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Najszersza oferta robotów przemysłowych na świecie, obejmująca ponad
100 modeli, znajdujących zastosowanie we wszystkich branżach i obszarach produkcji. 

Zarówno małe jednostki,  jak i prawdziwi  siłacze obsługujący ładunki 2300 kg. 

NNiezależnie, czy zostały stworzone do realizacji procesów pick&place, transportu, 
paletyzacji czy np. obsługi produktów łączy je ponadprzeciętna niezawodność, 

wieloletnia żywotność i ekstremalnie duża elastyczność. Wszystkie są 
przygotowane do współpracy z systemami wizyjnymi i czujnikami siły, które 

zapewniają im wysoki poziom inteligencji. 

Zarówno systemy stacjonarne jak mobilne, podnoszenie czy 
opuszczanie, transport czy pozycjonowanie: Obszerna paleta 
naszych modułów i koncepcji umożliwia niezakłócony przepływ 
materiałów wewnątrz zakładu.

Dzięki wykorzystaniu efektywnych urządzeń transportowych 
zapewniamy optymalne połączenie systemów magazynowych.

Nasze napędy znajdują zastosowanie w systemach:
· Magazynowych. Wyrzutniki, stół obrotowy, bezobsługowe systemy transportowe,
przenośniki, stacje podające, układnice, stoły podnoszące, shuttle, systemy paletyzacji.
· Przesyłek pocztowych i paczek. Sortowanie i dystrybucja.
· Airport Baggage Handling. Od stanowiska odprawy bagażowej do odbioru bagażu.
· Airport Cargo Handling: Przygotowanie rzeczy do podróży.

Nasze czujniki i systemy są doskonale dopasowane do wymagań 
nowoczesnych systemów transportowych. Gwarantują one pewną 
detekcję transportowanych materiałów, pewną identyfikację oraz 
nadzór nad przepływem materiałów. 

Większość zautomatyzowanych linii produkcyjnych wymaga 
elastyczności, co oznacza, iż każdorazowo na jednej linii 
produkowane mogą być różne wersje produktu. Zastosowanie
w w takich przypadkach naszych rozwiązań RFID gwarantuje 
możliwość dokumentowania danych produkcyjnych.

Każdy, komu zależy na osiąganiu wysokich wydajności pracy
i niezawodności w dziedzinie intralogistyki, powinien skorzystać
z naszych innowacyjnych produktów oraz wieloletniego doświadczenia.


