
REXIO® to urządzenie pozwalające w prosty i ekonomiczny sposób zautomatyzować czynności 
typu „pick and place” związane z obsługą różnego rodzaju maszyn i procesów (np. obróbki 
skrawaniem, szlifowania, spawania itp.).

ZALETY REXIO®:
  Obustronny dostęp do palet umożliwiający załadunek i rozładunek bez przerywania pracy robota
  Mobilność systemu zapewniona dzięki nieskomplikowanej procedurze pozycjonowania 

i możliwości transportu wózkiem widłowym
  Kompaktowa i wytrzymała konstrukcja
  Uniwersalna wielkość przystosowana do różnych typów i wielkości robotów (max 20 kg udźwigu)
  Zastosowanie zarówno do produkcji krótkich jak i długich serii
  Szerokie możliwości zastosowania dla różnego rodzaju detali i procesów
  Możliwość obsługi różnych detali dzięki zmieniaczowi chwytaków
  Opcja rozbudowy systemu o odmuch, pomiar, fazowanie 
  Proste mocowanie detali na szufl adach za pomocą płyt wycinanych laserem
  Możliwość łatwego dostosowania ilości szufl ad do wielkości detali
  Obsługa 1, 2 lub 3 maszyn przez jedno urządzenie REXIO
  Obsługa 3-4 gniazd produkcyjnych przez jednego operatora
  Uproszczone programowanie za pomocą dedykowanej aplikacji
  Konkurencyjna cena 
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Zapraszamy do współpracy

DANE TECHNICZNE:

KOMPAKTOWY ZROBOTYZOWANY SYSTEM PALETOWY REXIO®
Liczba palet max 6
Wymiary użytkowe palet 950 x 600 mm
Obciążenie szufl ady max 80 kg
Wysokość detalu przy 6 szufl adach max 80 mm
Wysokość detalu przy 3 szufl adach max 205 mm
Gabaryty urządzenia 1300 x 800 x 2300 mm
Waga urządzenia przy 6 szufl adach, bez robota 800 kg
Waga robota max 300 kg

  Automatyczna wymiana detali 
  Zwiększona produktywność w stosunku do obsługi maszyny przez człowieka
  Eliminacja błędów wynikających z nieprawidłowego zamocowania detali
  Powtarzalność zamocowania
  Redukcja kosztów obsługi maszyn – jeden operator może obsłużyć kilka maszyn z systemem REXIO
  Możliwość zastosowania z różnymi maszynami
  Komunikacja robota z maszynami i systemem mocowania za pomocą sygnałów I/O

KORZYŚCI Z ZASTOSOWANIA REXIO®:
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