KR 20 R1810 HO
Aparat de comandă manual
Aparat de comandă manual

KUKA smartPAD

Grafic spaţiu de lucru

Date tehnice
Rază de acţiune maximă

1813 mm

Capacitate portantă maximă

23,9 kg

Capacitate portantă nominală

20 kg

Sarcină suplimentară nominală masă turnantă / balansier / braţ
Exactitatea repetării poziţiei (ISO 9283)
Număr axe

0 kg / 0 kg / 10 kg
± 0,04 mm
6

Poziţie de montaj

Pardoseală;
Plafon;
Perete;
orice unghi

Suprafaţă de amplasare

Diagramă sarcină portantă

430,5 mm x 370 mm

Greutate

cca 250 kg

Date axă
Zona de deplasare
A1

±185 °

A2

-185 ° / 65 °

A3

-138 ° / 175 °

A4

±350 °

A5

±130 °

A6

±350 °

Viteza la sarcina portantă nominală
A1

200 °/s

A2

175 °/s

A3

190 °/s

A4

430 °/s

A5

430 °/s

A6

630 °/s

KR 20 R1810 HO este configurat pentru o capacitate portantă nominală 20 kg
pentru utilizarea optimă a performanţei şi dinamicii robotului. În cazul distanţelor reduse de încărcare, pot fi utilizate şi sarcini mai mari, până la valoarea
maximă a capacităţii portante. Cazul specific de încărcare trebui verificat la
KUKA.Load. Pentru consiliere suplimentară, vă stă la dispoziţie KUKA Support.

Flanşă de montaj

Condiţii de utilizare
Temperatura ambiantă în timpul
funcţionării

5 °C până la 45 °C (278 K până la 318 K)

Grad de protecţie
Grad de protecţie (IEC 60529)

IP65

Tip protecţie articulaţia robotului (IEC 60529)

IP67

Modul de comandă
Modul de comandă

KR C4

Certificate
Cerinţe ESD

IEC61340-5-1; ANSI/ESD S20.20

Informaţiile cu privire la caracteristicile şi aplicabilitatea produselor nu constituie o garanţie a atributelor acestora, ci sunt furnizate exclusiv în scop informativ. Pentru conţinutul livrărilor şi al
serviciilor noastre este relevant respectivul obiect al contractului. Datele tehnice şi figurile au caracter facultativ în ceea ce priveşte livrările. Sub rezerva modificărilor ulterioare.
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