrtljajev
Nominalni moment
Max. moment
Ponovljivost pozicioniranja (R=300 mm)
Šifra za naročanje

P 250K ROBO
250 kg
160 mm
28 min-1
399 Nm
1.120 Nm
±0,1 mm
642444

P 500K ROBO
500 kg
125 mm
28 min-1
665 Nm
2.100 Nm
±0,1 mm
642446

P 1000K ROBO
1000 kg
115 mm
16 min-1
1.156 Nm
3.651 Nm
±0,1 mm
642447

P 1500K ROBO
1500 kg
115 mm
11 min-1
1.695 Nm
5.352 Nm
±0,1 mm
642448

Opomba: ostale izvedbe po naročilu

www.varstroj.si
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Robotska periferija
Nagibno vrtljivi pozicionerji - NV ROBO
Značilnosti:
· Upravljanje pozicionerja se izvaja z učnega panela za programiranje robota
· Možnost sinhronega delovanja varilnega robota s pozicionerjem (opcija)
· Kompaktna izvedba pozicionerja omogoča dobro izrabo prostora (aksialni ležaj)
· Vse pogonske komponente so v notranjosti pozicionerja oz. ustrezno zaščitene
· Za vrtenje in nagib se uporablja zobniški prenos
· Integriran priključek za maso (500 A)
· Votla osovina omogoča dovod komprimiranega zraka in krmilnih vodnikov
X
1400

Obremenitev (kg) G

1200

1000

800

600

G

400

200

0

Težiščna razdalja (mm) X

DIAGRAM OBREMENITVE P - ... NV ROBO - vrtenje

Y
1400

Obremenitev (kg) G

1200

1000

800

600

G

400

200

0

Težiščna razdalja (mm) Y

DIAGRAM OBREMENITVE P - ... NV ROBO - nagib
Tehnični podatki
Max. nosilnost
Ekscentričnost pri max. nosilnosti - X
Razdalja težišča nagiba pri max. nosilnosti- Y
Nominalno št. obratov - vrtenje
Nominalna št. obratov - nagib
Nominalni moment vrtenja
Nominalni moment nagiba
Max. moment vrtenja
Max. moment nagiba
Ponovljivost pozicioniranja (R=300 mm)
Položaj za pozicioniranje - vrtenje
Položaj za pozicioniranje - nagib
Šifra za naročanje

P 250NV ROBO
250 kg
300 mm
400 mm
11,1 min-1
5,3 min-1
763 Nm
1.610 Nm
2.195 Nm
4.630 Nm
±0,2 mm
poljuben
poljuben med -15° - 90°
643831

P 500NV ROBO
500 kg
500 mm
750 mm
6,9 min-1
3,4 min-1
2.767 Nm
5.540 Nm
8.739 Nm
17.560 Nm
±0,2 mm
poljuben
poljuben med 0°-90°
643832

P 1000NV ROBO
1000 kg
400 mm
600 mm
4,5 min-1
2,1 min-1
4.184 Nm
8.960 Nm
28.300 Nm
28.477 Nm
±0,2 mm
poljuben
poljuben med 0°-90°
643833

Opomba: ostale izvedbe po naročilu
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Robotska periferija
Zasučni pozicionerji
Ročni zasučni pozicioner RZP 150
Značilnosti:
·
·
·
·

Zasuk 2 položajnega pozicionerja se izvede ročno z obračanjem obroča za ±180°
Aretacija položaja se izvede pnevmatsko s pomočjo nožnega stikala (pnevmatsko krmiljeno)
Integriran priključek za maso (500 A)
Na vsako stran pozicionerja (A in B stran) je možno pritrditi vpenjalno ploščo z dimenzijami 1000x600mm

Tehnični podatki
Max. nosilnost po strani
Dimenzija vpenjalne površine mize (axb)
Območje gibanja / premer
Ponovljivost pozicioniranja
Zasuk
Aretacija pozicije
Število položajev za pozicioniranje
Čas zasuka za 180°
Šifra za naročanje

RZP 150
150 kg
1000 x 600 mm
3000 mm
± 0,25 mm
ročni
pnevmatska
2
cca 10 s
641079

Opomba: ostale izvedbe po naročilu

Vertikalni zasučni pozicioner VZP 300
Značilnosti:
·
Zasuk 2 - položajnega vertikalnega pozicionerja se izvede elektromotorno s pomočjo zasučne mize Weiss
·
Integriran priključek za maso (500 A)
·
Integriran priključek za komprimiran zrak (hitri priključek) in krmilne signale (10 polni konektor)
·
Na vsako stran pozicionerja (A in B stran) je možno pritrditi vpenjalno ploščo z dimenzijami 1800x550mm

Tehnični podatki
Max. nosilnost po strani
Razdalja med vpenjalnima površinama
Max. širina vpenjalne plošče
Delovna višina
Ponovljivost pozicioniranja
Zasuk
Število položajev za pozicioniranje
Čas zasuka za 180°
Šifra za naročanje

VZP 300
300 kg
1900 mm
550 mm
cca 950 mm
± 0,1 mm
elektromotorni
2
cca 5 s
641434

Opomba: ostale izvedbe po naročilu

www.varstroj.si

21

Robotska periferija

Horizontalni zasučni pozicioner HZP 300
Značilnosti:
·
·
·
·

Zasuk 2 položajnega vertikalnega pozicionerja se izvede elektromotorno s pomočjo zasučne mize Weiss
Integriran priključek za maso (500 A)
Integriran priključek za komprimiran zrak (hitri priključek) in krmilne signale (10 polni konektor)
Na vsako stran pozicionerja (A in B stran) je možno pritrditi vpenjalno ploščo z dimenzijami 1800x550mm
Naziv
Max. nosilnost po strani
Razdalja med vpenjalnima površinama
Max. širina vpenjalne plošče
Delovna višina
Ponovljivost pozicioniranja
Zasuk
Število položajev za pozicioniranje
Čas zasuka (180°)
Šifra za naročanje

HZP 300
300 kg
1900 mm
550 mm
cca 900 mm
± 0,1 mm
elektromotorni
2
cca 5s
641447

Opomba: ostale izvedbe po naročilu

Horizontalni zasučni pozicioner z eksternima osema HZP 300 EO
Značilnosti:
·
·
·
·
·
·
·

Upravljanje pozicionerja se vrši z učnega panela za programiranje robota
Za dovajanje varjenca v optimalni položaj za varjenje je na vsaki strani (A in B) dodana eksterna os
Možnost sinhronega delovanja varilnega robota z eksternima osema pozicionerja (opcija)
Zasuk 2 - položajnega horizontalnega pozicionerja se izvede elektromotorno s pomočjo zasučne mize Weiss
Integriran priključek za maso (500 A)
Integriran priključek za komprimiran zrak (hitri priključek) in krmilne signale (10 polni konektor)
Na vsako stran pozicionerja je možno pritrditi vpenjalno ploščo z dimenzijami 1800x950 mm
Naziv
Max. nosilnost po strani
Razdalja med vpenjalnima površinama
Max. širina vpenjalne plošče
Delovna višina
Ponovljivost pozicioniranja
Zasuk
Število položajev za pozicioniranje
Čas zasuka (180°)
Šifra za naročanje

HZP 300 EO
300 kg
1900 mm
550 mm
cca 900 mm
± 0,1 mm
elektromotorni
2
cca 5s
643834

Opomba: ostale izvedbe po naročilu
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Robotska periferija
Robotska vozna proga R3200
Značilnosti:
·
Upravljanje vožnje robota na vozni progi se vrši z učnega panela za programiranje robota
·
Omogoča premik robota v poljubno točko vozne proge – robotska eksterna os
·
Možnost sinhronega delovanja varilnega robota in premika po vozni progi (opcija)
·
Vozna proga: 2x linearna kroglična vodila, pogon preko AC servomotorja in planetnega reduktorja na zobato letev
·
Podaljševanje robotske proge po segmentih (opcija)

Naziv
Dolžina hoda
Dolžina proge
Max. hitrost gibanja
Max. nosilnost
Ponovljivost pozicioniranja
Pogonski sistem
Moč pogona
Šifra za naročanje

R3200
2500 mm
3200 mm
20 m/min
600 kg (1000 kg)
± 0,1 mm
AC servomotor
500 W
641408

Opomba: ostale izvedbe po naročilu

Funkcija Synchromotion
Funkcija Synchromotion omogoča sinhronizirano gibanje robota in perifernih naprav
(pozicionerji, vozne proge).
·
·
·

Vzdrževanje konstantne varilne hitrosti skozi celoten varilski proces
Optimalni položaj gorilnika
Občutno olajšana izdelava varilskega programa

Naziv in oznaka softwarea
Synchromotion AII-SY-01
Multi – Synchromotion AII-MS-01
Multi – Synchromotion AII-MS-02
Multitask AII-MT-02
Multitask AII-MT-03

Namen
Krmiljenje do 2 mehanizmov
Krmiljenje do 3 mehanizmov
Krmiljenje 4 ali več mehanizmov
Krmiljenje dveh robotov
Krmiljenje dveh sinhroniziranih robotov

Šifra
za naročanje
643839
643617
643840
643841
643842

Široki spekter funkcije Synchromotion je prilagodljiv vsakemu robotskemu sistemu.
Multi Synchromotion

Krmiljenje
sistema z
več delovnimi
mesti

www.varstroj.si

TWIN/Plural Synchromotion
Simultana
sinhronizacija
med dvema
varilnima
robotoma

Jig - less Synchromotion
Sinhronizacija
med varilnim
in strežnim
robotom
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Robotska senzorika
Dotični senzor FD-WD

Dotični senzor FD-WDH1

Senzor za zaznavanje lege varjenca pri MIG/MAG postopku
varjenja z dotikom varilne žice ali plinske šobe.

Senzor za zaznavanje lege varjenca pri TIG postopku varjenja z dotikom vrha merilne konice.

· Primeren za vse pločevine
nad 3,2 mm debeline s prevodno površino.
· Cenovno najugodnejši senzor za zaznavanje lege varjenca.
· Vgrajena nadzorna enota
odpravlja potrebo po ločeni
senzorski enoti.
· Hitrost iskanja do 200 cm/
min.

Tehnični podatki
Zaznavanje položaja obdelovanca
Sledenje zvaru
Ponovno zaznavanje oblike reže
Možne kombinacije z
ostalimi senzorji
Debelina pločevine
Natančnost
Material

FD-WD
FD-AR / FD-TR /
FD-SF
≥3,2 mm
±1,0 mm*
prevodni materiali

Šifra za naročilo

· Primeren za vse pločevine
nad 3,2 mm debeline.
· Zaznavanje odmika lege
varjenca z dotikom vrha
merilne konice.
· Kompaktna senzorska enota v robustnem ohišju.
· Hitrost iskanja do 200 cm/
min.

Tehnični podatki
Zaznavanje položaja obdelovanca
Sledenje zvaru
Ponovno zaznavanje oblike reže
Možne kombinacije z
ostalimi senzorji
Debelina pločevine
Natančnost
Material

FD-WDH1
FD-AR / FD-TR /
FD-SF
≥3,2 mm
±1,0 mm*
tudi zarjaveli in
zamazani

Šifra za naročilo

* pri hitrosti varjenja manjše od 150 cm/min, za samostoječe robote)

* pri hitrosti varjenja manjše od 150 cm/min, za samostoječe robote)

Obločni senzor FD-AR

TIG obločni senzor FD-TR

Sledilni senzor za MIG/MAG postopek varjenja avtomatsko
sledi zvaru s pomočjo nihanja (pendlanja) varilnega gorilnika.

Sledilni senzor za TIG postopek varjenja, ki avtomatsko sledi
zvaru s pomočjo nihanja (pendlanja) varilnega gorilnika.
· Omogoča neprekinjen nadzor (vertikalno sledenje).
· Omogoča stabilno varjenje
s konstantnim držanjem
dolžine obloka – tudi pri deformaciji tanjših pločevin.
· Omogoča največjo natančnost pri sledenju – tudi pri
pulznem varjenju.
· Enostavno programiranje in
vzdrževanje.

· Omogoča korekture deformiranih varjencev (npr. zaradi toplote), katere ni možno korigirati z navadnimi
sistemi za nadzor položaja.
· Primeren za vse pločevine
nad 3,2 mm debeline.
· Cenovno najugodnejši sledilni senzor.
· Enostavno programiranje in
vzdrževanje.

Tehnični podatki
Zaznavanje položaja obdelovanca
Sledenje zvaru
Ponovno zaznavanje oblike reže
Možne kombinacije z
ostalimi senzorji
Debelina pločevine
Natančnost
Material
Šifra za naročilo

FD-AR
FD-WD / FD-QD /
FD-LT / FD-SFH
≥3,2 mm
±1,0 mm*
jeklo, legirano
jeklo

Tehnični podatki
Zaznavanje položaja obdelovanca
Sledenje zvaru
Ponovno zaznavanje oblike reže
Možne kombinacije z
ostalimi senzorji
Debelina pločevine
Natančnost
Material
Šifra za naročilo

FD-TR
le vertikalno
FD-WD / FD-QD /
FD-LT / FD-SFH
≥1,0 mm
±0,5 mm*
vsi materiali

* pri neobrabljeni elektrodi

* pri stabilnem varilnem obloku
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Robotska senzorika
Laserski senzor FD-QD

Laserski senzor FD-LT

Visoko-natančni lasersko podprti senzor za zaznavanje lege
varjenca, ki optično zaznava začetni položaj z maksimalno
hitrostjo.

Visoko-natančni avtomatski lasersko podprti senzor za iskanje in sledenje zvaru.

· Večja hitrost in večja natančnost, kot pri dotičnem senzorju.
· Izjemno natančno zaznavanje za široki spekter uporabe: od tanjših do srednje debelih pločevin.
· Enostavno ponovno zaznavanje različnih varnih šivov.
· Vizualni prikaz rezultatov
zaznavanja na učnem panelu.
· Glede na rezultate zaznavanja omogoča avtomatsko
spreminjanje varilnih parametrov.
· Hitrost sledenja do 360 cm/
min.

Tehnični podatki
Zaznavanje položaja obdelovanca
Sledenje zvaru
Ponovno zaznavanje oblike reže
Možne kombinacije z
ostalimi senzorji
Debelina pločevine
Natančnost
Material

FD-QD
FD-AR / FD-TR /
FD-SF
≥1,0 mm
±0,5 mm*
brez zrcalne
površine

Šifra za naročilo

· Visoko-natačne 6-D sledilne funkcije za varjence zapletenih oblik.
· Avtomatski pomik gorilnika v
optimalni položaj z enostavnimi ukazi.
· Zaznavanje položaja varjenca.
· Uporaben tako pri tankih pločevinah, kot tudi pri najbolj
zahtevnih nalogah.
· Prilagodljiv nadzor omogoča
spreminjanje varilnega toka,
pendlanja itd. v realnem času (dodatna opcija).

Tehnični podatki
Zaznavanje položaja obdelovanca
Sledenje zvaru
Ponovno zaznavanje oblike reže
Možne kombinacije z
ostalimi senzorji
Debelina pločevine
Natančnost
Material

FD-LT

nepotrebno
≥1,0 mm
±0,5 mm*
brez zrcalne
površine

Šifra za naročilo

* pri hitrosti varjenja manjše od 100 cm/min, za samostoječe robote)

* pri hitrosti varjenja manjše od 100 cm/min, za samostoječe robote)

Laserski senzor FD-SFH

Obločni senzor FD-SF

Iskalni avtomatski senzor za varilne postopke.

Iskalni avtomatski senzor za varilne postopke.

· Zaznava obliko reže in omogoča avtomatsko prilagajanje varilnih parametrov.
· Vnaprej nameščena knjižnica geometrij varov.
· Veliki doseg.
· Posebej stabilno ohišje.
· Varnostno steklo - optimalno
za varilne procese

Tehnični podatki
Zaznavanje položaja obdelovanca
Sledenje zvaru
Ponovno zaznavanje oblike reže
Možne kombinacije z
ostalimi senzorji
Debelina pločevine
Natančnost
Material
Šifra za naročilo
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FD-SFH
FD-WD / FD-QD /
FD-LT
≥0,5 mm
±1,0 mm
brez zrcalne
površine

· Zaznava obliko reže in omogoča avtomatsko prilagajanje varilnih parametrov.
· Vnaprej nameščena knjižnica geometrij varov.
· Veliki doseg.
· Posebej stabilno ohišje.
· Varnostno steklo - optimalno
za varilne procese.

Tehnični podatki
Zaznavanje položaja obdelovanca
Sledenje zvaru
Ponovno zaznavanje oblike reže
Možne kombinacije z
ostalimi senzorji
Debelina pločevine
Natančnost
Material

FD-SF
FD-WD / FD-QD /
FD-LT / FD-SFH
≥0,5 mm
±0,5 mm
brez zrcalne
površine

Šifra za naročilo
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Opcije
Avtomatska kalibracija
Avtomatsko preverjanje in nastavljanje položaja gorilnika (omogoča spremembe v programu, avtomatsko preverjanje premika gorilnika in varčevanje z energijo).

Senzor za
avtomatsko kalibracijo

Program za diagnozo
premika gorilnika
omogoča preventivno
vzdrževanje položaja
gorilnika v enakomernih
intervalih.

Ob pojavu napake
sistem informira
posluževalca, varilski
program se korigira.
Avtomatska kalibracija
programsko odpravi napako

643618
(s 5m kablom)

Šifra za naročanje

’’Touch screen’’ - zaslon na dotik
Uvedba zaslona na dotik na širokem monitorju učnega panela občutno izboljša vodenje uporabnika skozi menije.
Izbira
Izbira
Izbira
programa koordinatnega sistema mehanizma

Neposredna izbira
varilnega ukaza

Manuelno
spreminjanje
hitrosti

Vnašanje ukazov z dotikom na zaslon

Aktivacija namenskega simbola

Urejanje SPS - gradnje z enostavnim
vnašanjem operacij

Ureditev Touch screena glede na različne
svetleče prikaze in stikala

Relejska enota

Start box

Za vhodno / izhodne signale od / do zunanje opreme.

Za ustavitev in ponovni zagon varilnega procesa v vsakem
položaju.

Vhodna
kartica

Izhodna
kartica

32 slotov
za vhode

32 slotov
za izhode

· Omogoča zaustavitev in ponovni zagon robota v vsakem položaju
· Možen priklop 3 enot

CF kartica
· Možnost integracije vhodov / izhodov z FD-11 krmiljem.
· Relejski kontakt omogoča izdajanje centralnega izhoda.
· Za vsak vhodno / izhodni signal ene relejske enote je
namenjenih do 32 slotov (nadgradnja kartice omogoča
64 slotov).
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· Omogoča izdelavo varnostne kopije vseh podatkov, od varilskih programov do SPS – programsko podatkovnih
stavkov
· Dve kartici s kapaciteto 64M ali 256M
· Omogoča takojšnjo obnovitev podatkov v primeru izbrisa
datotek
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Opcije
Copy / Shift funkcija
Copy / Shift funkcija omogoča prenos referenčnega programa za obdelavo več enakih obdelovancev v enakomernih časovnih intervalih.
Prenosljiv na pozicionerje in vozne proge

Obdelava obdelovancev v enakomernih intervalih

A

Referenčni
program

Kopiranje referenčnega
programa za vse obdelovance

Za pozicionerje in vozne proge se lahko referenčni program
prednastavi na določeno število ponovitev (čas in število kosov)

Shift funkcija za pozicionerje / vozne proge
Funkcija za zunanje osi je namenjena za obdelovance enakih oblik, pri katerih se uporabljajo pozicionerji ali vozne proge.
Zamakne se položaj pozicionerja oz. vozne proge v delovnem načinu.
Pred uporabo
Shift funkcije

Po uporabi
Shift funkcije

Izhodiščne razdalje
obdelovanca A služijo kot
referenca za Shift funkcijo

Pred uporabo
Shift funkcije

Po uporabi
Shift funkcije

Izhodiščne razdalje
obdelovanca A služijo kot
referenca za Shift funkcijo
Obdelovanec A
(referenčni program)

Premik

Obdelovanec B

Referenčni
program
se prenese na
obdelovanec B

Obdelovanec A

Referenčni
program
se prenese na
obdelovanec B

Obdelovanec B

Obdelovanec A
(referenčni program)

Obdelovanec A

Obdelovanec B
Obdelovanec B

Funkcija neskončne rotacije
Ta funkcija omogoča pozicionerju izbiro najkrajše možne poti. To odpravi nepotrebne obrate iz končnega v začetni položaj ter
zmanjša čas takta pozicionerja.
Določitev obrata
s programiranjem

Rešitev v
avtomatskem procesu (Go/BACK)
Pozicioner
se zavrti
po najkrajši
možni poti.

www.varstroj.si

Določitev obrata
s programiranjem

Rešitev v
avtomatskem procesu (Go/BACK)
Pozicioner
se zavrti
po najkrajši
možni poti.
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Opcije
Sistem za offline programiranje FD-ST
Natančno in izjemno učinkovito programiranje in simulacija.
Popolnoma kompatibilno s krmiljem FD-11

Naložene različne oblike gorilnikov

Program razpolaga z enako delovno površino kot robotsko
krmilje FD-11. V primeru porušitve robotskega sistema, se
sistem ponovno naloži s pomočjo podatkov iz varnostne kopije.

Izbira poljubnega tipa in dolžine gorilnikov s pomočjo ukazov.

Nova funkcija omogoča enostavnejšo uporabo

Avtomatska izbira postopka varjenja na vsaki robni
konturi 3D - obdelovanca

Funkcija markiranja na vsaki točki površine.

Za pripravo 3D - obdelovanca je nujna uporaba 3D CAD
programa.
Navadni sistem

Markiranje
je možno le na
končnih točkah

FD-ST

Markiranje
je možno na
vsaki poljubni točki
ravne površine

Dosežena natančna napoved časovnega takta
Programska oprema za nadzor robota omogoča natančno
simulacijo takta delovanja.
Dodatne funkcije
·
·
·

Enostavna navodila
za uporabo
Intuitivni vnos
prek 3D - modela.

Ravno gibanje Paralelno gibanje Krožno gibanje

Pregled motenj
Zaslon za pomoč za vnos robotskih podatkov
Sistem vsebuje tudi ustrezne osnove za standardne stroje
in standardno opremo
Šifra za naročanje

643848

Poenostavljeno orodje za simulacijo FD robotov
Omogoča sočasno vnašanje varilnih parametrov ter pogojev tako SPS kot tudi glavnega programa med delovnim potekom
robota.
I / O simulacija

Spreminjanje
varilnih parametrov

Urejanje
SPS programa

Nadzor prek
vmesniškega pogleda
Virtualni
učni panel
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Virtualni
varilni aparat

Virtualni
robot
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Opcije
PC obločni zaslon FD-AM
Računalniški nadzor kvalitete varjenja
Vizualni prikaz varilnih parametrov
Na zaslonu se grafično prikažejo varilni tok, varilna napetost
in hitrost podajanja žice. Prav tako je možen prikaz vseh
pogojev začetka obloka in stanja robotskega krmilja.

Možnost shranjevanja varilnih parametrov
Omogoča shranjevanje varilnih časov, števila javljenih napak,
številko uporabljenega programa in povprečja varilnega toka.
Pregled kvalitete varjenja za vsak obdelovanec
Vnos številke obdelovanca v robotsko krmilje omogoča določanje alarmnega signala oz. mejne vrednosti odstopanja za
vsak obdelovanec posebej.

Izrez zaslona
realnega časa

Prikaz številke obdelovanca in delovnega koraka

Zaslon s
prikazom podatkov

Prikaz
mejnih
vrednosti
odstopanj
- možna
nastavitev
za vsak
korak
posebej

Izboljšana natančnost nadzora
V primerjavi s prejšnjim modelom je frekvenca odčitavanja
povečana za 10-krat, kar omogoča odkrivanje nepredvidenih
prekinitev obloka.
Prikaz številke obdelovanca in
delovnega koraka

PC programska oprema za shranjevaje podatkov FD-PM
Varnostna funkcija za delovni program.
FD-PM

·

·

Omogoča izmenjavo in shranjevanje različnih podatkov,
kot sta delovni in SPS program, med računalnikom in
robotskim krmiljem
Ob povezavi robota v LAN omrežje je omogočen
centralni nadzor z računalnika

Računalnik

Ethernet

Robotsko krmilje

PC programska oprema za urejanje FD-ED
Uporaba delovnega programa prek računalnika.
· Omogoča tako vnašanje delovnih podatkov v delovni program kot tudi shranjevanje varilnih parametrov prek računalnika
· Omogoča prenos podatkov do robotskega krmilja tudi med samim delovnim postopkom robota
· Omogoča centralni nadzor prek le enega računalnika, s katerim je večje število robotov povezanih v LAN omrežje

www.varstroj.si
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Reference
VARILNA ROBOTSKA CELICA VRC-1GM / 2dm
Namen:
MIG/MAG varjenje ohišja statorja na delovnem mestu 1
in raznih težkih varjencev na delovnem mestu 2
Sestava:
- robotski varilni sistem AX-V4L
- varilni izvor VPS 5000 z vodno hlajenim gorilnikom MTXCW 5031
- robotska vozna proga R3200
- robotski nagibno vrtljivi pozicioner P2000NV ROBO
na delovnem mestu 1 (varjenje statorja)
- robotski vrtljivi pozicioner P2000V ROBO na delovnem mestu 2
- funkcija Multi-Synchromotion
- senzorika: Touch senzor
- varnostna oprema celotnega sistema

Faza programiranja in varjenja
notranjosti statorja

Nagibno vrtljivi pozicioner
P2000NV z vpetim statorjem

Razporeditev
varilne robotske celice
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Reference
VARILNA ROBOTSKA CELICA VRC-2GM / 1dm
Namen:
MIG/MAG varjenje gozdarskega vitla z dvema robotoma
sinhrono na horizontalno zasučnem pozicionerju
HZP 500/EO
Sestava:
- robotski varilni sistem AX-V4L; 2 kom
- varilni izvor VPS 5000 z vodno hlajenim gorilnikom
MTXCW 5031; 2 kom
- horizontalno zasučni pozicioner HZP 500/EO
- funkcija Multi-Synchromotion
- senzorika: Touch in ARC senzor
- avtomatska kalibracija gorilknikov (auto TCP)
- varnostna oprema celotnega sistema

2 robota AX-V4L vsak s svojim krmilnikom

Razporeditev opreme varilne robotske celice

Faza montaže pri kupcu opreme

Pnevmatska vpenjalna priprava
za vpenjanje vitla

Vizualizacija vpetja
(CAN - open komunikacija)

www.varstroj.si
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Reference
VARILNA ROBOTSKA CELICA VRC-1G MIG+1G TIG / 1dm

Namen:
MIG/MAG in TIG postopek varjenja
s pomočjo menjalnih glav
Sestava:
- robotski varilni sistem AX-V6
- varilni izvor VPS 4000 (MIG/MAG)
- varilni izvor VARTIG 3500 AC/DC (TIG)
- i-cat MIG/MAG varilna glava
- i-cat TIG varilna glava
- vrtljivi pozicioner P250V ROBO
- funkcija Multi-Synchromotion
- senzorika: ARC senzor
TIG menjalna glava
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Razporeditev opreme
varilne robotske celice

Enota za avtomatsko čiščenje
in namaščevanje gorilnika + škarje
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Reference
VARILNA ROBOTSKA CELICA VRC-1GM / 1dm
Namen:
MIG/MAG varjenje raznih pozicij na horizontalno zasučnem pozicionerju z eksternima osema HZP 500/EO
Sestava:
- robotski varilni sistem AX-V4L nameščen viseče zaradi dostopnosti
- varilni izvor VPS 5000 z vodno hlajenim gorilnikom MTXCW 5031
- horizontalno zasučni pozicioner z eksternima osema HZP 500/EO (razmik med vpenjalnima ploščama 2250 mm,
obračanje 1500 mm, nosilnost posamezne osi 500 kg)
- funkcija Multi-Synchromotion
- senzorika: Touch senzor
- varnostna oprema celotnega sistema

Razporeditev opreme
varilne robotske celice

Robot AX-V4L viseče nameščen

www.varstroj.si

Horizontalno zasučni pozicioner z eksternima osema HZP 500/EO
z nameščeno vpenjalno pripravo
33

Reference
VARILNA ROBOTSKA CELICA VRC-1GM / 2dm

Namen:
MIG/MAG varjenje nosilca šasije transportnega
vozila na dveh delovnih mestih do 12,5 m ali na enem
delovnem mestu do 20 m dolžine
Sestava:
- robotski varilni sistem AX-V4L
- varilni izvor VPS 4000 z vodno hlajenim gorilnikom
MTXCW 5031
- robotska vozna proga R25.000mm
- robotski vrtljivi pozicioner P7.500V ROBO 2kompleta
(2x2 pogona sinhrono)
- senzorika: Touch in ARC senzor
- varnostna oprema celotnega sistema

Mehanska vpenjalna priprava

Robotski varilni sistem

Pozicioner P7.500V ROBO
34

Robot AX-V4L
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Reference
VARILNA ROBOTSKA CELICA VRC-1GM / 2dm
Namen:
MIG/MAG varjenje okvirja motocikla s 6 inteligentnimi
vpenjalnimi orodji na horizontalno zasučnem pozicionerju HZP 300,
na katerih se okvir vari po posameznih sklopih.
Sestava:
- robotski varilni sistem AII-B4
- varilni izvor VPS 3000 AC MIG z zračno hlajenim gorilnikom
RT3500H
- horizontalno zasučni pozicioner HZP 300
- funkcija Multi-Synchromotion
- avtomatska kalibracija
- senzorika: Touch in ARC senzor
- varnostna oprema celotnega sistema
Vizualizacija vpenjalnega procesa

www.varstroj.si
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Reference
VARILNA ROBOTSKA CELICA VAR-STROJ ROBOT
Namen:
MIG/MAG avtomatizirano varjenje zahtevnih varjencev z varilnim robotom.
Sestava:
- robotski varilni sistem z manipulatorjem AII-B4
- varilni izvor VPS 5000 z vodno hlajenim gorilnikom RTW5000H
- robotska vozna proga R7000 /YZ
- robotski vrtljivo/nagibni pozicioner P8000VN ROBO
- čistilec gorilnika BRG 2000 s škarjami za odrez žice
- funkcija Multi-Synchromotion
- senzorika: ARC senzor
- varnostna oprema celotnega sistema

Nadzorna postaja

Robot manipulator AII-B4

Pozicioner P8000VN ROBO

Postavitev opreme varilne robotske celice
36
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Reference
VARILNA ROBOTSKA CELICA VRC 2xAII-B4L 2GM/2dm
Namen:
MIG/MAG avtomatizirano varjenje zahtevnih varjencev z varilnim robotom.
Sestava:
- 2 varilna robota AII-B4L
- 2 varilna izvora VPS 5000 z vodno hlajenima
gorilnikoma RTW5000H
- dodatna varilna oprema AIIB4L-RTW50H-DP5
- čistilec gorilnika BRG 2000 s škarjami za odrez žice
- 2 robotska vrtljiva pozicionerja P 1000K ROBO
- robotska vozna proga
- funkcija Multi-Synchromotion
- senzorika: TOUCH senzor AII-WD
- programska oprema AII-ST za offline programiranje

Robot manipulator
AII-B4L

Vrtljiva pozicionerja
P 1000K ROBO

Postavitev opreme varilne robotske celice

www.varstroj.si
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Reference
VARILNA ROBOTSKA CELICA VRC 2xAII-B4L 2GM/2dm
Namen:
MIG/MAG avtomatizirano varjenje zahtevnih varjencev z varilnim robotom.
Sestava:
- varilni robot AII-V6
- varilni izvor VPS 4000 z vodno hlajenim gorilnikom
RTW5000H
- dodatna varilna oprema AI-V6-RTW50H-DPDW
- čistilec gorilnika BRG 2000 s škarjami za odrez žice
- horizontalno zasučni pozicioner HZP 300 OE
- sistem za avtomatsko kalibracijo TCP function A21
- software za nadziranje in shranjevanje varilnih parametrov AII-AM
- start panel z vizualizacijo
- funkcija Multi-Synchromotione

Sistem za
avtomatsko kalibracijo
Vpenjalne priprave

Postavitev opreme varilne robotske celice
38
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Naprave za vzdolžno varjenje
VAR-STROJ: L - ....... - 1G/TIG
VAR-STROJ: L - ....... - 1G/MIG
VAR-STROJ: L - ....... - 2G/MIG

naprava za vzdolžno varjenje po TIG postopku
naprava za vzdolžno varjenje po MIG postopku
naprava za vzdolžno varjenje po MIG postopku

VAR-STROJ: L – 6000-2G/MIG
Tip

Postopek varjenja

VAR-STROJ: L-….

TIG

VAR-STROJ: L-….

MIG

Max. dolžina
varjenja (mm)
1.000
1.250
1.500
1.000
1.250
1.500
2.000

Značilnosti:
·
·
·
·
·
·

Ročno vlaganje pločevine
Ročno centriranje
Pnevmatsko vpenjanje
Avtomatsko varjenje s podložno letvijo
Pri MIG/MAG vodno hlajena podložna letev
Pri TIG spodnja plinska zaščita korena zvara

Premer varjenca
min (mm)
max (mm)
80
400
100
600
150
800
100
400
120
600
150
800
200
1200

Varilna hitrost
(m/min)

0,1 – 1,0

Debelina pločevine
(mm)
0,5 – 1,5
0,8 – 3,0
0,8 – 3,0
1,5 – 3,0
2,0 – 4,0
2,5 – 6,0
2,5 – 8,0

Šifra za
naročilo
698028
698029
697558
697557
694116
698637
698638

Opcije:
·
·
·

Izvedba z dvema varilnima glavama
Pnevmatsko zapiranje konzole
Pnevmatsko centriranje

VAR-STROJ: L-1250-1G/TIG

VAR-STROJ: L-2000-1G/MIG

Opomba: za posebne izvedbe se formirajo ponudbe na osnovi tehničnih zahtev stranke.
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Reference
VARILNA NAPRAVA ZA VZDOLŽNO VARJENJE VNVV-1GM

Naprava namenjena za mehanizirano izdelavo ravnih zvarov na pločevinah. Vlaganje pločevin in centriranje je ročno, vpenjanje pa pnevmatsko.
Po pritisku na tipko za start varjenja se cikel varjenja opravi avtomatsko
(spust gorilnika, vklop gibanja in varilnega obloka, dvig gorilnika na koncu
varjenja in ugasnitev varilnega obloka).

Tehnične značilnosti:
Priključna napetost:
Priključna moč:
Postopek varjenja:
Hitrost varjenja:
Tip varilnega izvora:
Vlaganje varjenca:
Vpenjanje varjenca:
Varjenje:
Debelina pločevine:
Min. premer plašča:
Max. premer plašča:
Max. dolžina plašča:
Krmilje:
Gabariti naprave:
Skupna masa:
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230 V / 60 Hz
0,6 kVA
MIG/MAG
100 - 2.000 mm/min
VPS 5000
ročno
pnevmatsko
avtomatsko
4-10 mm
300 mm
1600 mm
2500 mm
mikroprocesorsko
5.500x1.200x2.150 mm
cca. 2.500 kg
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Reference
VARILNA NAPRAVA ZA VZDOLŽNO VARJENJE VNVV-2GM

Izvedba z dvema glavama in servomotorjem
ter s spodaj navedeno opremo:
- osnovni stroj-konzola
- krmilni mehanizem varilne naprave
- mehanizem za pnevmatsko vpenjanje
- vodno hlajen gorilnik z varilno glavo
- pnevmatska podpora-višinsko vodenje
- križni-ročni suport
- servomotor-vzdolžno
- krmilna enota (dvovrstični zaslon, tipkovnica, stikalo)
- pnevmatsko zapiranje konzole
Tehnične značilnosti:
Vpenjanje varjenca:
Varjenje:
Min. premer plašča:
Max. premer plašča:
Max. dolžina plašča:
Debelina plašča:
Max. dolžina varjenja:

www.varstroj.si

pnevmatsko
MIG/MAG
350 mm
570 mm
1500 mm
1,5-3,0 mm
1.500 ali 2x875 mm
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Reference
VARILNA NAPRAVA ZA VZDOLŽNO VARJENJE AVV-2GM
Naprava je namenjena za varjenje ojačitev sedeža za Mercedes klase E. Delovni cikel poteka
tako, da uporabnik vloži pripravljene polizdelke v
vpenjalno-centrirno orodje I, pritisne tipko START
in tako sproži avtomatski cikel (vpenjanje, zasuk
delovne mize, reset vpenjanja varjenca na gnezdu II in varjenje z ustreznim režimom na gnezdu
I). V času varjenja na gnezdu I uporabnik zamenja varjenec na gnezdu II. Predvideno trajanje
delovnega cikla znaša cca 20 sekund. Zasuk
delovne mize se izvaja za 180° po principu
naprej-nazaj.

Varilni avtomat je sestavljen iz:
- ogrodja,
- zasučne mize,
- dveh vpenjalno-centrirnih priprav,
- servo pogona za pomik gorilnikov,
- dveh varilnih glav,
- upravljalno-krmilne omarice in
- upravljalca sistema.
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Naprave za krožno varjenje
VAR-STROJ: Kr - ... - 1G/MIG
VAR-STROJ: Kr/L - ... -2G/MIG

naprava za krožno varjenje
naprava za krožno in vzdolžno varjenje

VAR-STROJ: Kr - 400 - 1G / MIG

VAR-STROJ: Kr/L - 800 - 2G / MIG

Standardne izvedbe:
Tip

Postopek
varjenja

VAR-STROJ: Kr-400-1G/MIG-….
VAR-STROJ: Kr/L-800-2G/MIG-….

MIG

Število
gorilnikov
1
2

Dolžina varjenca
min (mm)
max (mm)
20
400
200
2.500

VAR-STROJ: Kr - 900 / 2500 - 2G / MIG

Premer varjenca
min (mm) max (mm)
20
200
100
800

Debelina pločevine
(mm)
1,5 – 3,5
1,0 – 3,0

Šifra za
naročilo
693250
694290

VAR-STROJ: Kr - 300 - 2G / EPP

Opomba: za posebne izvedbe se formirajo ponudbe na osnovi tehničnih zahtev stranke.
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Reference
VARILNA NAPRAVA ZA KROŽNO VARJENJE VNKV-2GM

Naprava je namenjena za varjenje posod, omogoča pa možnost ročnega in avtomatskega upravljanja, nastavitev hitrosti
varjenja ter nastavljanje prevara. Na gorilnikih je montirana tudi sledilna naprava, ki služi temu, da gorilnik natančneje sledi
varjencu. Za varjenje na tej napravi sta nameščena dva varilni izvora VARMIG 400 D14 s prenosnima podajalnima napravama, ki sta nameščeni nad vozno progo.
Tehnične značilnosti:
Priključna napetost:
Priključna moč:
Postopek varjenja:
Hitrost varjenja:
Min. premer varjenca:
Max. premer varjenca:
Min. dolžina varjenca:
Max. dolžina varjenca:
Gabariti naprave:
Skupna masa:
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3x380 V / 50 Hz
1,0 kVA
MIG/MAG
100 - 1000 mm/min
600 mm
1.250 mm
1.000 mm
2.000 mm
4.740x1.350x2.860 mm
cca. 3.000 kg
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Reference
AVTOMAT ZA KROŽNO VARJENJE AKV-2GM

Avtomat je namenjen za krožno varjenje jeklenih in aluminijastih po MAG oz. MIG postopku. Varjenje se lahko izvaja z enim
ali istočasno z obema gorilnikoma. Krmilje omogoča delovanje v štirih različnih ciklih, in sicer: avtomatski, ročni, ročni s spenjanjem in servisni.

Tehnične značilnosti:
Vpenjanje varjencev:
pnevmatsko
Min. dimenzije valjev (ØxD):
25x200 mm
Max. dimenzije valjev (ØxD):
160x1600 mm
Št. obratov:
0-11°/min
Št. varilnih programov:
30
Št. delovnih ciklov:
4
Nastavitev parametrov varjenja:
programsko
Krmiljenje:
mikroprocesorsko
Gabariti naprave:
3.500x1.200x2.400 mm
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Reference
AVTOMAT ZA KROŽNO VARJENJE AKV-2GM
Avtomat je namenjen za varjenje nosilca naslonjala roke za avtomobil Volkswagen Passat. Delovni cikel poteka tako, da uporabnik vloži pripravljene polizdelke gnezdo I ter pritisne na tipko START. Optična zavesa postane aktivna, tako da delavec
ne more več posegati v vpenjalno pripravo. Sledi poravnava sestavnih delov nosilca naslonjala roke ter vpenjalne cevi. Vpenjanju cevi sledi celotno vpenjanje varjenca ter zasuk delovne mize za 180°. Ko imamo celoten izdelek vpet se izvede avtomatski cikel varjenja, ki zajema:
- spust gorilnikov v varilni položaj,
- varjenje,
- reset vpenjanja varjenca in
- zasuk mize.

Varilni avtomat je sestavljen iz:
- ogrodja,
- zasučne mize,
- dveh vpenjalno-centrirnih priprav,
- suporta za premik gorilnikov,
- dveh varilnih glav in
- upravljalno-krmilne enote.
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Pozicionerji
Pozicioner P...

P - 30 K

P - 250

P - 500

Tip

Max. obremenitev (N)

Pozicioner 30 - K
Pozicioner 30 – P
Pozicioner 30 – S
Pozicioner 100 – P
Pozicioner 100 – S
Pozicioner 250 – P
Pozicioner 250 – S
Pozicioner 500 – M
Pozicioner 1000 – M

300
300
300
1.000
1.000
2.500
2.500
5.000
10.000

Pozicioner 2000 – M
Pozicioner 3000 - M

20.000
30.000
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P - 3000

Dimenzije
Možnost nagiba (°)
vrtljive plošče (mm)
350
110
350
110
350
110
350
110
350
110
500
110
500
110
700 x 700
100
800 x 800
100
Obračalne naprave po naročilu
900 x 900
100
1200 x 1200
100

-1

Št. vrtljajev ( )

Krmilna omarica

0,6 – 6,0
0,6 – 6,0
0,6 – 6,0
0,2 – 2,0
0,2 – 2,0
0,1 – 1,0
0,1 – 1,0
0,1 – 1,0
0,1 – 1,0

OKD – 2/N
OKD – 1/N

0,1 – 1,0
0,1 – 0,9

OKD – 2/N

OKD – 3/N

OKD – 3/N

Šifra
za naročilo
697555
694666
694665
695131
695130
695133
695132
695134
695136
693441
698861
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Obračalne naprave
Obračalne naprave ON...

Tip

Nosilnost (kg)

ON – 0,5 t
ON – 1,5 t
ON – 3,0 t
ON – 5,0 t
ON – 10,0 t

500
1.500
3.000
5.000
10.000

ON – 20,0 t
ON – 40,0 t

20.000
30.000

Hitrost obračanja
Dmin (mm) Dmax (mm)
(m/min)
0,1 – 1,3
90
3.200
0,1 – 1,3
90
3.200
0,2 – 1,5
105
3.200
0,2 – 1,4
140
4.000
0,2 – 1,0
250
5.500
Obračalne naprave po naročilu
0,2 – 1,0
0,2 – 1,0

Krmilna omarica

OKD – 2/N

OKD – 2/N

Šifra
za naročilo
690513
690514
690515
690516
690517
690518
690519

Krmilna omarica OKD - 2/N

Tehnični podatki
Priključna napetost
Priključna moč
Stikalo za začetni položaj
Nožno stikalo
Smer vrtenja
Regulacija elektromotorja
Napetost motorja
Šifra
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230 V / 50 Hz
0,5 kVA
1
1
levo / desno
250 W
3x200 V
694675
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Plazemsko varjenje
Plazemsko varjenje je nadaljnji razvojni korak TIG postopka varjenja, pred katerim pa ima izrazite prednosti ter je obenem
alternativa laserskemu varjenju pri visokih kakovostnih zahtevah.
V nasprotju z TIG varjenjem pride do vžiga varilnega obloka pri plazemskem varjenju preko bakrene šobe v gorilniku, kar
omogoča občutno večjo zmogljivostno gostoto. Večja hitrost varjenja ob časovnem in cenovnem prihranku omogoča tudi
globlji vžig vara, obenem se podaljša življenjska doba Wolframove elektrode, saj jo obdaja plazemska šoba. Dodatna
prednost plazemskega varjenja je vžig obloka preko pomožnega oz. začetnega obloka, kar posledično omogoča varen vžig
tudi v avtomatskem okolju brez motečih visoko – frekvenčnih vplivov.
Prednosti:
·
Visoka kvaliteta zvara
·
Vsoka varnost postopka
·
Visoka stopnja avtomatizacije
·
Visoka produktivnost zaradi viskoke varilne hitrosti

Primerjava varilnih oblokov
Varilni oblok
pri TIG
postopku
varjenja

Varilni oblok
pri
plazemskem
varjenju

Shematski prikaz plazemskega varilnega sistema
Plazemski plin

Wolframova
elektroda

Zaščitni plin

Šoba

Inverter za
začetni tok
Inverter za
glavni tok

SG
Toplotno
vplivalna cona

Obdelovanec

Povezava z robotom
2
3
5
6
4

1
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1 Plazemski izvor
2 Plinska posoda na 3. osi robota
3 Cevni paket
4 Nosilec hladne žice
5 Plazemski strojni gorilnik
6 Zaščita proti koliziji
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Beležke

50
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Beležke

Varstroj d.d.
Lendava, september 2012
Tisk: Tiskarna ARMA
Naklada: 100 kom
Proizvajalec si pridržuje pravico do tehničnih sprememb.
Slike ne izražajo dokončne tehnične izvedbe.
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varstroj
Smo večje proizvodno podjetje
s sedežem v mestu Lendava,
ki leži v bližini madžarske,
hrvaške in avstrijske meje.
Proizvajamo široko paleto izdelkov,
od varilnih transformatorjev, usmernikov,
naprav za MIG/MAG postopek varjenja,
inverterskih varilnih naprav, CNC naprav
za plamensko in plazemsko rezanje do
mikroprocesorsko krmiljenih naprav za
avtomatizirano in robotizirano varjenje.
Proizvode izvažamo v evropske države
in mnoge države izven Evrope.
Izdelki so izdelani v skladu z veljavno
zakonodajo v EU (po zahtevah za CE
znak). Podjetje Varstroj že od leta 1999
ima tudi certifikat ISO 9001.
Bogata ponudba kakovostnih izdelkov,
dolgoletna tradicija, ugoden
geografski položaj in ustrezne proizvodne
ter kadrovske zmogljivosti pa so
garancija za uspešne poslovne odnose.

Varstroj d.d.
Industrijska ulica 4, 9220 Lendava
T.: 00 386 (0)2 57 88 820
F.: 00 386 (0)2 57 51 277
info@varstroj.si
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