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Maksimert for nøyaktighet og krevende miljøer

– KUKAs oppgraderte KR CYBERTECH nano-serie setter en ny standard
Nå lanseres KUKAs oppgraderte generasjon av KR CYBERTECH nano.
En serie roboter spesialisert for bruksområder der det stilles store krav til
nøyaktighet, tilgjengelighet og sluttresultat. Eksempler på slike bruksområder
er sveising, påføring av lim, tetning og inspeksjon, for å nevne noen.
– Vi er svært fornøyde med hvordan de presterer. Robotene gir maksimal
ytelse til en svært god totalkostnad, sier Frode Grimsbø i KUKA Nordic.
Den nye serien setter ifølge Frode Grimsbø, KUKAs salgsansvarlig i Norge, en
ny standard for roboter i denne størrelsen – for nyttelaster på seks til ti kilo. –
De er mer nøyaktige enn forgjengerne sine, samtidig som de er både smidigere og raskere, sier han.
Repetisjonsnøyaktigheten er også i toppklasse, med et avvik på bare 0,04 millimeter. De er dessuten energigjerrige, og fordi de krever minimalt med plass,
er de egnet for kompakte celler med kompliserte prosesser. Andre fordeler er
at robotene i serien kombinerer lang levetid og lave vedlikeholdskrav.
– Det gir en svært gunstig total eierkostnad, sier Frode Grimsbø.
De enkelte akslene er helt vedlikeholdsfrie, og reservedeler er tilgjengelige i
minst et kvart århundre fremover.
KR CYBERTECH nano ARC med sitt hule håndledd har en gjennomføring på 50
millimeter, noe som passer sveisepistolen og reduserer bevegelsen til et
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minimum.
Roboten har også en integrert løsning for kabler til verktøyet.
– Det blir derfor svært enkelt og praktisk å integrere dem i produksjonsmiljøet. – Kort
sagt er dette svært allsidige, slitesterke og anvendelige roboter som har det aller siste
innen teknisk utvikling. Vi er svært fornøyde med å kunne tilby dette til kundene våre,
sier Frode Grimsbø.

https://www.youtube.com/watch?v=EbI5MjsNMpQ&t=18s

Om KUKA Nordic Norway
KUKA er et globalt automatiseringsselskap med omsetning på rundt 3,2 milliarder euro og
omtrent 14 000 ansatte. Som en av verdens
ledende leverandører av intelligente automatiseringsløsninger tilbyr KUKA kundene alt de
trenger fra en enkelt kilde: fra roboter og celler til helautomatiserte systemer i de fleste
markeder slik som, bilindustri, elektronikk, generell
industri, forbruksvarer, e-handel / detaljhandel og helsesektoren.
Konsernet har hovedkontor i Augsburg, Tyskland.
KUKA NORDIC AB i Göteborg er et svensk datterselskap for KUKA Germany GmbH
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