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Savarankiškas robotas ruošinių 
apdirbimui

RoboMill – robotinė sistema, keičianti

pavojingą rankinį darbą, kurioje yra

naudojamos įvairios apdirbimo staklės:

frezos, grąžtai, šlifavimo įranga ir kt. Šios

sistemos dėka gamybinėse įmonės 24/7

išlaikomas galutinio gaminio tikslumas ir

kokybė, užtikrinamas stabilus gamybos

srautas, taip pat mažėja nelaimingų

atsitikimų skaičius. Šis sprendimas gali

pakeisti netgi kelias darbo vietas, todėl yra

mažinami gamybos kaštai bei žmogiškųjų

išteklių poreikis.



RoboMill ranka
KUKA robotas (KR 120 
R2700-HA)

Įvairūs griebtuvai 
Pritaikyti paimti įvairių 
matmenų ir tipų ruošinius

Valdymo postas
RoboMill celės valdymo
postas su roboto 
valdikliu

RoboMill programa
Speciali „Industrial Robotics 
Company“ sukurta programinė 
įranga

Sudedamosios dalys
Apsauginė tvora

RoboMill apdirbimo postai
Galimybė pasirinkti iki 9-ių apdirbimo 
postų  bei skirtingų įrankių



Automatinis 
įrankių keitimas

Robotas turi unikalią griebtuvų

keitimo sistemą ir pats geba

pasikeisti reikiamą griebtuvą pagal

būsimą ruošinį ar numatytą operaciją.

Šiuo metu celė komplektuojama su

3–mis, skirtingus parametrus

turinčiais, griebtuvais ir

automatiniam griebtuvų keitimui

skirtu laikikliu.



Ruošinys yra paimamas naudojant griebtuve

esančio piršto pagalba, prieš tai robotui

išsigręžus technologinę 22x50mm skylę. Tokiu

būdu ruošinys yra apdirbamas net iš 5 pusių.

Automatinis 
įrankių keitimas

Pirštukinis griebtuvas



Pritaikytas ruošiniams, kurių ilgiai gali kisti nuo 100 iki 

800mm, paėmimui suspaudžiant juos iš galų. Šio griebtuvo 

pagalba paimtas  ruošinys gali būti apdirbamas iš 4 pusių. 

Griebtuvas su 
horizontaliai judančiais 
pirštais

Automatinis 
įrankių keitimas



Skirtas apdirbti ruošinių galus bei priekinę

ruošinio pusę. Griebtuvo darbinės dalies

atsidarymo eiga nuo 5 iki 135mm; darbinės

dalies gylis be įdėklų - 75mm; darbinės

dalies plotis be įdėklų - 120mm.

Griebtuvas su 
vertikaliai judančiomis 
plokštėmis

Automatinis 
įrankių keitimas



Keičiami 
apdirbimo postai

Sistema sukurta taip, kad jos centre

esantis robotas, sukdamasis apie savo

ašį, patogiai pasiektų apie jį išdėliotus

apdirbimo postus. Šiuose postuose,

pagal poreikį, gali būti montuojami

įvairūs įrankiai skirti frezavimui,

gręžimui (daugiašpindelis), pjovimui,

šlifavimui, kalimui, detalių surinkimui

ar kt.



Automatizuotas 
detalių padavimas

ir nuėmimas

Automatizuota ruošinių padavimo ir

nuėmimo sistema su universaliu jų

pozicionavimu užtikrina savarankišką

roboto darbą, net kai šalia nėra

operatoriaus. Ruošiniais užpildoma

apatinė konvejerio dalis L2000 x W800

x H900mm, o apdirbti gaminiai dedami

ant viršutinės konvejerio dalies L2000

x W800 x H1300mm.



Kompiuterizuota operatoriaus darbo

vieta, kurioje yra integruotas roboto

valdiklis KR C4 bei įdiegta „Industrial

Robotics Company“ sukurta

programinė įranga, skirta valdyti

RoboMill celę. Draugiška vartotojui

programinės įrangos aplinka – valdoma

naudojant lietimui jautrų ekraną.

Valdymo postas



• Užsakymų valdymas

• Gaminių ir užsakymų duomenų bazė

• „SprutCam“ programinė įranga ruošinių 

apdirbimo eigos aprašymui

• Automatinė darbo laiko prognozė

• Darbų eilės planavimas

• „Push Bullet“ - gedimų ir standartinės 

informacijos pranešimų sistema

• Avarinių pranešimų duomenų bazė

RoboMill 
programinė įranga



Esminės 
savybės Savarankiškumas

RoboMill dirba efektyviau nei 2-4
žmonės ir yra mažai priklausomas 
nuo žmogiškųjų išteklių

Lokali gamyba
RoboMill universalumas leidžia 
daug detalių gamintis lokaliai ir 
išvengti logistikos kaštų

Patogus vartotojui
RoboMill programinė 
įranga yra intuityvi ir 
paprasta naudoti

Įvairios detalės
RoboMill gamina įvairių 

matmenų detales be 
nuolatinės operatoriaus 

priežiūros

Ilgaamžiškumas
Pagrindinės RoboMill dalys 

tarnauja bent 10 metų

Aukštas produktyvumas
RoboMill gali dirbti 24/7
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Roboto modelis KR 120 R2700

Darbinė zona, mm 6000 x 6000 x 3000

Ruošiniais užpildytas
konvejeris, mm 2000 x 800 x 900

Gaminiais užpildomas 
konvejeris, mm 2000 x 800 x1300

Galimos apdirbimo postų 
modifikacijos

Frezavimas, juostinis 
šlifavimas, gręžimas (5 
špindeliai/darbo vietoje), 
pjovimas, universalus špindelis
ir kt.

Apdirbimo postų parametrai

Cangės tipas ER16, ER32

Špindelio galingumas 7,5kW / 1,5kW

Apsisukimai 0 - 18 000 rpm

Suspaustas oras 6 bar

Celės parametrai

Elektriniai 400V, 3F, 32A

Suspausto oro min.
pralaidumas

360 L/min, 6 bar. (vidinis 
žarnos skersmuo 8mm)

Suspausto oro sausumas 0 °C rasos taškas

Aplinkos parametrai 10-30 °C, drėgmė 20-80%

Pagrindas Armuotas betonas > 200mm

Eksploatacijos parametrai

Elektros sąnaudos 6-10 kWh

Suspausto oro sąnaudos 1 L/min

Pajungimo reikalavimai



Tvarumas

RoboMill perima pavojingą 
darbą prie staklių – mažėja 
darbuotojų nelaimingų 
atsitikimų galimybė

Sutrumpėja darbo laikas, kadangi 
detalių apdirbimui nereikalingas 
šablonų gamininimas ir ruošinio 
uždėjimas prieš apdirbimą

Nereikalinga gaminių šablonų gamyba

Didesnis našumas RoboMill gali dirbti savarankiškai 
ir be pertraukų 24/7

Saugesnė darbo aplinka darbuotojams



RoboMill – sprendimas #1 jūsų gamybai

Jeigu ieškote inovatyvaus ir 
efektyvaus sprendimo ruošinių 
apdirbimui

Jeigu susiduriate su sunkumais 
ieškant darbuotojų

Jeigu planuojate įmonės plėtrą 

Jeigu planuojate plėsti gaminamos 
produkcijos asortimentą

Jeigu norite, kad jūsų darbuotojai 
atliktų didesnės pridėtinės vertės 
darbus



Serviso komanda, kurią sudaro 
mechanikas, automatikas ir 
programuotojas - pasiruošusi 
reaguoti į pranešimą apie 
gedimą per 2 darbo dienas

Serviso komanda

Nuotolinio aptarnavimo
komanda - pasiruošusi 
reaguoti į pranešimą apie 
gedimą per 4 darbo valandas

Nuotolinio aptarnavimo 
komanda

Programinės įrangos 
remontas

Mechaninės įrangos 
remontas

Eksploatacinė priežiūra

Aptarnavimas



UAB “Industrial Robotics Company” - įmonė, kurianti inovatyvius bei pažangius robotikos sprendimus, skirtus pramoninės bei gamybinės
veiklos automatizavimui bei efektyvumo didinimui. Robotai leidžia automatizuoti kartoninių pakuočių, įvairiausių medžiagų komponentų
gamybos, dažymo, šlifavimo bei panašius procesus. Mūsų kuriamų robotinių sprendimų dėka galima efektyviai atlikti sunkius ir sudėtingus
darbus, kelti žmonių kvalifikaciją, auginti įmonės našumą, užtikrinti gamybos srautą ir tapti modernia bei konkurencinga gamykla.

Industrial Robotics Company komandą sudaro: konstruktoriai, elektrikai, automatikai-programuotojai, mechatronikai, mechanikai,
programuotojai, programuotojai – robotikai, baldų technologai, finansininkai, projektų valdytojai ir pardavėjai.

Šiuo metu įmonės siūlomų produktų asortimentą sudaro penki skirtingi sprendimai:
• “RoboCut” - sprendimas, leidžiantis automatizuoti kartoninių pakuočių gamybą bei jų paruošimą.

• “RoboMill” - robotai, užtikrinantys precizišką bei automatizuotą darbą su įvairiais komponentais. Šio tipo robotas leidžia
pjauti, gręžti, frezuoti, obliuoti, tekinti, šlifuoti, kalti ar net surinkti.

• “RoboSpay” - įrenginys, padedantis automatiškai atlikti komponentų ar paviršių padengimo įvairiomis medžiagomis procesus.
Puikiai tinkantis klijavimui, dažymui ir t.t

• “RoboSand” - šlifavimo darbus palengvinantis robotas, kurio dėka įmanoma apdirbti pačių įvairiausių formų bei medžiagų
paviršius.

• „EasyToTeach“ - revoliucinė sistema, dėka programinės bei aparatinės įrangos, palengvinanti pramoninių robotų programavimo
darbus. Ši sistema seka žmogaus judesius ir juos paverčia į robotų kalbą. Robotas atkartoja žmogaus rankoje esančio įrankio
judesius tuo pačiu greičiu, pagreičiu ir netgi išlaiko įrankio pasvirimo kampą.



www.industrialrobotics.lt +37061268766info@industrialrobotics.ltIRC Channel


