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Robotická buňka CubeBox 
Automatizační systém CubeBox pomůže  

zvýšit produktivitu a efektivitu výroby,  

a to s relativně nízkými náklady.  

Snadná instalace, jednoduché   

ovládání, přemístitelnost celé buňky  

a univerzálnost připojení i k několika 

soustruhům  či centrům naráz budou 

pro vás hlavními benefity.

Základní parametry

Zatížení robota 7 kg 12 kg 25 / 35 a více kg

Počet zásuvek 5 (až 8) 5 (až 8) 5 (až 8)

Průměr dílce od 5 mm od 5 mm od 5 mm

Max. zatížení zásuvky 50 kg 200 kg 200 kg

Max. výška dílce 100 mm 100 mm 135 mm

Dosah ruky 911 mm 1420 mm 1831 / 1940 mm

Rozměry buňky (Š x D x V) 1580 x 1170 x 1930 mm 2175 x 1415 x 1930 mm 1485 x 1810 x 1930 mm

Hmotnost buňky 600 kg 600 kg 1 000 kg

Standartní příslušenství
Robot Fanuc, zakládací buňka se zásuvkami, dotekový panel ovládání, intuitivní ovládací systém RoboCAM,                       

ofuk dílce vzduchem, sada čelistí, bezpečnostní prvky

Počet možných připojených strojů 1 2 3 a více (pomocí kolejí)

Robot integrovaný s buňkou ano >> snadné přemístění ano >> snadné přemístění ne

             CubeBox Blues DR MINI        CubeBox Blues DR CubeBox Blues DR MAX
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