Presse-Information Press release Communiqué de presse

Optimeret for nøjagtighed og krævende miljøer

– KUKAs opgraderede KR CYBERTECH nano-serie sætter en ny standard.
Nu lanceres KUKAs opgraderede generation af KR CYBERTECH nano.
En serie robotter specialiseret til processer, som stiller særlige store krav til
nøjagtighed, tilgængelighed og slutresultat. Eksempler på sådanne anvendelsesområder er lysbuesvejsning, limpåføring, montage og inspektion for blot at
nævne nogle få.
– Vi er meget tilfredse med resultatet, siger Kimmo Kymäläinen fra KUKA Nordic.
Den nye serie, sætter i henhold til Kimmo Kymäläinen, KUKAs landschef i Finland, en ny standard for robotter i denne størrelsesklasse – for last på 6 til 10
kilo. – De er mere nøjagtige end deres forgængere, samtidig med at de er
både mere let anvendelige og hurtigere, siger han.
Gentagelsesnøjagtigheden er også i topklasse, kun 0,04 millimeters afvigelse.
De er desuden både energibesparende, og eftersom de kræver minimal plads,
er de også velegnede til kompakte celler med komplicerede proceskæder.
Andre fordele er, at robotterne i serien kombinerer lang levetid og lave vedligeholdelseskrav.
– Det giver en yderst fordelagtig samlet TCO, siger Kimmo Kymäläinen.
Enkelte aksler er helt vedligeholdelsesfri, og reservedele kan fås i mindst et
kvart århundrede fremover.
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KR CYBERTECH nano ARC med sit hulaksel har en gennemføring på 50 millimeter, hvilket
passer til svejsepistolen og mindsker akselbevægelsen til et minimum. Den har også en
smart løsning til kabler, hvor nødvendige kabler er indbygget i konstruktionen og adskilt
fra kabler, som benyttes til andre applikationer, som de skal interagere med.
– At integrere dem i produktionsmiljøet bliver derfor meget enkelt og ligetil. – Kort sagt,
er det meget alsidige, robuste og anvendelige robotter, som inkorporerer alt det sidste
nye inden for teknisk udvikling. Vi er meget tilfredse med at kunne tilbyde dette til vores
kunder, siger Kimmo Kymäläinen.
https://www.youtube.com/watch?v=EbI5MjsNMpQ&t=18s
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Om KUKA Nordic AB
KUKA er et globalt automationsselskab med et salg på omkring 3,2 milliarder euro og omkring 14.000 medarbejdere.
Som en af verdens førende leverandører af intelligente automatiseringsløsninger tilbyder
KUKA deres kunder alt
fra en enkelt kilde: fra robotter og celler til fuldt automatiserede systemer og arbejder indenfor markeder såsom bilindustrien, elektronik, generel industri,
forbrugsvarer, e-handel/detailhandel and sundhedspleje. KUKA Group har hovedkontor i
Augsburg.
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