Ramię w
ramię z
Cobotem
COBOTY SPAWALNICZE
LORCH

BRAK WYKWALIFIKOWANYCH
PRACOWNIKÓW,
PRESJA KOSZTÓW, PRZESTARZAŁA
TECHNOLOGIA?
Masz problem ze znalezieniem spawaczy?

Spawanie w lepszych warunkach?

Inwestujesz
w przyszłość?

Rynek specjalistów powoli się wyczerpuje, a koszty
pracy wciąż rosną. Jak zachować rentowność i rozwijać firmę w tych okolicznościach? Samo szkolenie
pracowników nie wystarczy.

Zoptymalizuj
wykorzystanie wykwalifikowanych pracowników, a pozostałe zadania przydziel operatorom
o niższych kwalifikacjach.
Wszystko to bez uszczerbku dla jakości, a nawet przy
zwiększonej
wydajności.
Roboty współpracujące (w
skrócie Coboty) są idealnym
rozwiązaniem dla firm średniej wielkości.

Cyfryzacja
wpływa
na
wszystkie dziedziny życia i
pracy. Każdy przedsiębiorca
musi zadać sobie następujące pytanie: gdzie, jak i w
co mam zainwestować, aby
przygotować swój biznes na
wyzwania, które czekają nas
w nadchodzących latach. W
przyszłości wyspecjalizowane firmy spawalnicze zostaną poddane zmianom spowodowanym digitalizacją i
automatyzacją produkcji.

Oparcie się na technologii,
która zmotywuje doświadczonych
spawaczy
oraz
znacznie ułatwi ich pracę,
szybko rozwiąże problem
niedoboru
pracowników.
Pomoże Ci to również w
dołączeniu do grona pracodawców, którzy przyciągają
młodych spawaczy lubiących pracować z technologiami przyszłości.
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Uwalniają
wykwalifikowanych spawaczy od żmudnych i powtarzalnych zadań
oraz pozwalają wykorzystać
nowe możliwości rozwoju w
produkcji spawalniczej.

Spawanie przy pomocy robotów
współpracujących
może być pierwszym ważnym krokiem w kierunku robotyzacji procesu spawania.

RAMIĘ W RAMIĘ Z COBOTEM

NOWY WYMIAR SPAWANIA
Coboty spawalnicze: człowiek i maszyna wspierają się oraz uzupełniają podczas spawania.
Cobot wykonuje precyzyjny ruch palnika, a system spawalniczy zapewnia doskonałą powtarzalność. Cobot został
stworzony do automatyzacji małych i średnich partii produkcyjnych. W przeszłości roboty ograniczały się do spawania spoin obwodowych i wzdłużnych, ale teraz roboty
stosowane są także do spawania odcinkowego i krawędzi.
Po prawidłowym zaprogramowaniu (co jest głównym zadaniem specjalisty spawacza) Cobot będzie spawać z idealną
precyzją cały detal.

Spawacz zachowuje pełną kontrolę nad zestawem, natomiast Cobot działa jak narzędzie delegowane do wykonywania spawania. Ten rodzaj automatyzacji, prosty i wymagający jedynie minimalnych nakładów inwestycyjnych, jest
rozwiązaniem głównych problemów branży spawalniczej tj.
braku wykwalifikowanej siły roboczej i rosnących kosztów.
Jednym z kluczowych czynników jest możliwość korzystania z robotów współpracujących bez specjalnego dodatkowego wyposażenia zapewniającego bezpieczeństwo pracowników. Wyjątkowa łatwość instalacji i obsługi pozwala
Cobotowi stać się w bardzo krótkim czasie niezbędnym
członkiem zespołu Twojej firmy, bez konieczności intensywnego szkolenia.
Cobot to współpracujący robot spawalniczy stworzony dla
firm średniej wielkości.
Z tą różnicą w stosunku do robotów przemysłowych, że jest on niezwykle łatwy w użyciu.
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WSPÓŁPRACA I BEZPIECZEŃSTWO

Współpracujące ramię robota otwiera nowy rozdział
w historii produkcji spawalniczej.
Coboty zapewniają pracownikom nieocenioną pomoc w codziennej pracy uwalniając ich od powtarzających się czynności.
W przeciwieństwie do robota przemysłowego Cobot nie
musi być umieszczony w ogrodzonej klatce ochronnej.
Lekka konstrukcja ramienia i wbudowane czujniki powodują, że po napotkaniu oporu ramię Cobota zatrzymuje
się. Umożliwia to pracę w środowisku, w którym zachodzi
bezpośrednia interakcja z ludźmi. Cobot jest postrzegany
przez pracowników jako naturalne narzędzie do automatyzacji codziennej pracy. Pomaga również zaoszczędzić miejsce w przestrzeni produkcyjnej.
Gdy nie jest używany, Cobot może być przesunięty w dowolne miejsce, zwalniając stanowisko spawalnicze do innych zadań.
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Intuicyjna obsługa i proste programowanie sprawia, że
wejście w nowy świat technologii spawania staje się niezwykle proste. Co więcej, taka automatyzacja zmniejsza
obciążenie pracownika podczas wykonywania krótkich i
średnich serii produkcyjnych:
- Obowiązki spawacza sprowadzają się do zaprogramowania ustawień Cobota. Zwiększa to moce przerobowe, pozwalając spawaczowi przenieść uwagę na inne, bardziej
wymagające zadania.
- Załadunek i usunięcie obrabianego materiału, a także
włączenie zaprogramowanej sekwencji spawania mogą
być wykonane przez pracowników o niższym poziomie
umiejętności - bez negatywnego wpływu na wyniki spawania.
Coboty to inteligentny dodatek do produkcji: będą pracować 365 dni w roku z niezmienną jakością.

RAMIĘ W RAMIĘ Z COBOTEM

Prosta obsługa: dzięki dotykowemu wyświetlaczowi i
intuicyjnemu interfejsowi użytkownika
Intuicyjny interfejs użytkownika ułatwia naukę i korzystanie
z nowej technologii. Operatorzy bez doświadczenia w programowaniu mogą szybko skonfigurować i obsługiwać podstawowe funkcje Cobotów. Swoją wiedzę mogą poszerzyć
w zwięzłym, 2-dniowym programie szkoleniowym na temat
uruchomienia, obsługi i dostępnych funkcji spawalniczych.
Celem jest natychmiastowe wdrożenie pakietu spawalniczego Lorch Cobot z korzyścią dla Twojej firmy.

Nowy sposób programowania: funkcja Free Drive
Możesz aktywować funkcję Free Drive aby ręcznie przesunąć ramię Cobota / palnik do pozycji, w której ma zaczynać
i kończyć pracę. Tej samej funkcji używa się do programowania punktów pośrednich i poszczególnych sekcji ścieżki ruchu. Szybkie i proste programowanie i wdrożenie bez
wcześniejszego doświadczenia.

12“

W skład zestawu Lorch Cobot Welding wchodzi
ramię UR10 firmy Universal Robots
Posiadający ponad dekadę doświadczenia w budowie lekkich systemach robotów współpracujących, lider rynku firma Universal Robots oferuje ramię UR10, które jest optymalne dla prac spawalniczych:
- szeroki zakres działania,
- odpowiednia nośność,
- bezobsługowa praca,

Dane techniczne UR10
Masa

28,9 kg

Maks. zakres roboczy

1300 mm

Nośność

10 kg

Dokładność powtarzania +/– 0,1 mm
pozycji
Liczba stopni swobody

6 osi typu obrotowego

Rotacja przegubowa

+/– 360 °

Napięcie zasilania

230 volts 1~

Inne

Roczna gwarancja na ramię,
opcjonalnie 2 lata gwarancji

- zaawansowana technologia.
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W JAKI SPOSÓB PAKIET SPAWALNICZY LORCH C
Komponenty systemu

Deklaracja zgodności UE dotycząca kompletnego systemu jest zgodna z Dyrektywą Maszynową 2006/42/
WE i innymi dyrektywami UE (po uruchomieniu potwierdzonym protokołem).

Deklaracje zgodności UE na poszczególne
komponenty.

Określenie ogólnej przydatności
do zastosowania w automatyzacji.

i

warunków

Komponenty zgodne
z dyrektywami UE i z
normami zharmonizowanymi

podmiot odpowiedzialny:

Producenci komponentów
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Dostawa

Określenie konkretnej przydatności i warunków
do zastosowania u klienta + definicja bezpiecznych
warunków środowiskowych i użytkowania.

Zastosowanie:
Cobot spawalniczy zamontowany
na stole montażowym.

podmiot odpowiedzialny:

LORCH

Dostawa kompletnego
systemu z instrukcją
obsługi i szkoleniem
przez RYWAL-RHC

RAMIĘ W RAMIĘ Z COBOTEM

H COBOT SPEŁNIA WYMOGI DYREKTYW UE
Przekazanie kompletnego
systemu

Działanie

Przekazanie systemu spełniającego wymogi stosownych Dyrektyw UE.

Działanie zgodne z instrukcją obsługi.

Uruchomienie systemu wraz ze szkoleniem obejmującym warunki środowiskowe i warunki użytkowania.

Świadome korzystanie z całego systemu zgodnie ze specyfikacjami dostarczonymi przez LORCH
= obowiązek i odpowiedzialność operatora.

Uruchomienie
systemu
i szkolenia

Dostosowanie ustawień bezpieczeństwa pakietu Cobota do konkretnej sytuacji u klienta (np.
wielkość stanowiska spawalniczego, pozycja montażowa na
stanowisku).

Protokół przekazania
(podpis klienta i specjalisty
RYWAL-RHC)

Bieżąca
produkcja

Zmiana warunków użytkowania może wymagać korekty ustawień związanych z bezpieczeństwem (np.
zakresy robocze po zmianie stanowiska spawalniczego urządzenia Cobot).
Każda istotna modyfikacja systemu wykonana przez
operatora, partnera firmy LORCH lub osobę trzecią
wymaga, aby strona odpowiedzialna za modyfikację
przeprowadziła nową ocenę ryzyka w ramach oceny
zgodności CE.

podmiot odpowiedzialny:

RYWAL-RHC

podmiot odpowiedzialny:

Klient końcowy (operator)
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Bezpieczeństwo - Najczęściej zadawane pytania
Co oznacza skrót CE?
Oznakowanie CE jest symbolem obowiązującym na terenie
Unii Europejskiej i potwierdzającym, że wyrób oznaczony
tym znakiem spełnia wymogi obowiązujących Dyrektyw.
Producent stosujący oznakowanie CE deklaruje o zgodności
produktu ze wszystkimi statutowymi wymogami bezpieczeństwa i jakości obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej.
W jaki sposób jest nadawany znak CE?
Producent planując wprowadzić na rynek nowy produkt zobowiązany jest do przeprowadzenia badań/testów/analizy
ryzyka oraz weryfikacji produktu pod kątem spełnienia wymagań określonych w obowiązujących Dyrektywach oraz
normach zharmonizowanych. W niektórych przypadkach
(dotyczy to produktów szczególnie niebezpiecznych m.in.
przecinarek, pił taśmowych, podnośników samochodowych) produkt musi przejść badania w niezależnym laboratorium tzw. jednostki notyfikowanej. Uzyskany z takiego
laboratorium certyfikat uprawnia do wprowadzenia nowego
produktu do obrotu. Większość innych typów maszyn i
urządzeń (w tym Coboty) objęta jest jedynie wymaganiem
poświadczenia zgodności przez producenta. Na podstawie
wykonanych badań producent deklaruje, że produkt jest
bezpieczny wystawiając Deklarację Zgodności UE i oznaczając produkt symbolem CE.
W jaki sposób firma LORCH dokonuje oceny zgodności z obowiązującymi Dyrektywami UE dla Pakietu Spawalniczego Cobot?
Firma LORCH współpracuje z niezależnym, wyspecjalizowanym i doświadczonym usługodawcą przygotowując szczegółową ocenę ryzyka. Ma to na celu zapewnienie, że wszelkie
istotne aspekty bezpieczeństwa w Pakiecie Spawalniczym
Cobot zostały uwzględnione. Ocena ta określa warunki
środowiskowe i oczekiwane umiejętności użytkownika.
Firma LORCH skorzystała z wyników tej oceny opracowując Pakiet Spawalniczy Cobot LORCH, jego dokumentację
i instrukcję obsługi dla klienta. W efekcie tych działań
powstał system, stanowiący zgodne z prawem rozwiązania
procesu spawania w ramach współpracy człowiek-robot.
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Jakie główne ryzyka wiążą się ze spawaniem urządzeniem Cobot?
Oprócz ruchów robota, głównymi zagrożeniami wynikającymi ze spawania urządzenia Cobot są kontakt z
wystającym z palnika końcem drutu, oślepienie łukiem spawalniczym i kontakt z nagrzewającym się podczas spawania palnikiem. Robot współpracujący gwarantuje konieczne
bezpieczeństwo i porusza się z prędkością dostosowaną
do obecności ludzi. Określonym zagrożeniom związanym
ze spawaniem za pomocą urządzenia Cobot przeciwdziałają elementy bezpieczeństwa zarówno sprzętowe jak i te
związane z oprogramowaniem, jasno określone warunki instalacji oraz specyfikacje w instrukcji obsługi. Specyfikacje
te umożliwiają użytkowanie z uwzględnieniem ryzyka. W
trakcie przekazywania systemu do użytku zostaną one dostosowane do konkretnej sytuacji klienta przez specjalistę
RYWAL-RHC.
Postępowanie z potencjalnymi zagrożeniami, np. w
reakcji na nagrzewanie się palnika podczas użytkowania.
Przeprowadzona przez nas dogłębna analiza ryzyka wykazała, że tylko uchwyty spawalnicze chłodzone cieczą
zapewnią niezbędne bezpieczeństwo podczas stosowania
systemu spawalniczego Cobot. Stwierdzenie to bazuje
na fakcie, że palniki chłodzone cieczą przy prawidłowym
stosowaniu nagrzewają się w znacznie mniejszym stopniu
niż palniki chłodzone gazem. W celu zminimalizowania ryzyka dla użytkownika palnik LMW 450 R został dopasowany
do urządzenia pod względem wydajności i wyposażony w
podwójny obwód chłodzenia. Co więcej, wszystkie urządzenia dostarczane w ramach Pakietu Spawalniczego LORCH
Cobot są standardowo wyposażane w system chłodzenia
cieczą o zwiększonej wydajności.

RAMIĘ W RAMIĘ Z COBOTEM
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LORCH S-ROBOMIG XT MIG-MAG
Serce pakietu spawalniczego Cobot

Lorch od lat przesuwa granice w dziedzinie spawania MIG/MAG puls
za pomocą serii Saprom XT. Nie bez powodu nazywamy to urządzenie spawalnicze z jego cyfrowo-inteligentną technologią procesową mistrzem łuku pulsującego.
Cobotowa wersja S-RoboMIG XT z pojedynczym lub podwójnym podajnikiem wydzielonym oraz wózkiem na butle gazowe zachowuje pełną mobilność podczas produkcji, umożliwiając
korzystanie w razie potrzeby jak z urządzenia do spawania manualnego.
Natężenie prądu 400 A w wysokim cyklu pracy gwarantuje szeroki
zakres zastosowań. Innowacyjny interfejs Cobota pozwala na
łatwą integrację z zewnętrznymi urządzeniami i stwarza nowe opcje
sterowania spawaniem za pomocą oprogramowania.
S-RoboMIG XT w pełni wykorzysta swój potencjał, gdy jest używany
z pełnym pakietem procesów Speed. Wszystkie procesy Lorch
Speed oraz programy spawalnicze MIG/MAG są zawarte w standardzie, co pozwala uzyskać maksimum jakości i wydajności
dla każdej spoiny. Dla niektórych firm Cobot jest pierwszą możliwością zastąpienia spawania TIG bardziej wydajnym spawaniem
MIG/MAG.
Aby zapewnić bezpieczeństwo użytkownika zastosowano efektywny
układ chłodzenia cieczą palnika uchwytu spawalniczego.

Dane techniczne S5-RoboMIG XT
Prąd spawania MIG-MAG
Prąd spawania przy
100% cyklu pracy
Prąd spawania przy
60% cyklu pracy

25 – 400 A
320 A
350 A

Cykl pracy I max.

50 %

Zasilanie

3~400 V

Bezpiecznik sieciowy zwłoczny

32 A
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W pakiecie uwzględniono wszystkie specjalne
procesy spawania Speed. Dla maksymalnej
wydajności i jakości Cobota.
SpeedPulse XT
Przy tradycyjnym spawaniu pulsem na jeden impuls prądowy przypadało przejście tylko
jednej kropli metalu. W procesie SpeedPulse XT możliwe stało się przechodzenie topionego
drutu do spoiny w sposób strumieniowo–strugowy.
Proces SpeedPulse-XT jest regulowany poprzez 3 parametry I-U-I dla każdego pulsu. Spawanie odbywa się ze stałą częstotliwością, korekta prądu następuje w fazie U. Rezultatem jest
wyjątkowo solidny i skupiony łuk, praktycznie bez odprysków.

TwinPuls XT
Proces TwinPulse XT dla dwóch faz pulsu kontroluje topienie materiału i chłodzenie spoiny.
Przekłada się to na znacznie niższy i bardziej regularny dopływ ciepła do obrabianego materiału, co powoduje znacznie mniejsze odkształcenia i późniejsze poprawki. Klienci, którzy
do tej pory polegali na spawaniu TIG, szczególnie docenią nowe możliwości, jakie oferuje im
proces TwinPulse XT. Prędkość spawania i wydajność znacznie się zwiększają przy zachowaniu jakości oraz wyglądu spoin

SpeedArc XT
Proces SpeedArc jest bardziej skoncentrowany, stabilny, o większej energii niż zwykły łuk
zwarciowy. Spawanie jest też około 30% szybsze. Skoncentrowany łuk w procesie SpeedArc
pozwala uzyskać doskonałą spoinę nawet z dużym wysunięciem drutu poza dyszę, co jest
przydatne przy spawaniu w miejscach trudnodostępnych (wolny wylot drutu). SpeedArc daje
wyraźnie głębsze wtopienie w materiał spawany w porównaniu do standardowej metody MIG/
MAG.

SpeedUp
SpeedUp umożliwia spawanie w pozycji pionowej w górę około 60-80% szybciej niż tradycyjnie. Wszystko dzięki oprogramowaniu będącemu kombinacją SpeedPulse i łuku zwarciowego.
Spawanie odbywa się bezodpryskowo. Spawacz nie musi wykonywać ruchu zakosowego, lecz
prowadzi palnik prostoliniowo.

SpeedCold
SpeedCold służy do spawania z minimalnym wprowadzeniem ciepła, jest to proces zbliżony
do spawania spoin przetopowych. Proces SpeedCold jest niezastąpiony przy wykonywaniu
spoin czołowych, zakładkowych i narożnych na cienkich blachach. Można go używać do blach
ze stali zwykłych i nierdzewnych, spawanie odbywa się z dużą prędkością (do 40% szybciej
niż łukiem zwarciowym).
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COBOTY SPAWALNICZE LORCH
Zimny uchwyt spawalniczy = najwyższa wydajność
Zasadnicze znaczenie dla wydajności spawania podczas pracy
z robotem ma idealne zintegrowanie urządzenia spawalniczego z uchwytem palnika. Właśnie dlatego opracowaliśmy
specjalny rodzaj uchwytu spawalniczego jako idealne uzupełnienie pakietu Lorch Cobot. Spawanie stali i stali nierdzewnej
przy pomocy Cobota jest dokładnie takie, jak byśmy sobie
tego życzyli dzięki uchwytowi LMR 450 W.
- Ergonomiczna konstrukcja zapewnia doskonały dostęp do
obrabianego materiału.
- Wyjątkowo wytrzymały dzięki wysokiemu udziałowi stali nierdzewnej w elementach głowicy palnika, które są najbardziej narażone na zniszczenie.

Uchwyt palnika został zaprojektowany w celu
połączenia maksymalnej stabilności z minimalną ingerencją w proces, zapewniając operatorowi
doskonały dostęp
do obrabianego materiału
podczas codziennego
użytkowania.

- 450 A w cyklu pracy 100% sprawia, że palnik się nie
przegrzewa i nie jest czynnikiem ograniczającym proces.
- Pakiet przewodów w osłonie z rury użebrowanej, która
doskonale chroni węże i kable przed załamaniem i uszkodzeniami.
- Wydajnie chłodzony przez specjalny dwuobiegowy układ
chłodzenia palnika dla wydłużenia żywotności części
szybkozużywających się oraz poprawy bezpieczeństwa
użytkownika.
Konstrukcja części zamiennych zapewnia optymalny transfer prądu i maksymalną wydajność spawania.

Pakiet przewodów:
Aby zapobiec przemieszczaniu
się pakietu przewodów zestaw
dostarczany jest ze specjalnym
wysięgnikiem. Ten komponent,
podobnie jak płyta montażowa
dla Cobota, może być przymocowany do stołu spawalniczego z
otworami 16 lub 28 mm . Mocowanie pakietu przewodów utrzymuje go we właściwym miejscu,
podczas gdy balanser zapewnia
odpowiednią odległość od ramion
i przegubów Cobota.

Końcówka prądowa – forma podąża za funkcją
Cobot - podobnie jak każdy inny robot musi polegać na optymalnych podzespołach
aby zapewnić najlepszą możliwą wydajność
spawania. Dotyczy to również jednej z najmniejszych części w systemie: końcówki
prądowej. Dlatego poświęciliśmy szczególną
uwagę temu szczegółowi. Wystarczy szybki
rzut oka, aby uświadomić sobie, że nie wygląda jak żadna inna końcówka prądowa.

Wąski kształt stożkowej końcówki prądowej
powoduje zmniejszenie naprężeń w wyniku
nagrzewania się.

Ponadto właściwości samocentrujące łącznika i końcówki
prądowej zwiększają powtarzalność uzyskania punktu roboczego
uchwytu robota (TCP) po każdej
wymianie części zużywającej się.
Specjalny kształt obszaru łączenia
końcówki prądowej z łącznikiem
dyszy poprawia żywotność styku
i zwiększa powierzchnię odpowiedzialną za przenoszenia prądu o
około 15%.
Specjalny stop miedzi o podwyższonej twardości (CuCrZr)
sprawia, że końcówka prądowa nadaje się nawet do bardzo wymagających aplikacji i znacznie wydłuża
jej żywotność.
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OPROGRAMOWANIE LORCH COBOTRONIC
Mózg pakietu spawalniczego Cobot
Cechą wyróżniającą pakiet spawalniczy Lorch Cobot jest
jego oprogramowanie. Od naszych ekspertów spawalniczych dla Twoich spawaczy: oprogramowanie idealnie dopasowane do sprzętu spawalniczego firmy Lorch. Dzięki
dodatkowym funkcjom Cobotronic jest narzędziem najwyższej klasy dla wykwalifikowanych spawaczy. Cobotronic
sprawia, że tworzenie nowych programów jest proste.

Możesz wybierać między klasycznym trybem programowania JOB, zaawansowanym trybem indywidualnym z pełnym
dostępem do parametrów źródła prądu lub innowacyjnym
Trybem Asystenta, który sugeruje optymalne wartości, w
tym również prędkość ruchu robota, którą dopasowuje do
konkretnego zastosowania.

OPROGRAMOWANIE
LORCH
COBOTRONIC

TRYB
ASYSTENTA

INTERFEJS
COBOTA

Jeden panel sterowania:
dostęp do wszystkich
komponentów
Cobot pozwala spawaczowi kontrolować wszystkie funkcje jedną ręką.
Dzięki interfejsowi Lorch Cobot, spawacz ma pełny dostęp do wszystkich
istotnych funkcji systemu (w tym do
parametrów źródła prądu) z jednego
panelu sterowania.

1.
2.
3.
4.
5.

TRYB
INDYWIDUALNY

Parametry spawania: wszystko w jednym miejscu
Podczas gdy klasyczny tryb programowania JOB oferuje i przechowuje
parametry spawania w urządzeniu
spawalniczym (TIPTRONIC), tryb indywidualny umożliwia wybieranie,
konfigurowanie i zapisywanie wszystkich istotnych parametrów w sterowaniu robota. Ta zaleta sprawia, że
tworzenie kopii zapasowych parametrów jest niezwykle proste i ułatwia
pracę dzięki możliwości korzystania z
programów już istniejących.

Jeszcze łatwiejszy sposób
na idealne spawanie
Zawsze będziesz mieć szybki dostęp
do optymalnych ustawień, idealnie
dopasowanych do źródła prądu, procesu spawania i palnika. Po prostu
wprowadź, co chcesz spawać (np.
spoina pachwinowa, stal 6–4 mm), a
system zasugeruje najlepszy możliwy
proces spawania, szczegółowe ustawienia parametrów, a nawet prędkość
przesuwu robota najlepiej dostosowaną do tego typu pracy.
Wprowadzanie
zadania

Sterowanie
Cobot

Bazy
danych
Sugerowane
parametry spawania
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PAKIET SPAWALNICZY LORCH COBOT

Wysięgnik
Mocowanie
przewodów
palnika
Cobot
UR10

Płyta
montażowa
Palnik
LMR 450 W

Panel sterowania

Stół spawalniczy
(opcja)
S5-RoboMIG XT

Przycisk
funkcyjny

Sterownik
UR Cobot
Pedał sterowania

Jeden pakiet - wiele opcji

Jedno stanowisko robocze
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Dwa stanowiska robocze

Trzy stanowiska robocze

Cztery stanowiska robocze
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Więcej informacji:

https://www.rywal.com.pl/cobot/

Pakiet A

Pakiet B

Pakiet C

Pakiet D

Lorch S5RoboMIG XT z podajnikiem drutu
i 3-letnią gwarancją przemysłową

Podajnik drutu
(warsztatowy)

Podajnik drutu
(warsztatowy)

Podwójny podajnik drutu

Podajnik drutu
(warsztatowy)

Pakiet przewodów 70 mm²

1m

10 m

1m

1m

UR10 wraz z kontrolerem i
dotykowym panelem kontrolnym

Pełen zestaw procesów Speed
Specjalny interfejs Cobota
System chłodzenia cieczą o podwyższonej
wydajności chłodzenia (1,5 kW)
Uchwyt spawalniczy Lorch LMR 450W
Cobot, 3,5 m łącznie z oryginalnym
zestawem części
Uchwyt TBI PushPull Cobot 3,5 m
z oryginalnym zestawem wyposażenia

–
–

–

–

Pakiet spawalniczy LORCH COBOT
1 rok gwarancji (na ramię)

Nr art. 240.5001.0

Nr art. 240.5003.0

Nr art. 240.5005.0

Nr art. 240.5007.0

Pakiet spawalniczy LORCH COBOT
2 lata gwarancji (na ramię)

Nr art. 240.5002.0

Nr art. 240.5004.0

Nr art. 240.5006.0

Nr art. 240.5008.0

Wysięgnik, zestaw mocowania uchwytu
spawalniczego, pedał sterowania, przycisk funkcyjny z awaryjnym zatrzymaniem, płyta montażowa, przewód masowy
70 mm², adapter szpuli koszykowej

Oznaczenie CE zgodnie z DIN EN 12100
(Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem:
Cobot do spawania na stole spawalniczym)

Idealnie wyposażony do spawania stali i stali nierdzewnej
Każdy pakiet spawalniczy Lorch Cobot jest dostarczany z oryginalnym zestawem części stosowanych do spawania stali i stali nierdzewnej (dla drutu 1,0 i
1,2 mm). W zestawie znajduje się również przedłużony łącznik prądowy dla optymalnego spawania stali nierdzewnej.
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LORCH w Polsce

RYWAL-RHC Sp. z o.o.
www.rywal.eu
rywal@rywal.eu
15-264 Białystok, ul. Ciołkowskiego 165,
tel. 85 741 04 92, bialystok@rywal.com.pl
85-739 Bydgoszcz, ul. Fordońska 112 A
tel. 52 345 38 73, bydgoszcz@rywal.com.pl
42-200 Częstochowa, ul. Warszawska 285/287
tel. 34 324 39 98, czestochowa@rywal.com.pl
80-298 Gdańsk, ul Budowlanych 19
tel. 58 768 20 00, gdansk@rywal.com.pl
58-500 Jelenia Góra, ul. Karola Miarki 42
tel.: 669 605 408, jelenia.gora@rywal.com.pl
62-500 Konin, ul. Spółdzielców 12
tel. 63 243 75 60, konin@rywal.com.pl
75-100 Koszalin, ul. Powstańców Wlkp. 2
tel. 94 342 05 31, koszalin@rywal.com.pl
31-752 Kraków ul. Makuszyńskiego 4
tel. 12 686 37 36, krakow@rywal.com.pl
20-328 Lublin, ul. A. Walentynowicz 18
tel. 81 445 01 50 do 52, lublin@rywal.com.pl
93-490 Łódź, ul. Pabianicka 119/131
tel. 42 682 64 36, lodz@rywal.com.pl
72-006 Mierzyn k. Szczecina, ul. Welecka 22 E
tel. 91 482 36 66, szczecin@rywal.com.pl
10-409 Olsztyn, ul. Lubelska 44 D
tel. 89 535 10 00, olsztyn@rywal.com.pl
09-400 Płock, ul. Przemysłowa 7
tel. 24 269 22 24, plock@rywal.com.pl
61-371 Poznań, ul. Maya 1/12
tel. 61 862 61 51, poznan@rywal.com.pl
41-703 Ruda Śląska, ul. Stara 45
tel. 32 342 70 00, ruda.slaska@rywal.com.pl
35-211 Rzeszów, ul. Reja 10
tel. 17 859 01 41, 42, rzeszow@rywal.com.pl
37-450 Stalowa W., ul. Energetyków 49
tel.15 844 02 63, stalowa.wola@rywal.com.pl
87-100 Toruń, ul. Polna 140 B
tel. 56 669 38 01, torun@rywal.com.pl
04-464 Warszawa, ul. Chełmżyńska 180
tel. 22 331 42 90, warszawa1@rywal.com.pl
54-156 Wrocław, ul. Stargardzka 9 C
tel. 71 351 79 34, wroclaw@rywal.com.pl
65-410 Zielona Góra, ul. Fabryczna 14
tel. 695 596 535, zielona.gora@rywal.com.pl

Lorch Schweißtechnik GmbH
Im Anwänder 24–26 · 71549 Auenwald · Germany
T +49 7191 503-0 · F +49 7191 503-199
info@lorch.eu · www.lorch.eu

