ASTOR Green Welding –
zrobotyzowane spawanie

ASTOR GREEN WELDING – ZROBOTYZOWANE SPAWANIE

Nasza Misja
Chcemy razem, z pasją i zaangażowaniem, unowocześniać przemysł.
Wspieramy w rozwoju ludzi, z którymi współpracujemy.

Pomoc Techniczna ASTOR
Pomoc Techniczna ASTOR to system wsparcia technicznego i usług
serwisowych, świadczonych od momentu dokonania zakupu. Głównym
celem systemu jest zapewnienie wysokiej jakości obsługi klientów
i partnerów ﬁrmy ASTOR, dzięki klarownej ofercie usług serwisowych
i wsparcia technicznego oraz zwiększeniu efektywności rozwiązywania zagadnień technicznych.

→ ROZWIĄZANIA ASTOR W POLSKIM PRZEMYŚLE
„Po 6 latach użytkowania robotów Kawasaki

„Spawanie zrobotyzowane ma wiele zalet

i współpracy z ﬁrmą ASTOR, możemy powiedzieć,

w stosunku do spawania ręcznego: uzyskiwane są

że to rozwiązanie było najlepszym, jakie mogliśmy

spoiny o dużo wyższej jakości i powtarzalności przy

wybrać. Sprawdza się do dzisiaj i spełnia nasze

większych prędkościach spawania” – dr hab. Tomasz

oczekiwania.” – Dariusz Niedbał, Kierownik Działu

Chmielewski, profesor Politechniki Warszawskiej

Utrzymania Ruchu, BSH Sprzęt Gospodarstwa

w Zakładzie Inżynierii Spajania Instytutu Technik

Domowego Sp. z o.o., Fabryki w Łodzi

Wytwarzania

„Polecamy ﬁrmę ASTOR jako realizatora
kompleksowych linii produkcyjnych ze względu

„Zrobotyzowane linie spawalnicze to

na dyspozycyjność pracowników, konstruktywne

powtarzalność. Powtarzalność produkcji,

rozwiązywanie problemów powstających podczas

powtarzalność jakości. Przy produkcji seryjnej czy

realizacji oraz fachową obsługę projektu” – Marek

wysokoseryjnej, dają także wyraźne obniżenie

Wasiak, Prezes POLMO S.A.

kosztów całego procesu. Chodzi o coś jeszcze.
Spawanie ręczne bardzo wyniszcza zdrowie,
w związku z tym proces spawalniczy powinien być

„Zrobotyzowanie spawania w zakładzie POLMO
gwarantuje kontrolę procesu oraz optymalizuje koszt
wytworzenia produktu” – Marek Wasiak, Prezes
POLMO S.A.

jak najbardziej zautomatyzowany.
Polska na tle Europy ciągle jeszcze ma wiele
do zrobienia w tej kwestii. Pod względem
robotyzacji jesteśmy na jednym z ostatnich
miejsc. Optymistyczny jest fakt, że to się zmienia.
Cieszę się, że ASTOR ma możliwość aktywnego
uczestnictwa i wspierania robotyzacji polskiego

„Robotyzacja w spawalnictwie podnosi wydajność,

przemysłu, oferując zrobotyzowane linie

a także stabilność procesu, daje też możliwość pracy

spawalnicze.” – Stefan Życzkowski,

w ruchu ciągłym” – Janusz Skamarski, Kierownik

Prezes ASTOR Sp. z o.o.

Produkcji w zakładzie POLMO S.A.
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→ GREEN WELDING
ASTOR Green Welding to kompletna oferta firmy ASTOR w zakresie zrobotyzowanego spawania. Rozwiązania ASTOR do zrobotyzowanego spawania oparte są na robotach Kawasaki,
funkcjonalnych pozycjonerach i sprawdzonych źródłach spawalniczych wraz z osprzętem.
W celu uzyskania efektywności należy dobrać odpowiednie

linie produkcyjne w zakładzie, proponujemy warianty mniej

środki do zadań, jakie stoją przed nami. W tym celu firma

kompleksowe, w których w dużej mierze funkcjonalność

ASTOR przygotowała serię rozwiązań z zakresu zrobotyzowa-

zależy od wdrożenia rozwiązania. Dla firm oczekujących

nego spawania, dopasowanych do potrzeb zakładów o różnej

„rozwiązania pod klucz”, przygotowane zostały warianty

wielkości, stopniu automatyzacji i różnej specyfice produkcji.

kompleksowe, pozwalające na uzyskanie wysokiego stopnia

ASTOR Green Welding to również szeroka gama sprzętu pozwa-

automatyzacji procesu spawania przy minimalnym nakła-

lającego na indywidualne projektowanie i budowę stanowisk

dzie pracy związanym z wdrożeniem.

zrobotyzowanego spawania (roboty, pozycjonery, tory jezdne,
źródła spawalnicze, stacje czyszczące).
W ramach ASTOR Green Welding przygotowane zostały 3
warianty gotowych zestawów pozwalających szybko i ła-

ASTOR Green Welding

two wdrożyć zrobotyzowane spawanie w każdym zakładzie

• kompleksowość – jeden dostawca
kluczowych elementów systemu

produkcyjnym. Odpowiednio dobrane komponenty i wstępnie zaprojektowane stanowiska znacząco skracają czas

• rozwiązanie dopasowane do potrzeb

potrzebny na wdrożenie, obniżają koszty oraz zwiększają

• szybka dostawa komponentów stanowiska

bezpieczeństwo inwestycji. Decydując się na odpowiedni

• serwis i wsparcie firmy ASTOR

wariant ASTOR Green Welding, otrzymujemy zestaw kom-

• japońskie, niezawodne roboty Kawasaki

ponentów pozwalających na realizację zrobotyzowanego

• Kawasaki Cubic-S – zaawansowany system
bezpieczeństwa

spawania z oczekiwanym stopniem automatyzacji. Warianty
zostały tak przygotowane, aby mogły z nich skorzystać zarozwiązania „pod klucz”. Dla integratorów wdrażających

• dedykowane funkcje robota Kawasaki
wspierające programowanie aplikacji
spawalniczych

systemy zrobotyzowane lub przedsiębiorców posiadają-

• elastyczne finansowanie – program WaaS

równo firmy integratorskie, jak i przedsiębiorcy oczekujący

cych doświadczony zespół samodzielnie uruchamiający
V Oferta ASTOR w zakresie zrobotyzowanego spawania

ASTOR Green Welding

Kompleksowość rozwiązania

PREMIUM

ASTOR Green Welding

ASTOR Green Welding

STARTER

OPTIMUM

Robot + Pozycjoner

Robot Kawasaki
Stopień automatyzacji
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ASTOR Green Welding STARTER –
ekonomiczne spawanie dla każdego
Zastosowanie:
Rozwiązanie stanowiące alternatywę dla ręcznego spawania. Łatwe i szybkie do wdrożenia stanowisko zrobotyzowane, pozwalające realizować spawanie przy produkcji średnio- i niskoseryjnej.

Wyposażenie:
Ekonomiczne stanowisko zrobotyzowanego spawania bez
manipulacji detalem wyposażone jest w:
• robota Kawasaki serii BA (w zależności od potrzeb: zasięg
i udźwig robota, stanowisko może zostać wyposażone również
w robota Kawasaki serii RA,
• źródło spawalnicze FRONIUS TPS wraz z oprzyrządowaniem:
podajnik drutu, fajka spawalnicza, złącze antykolizyjne,
• stół pod detal.
Stanowisko jest dostosowane do wymogów danego zakładu
i uwzględnia specyfikę produktu. Jest to idealne rozwiązanie na
początek robotyzacji spawania w każdym zakładzie. Pozwala ono
na dalszą modyfikację i rozbudowę w zależności od potrzeb firmy.
V ASTOR Green Welding STARTER

ASTOR Green Welding OPTIMUM –
funkcjonalność i elastyczność
Zastosowanie:
Bardziej zaawansowany i kompleksowy wariant zrobotyzowanego spawania, w którym zastosowany pozycjoner znacząco
zwiększa funkcjonalność stanowiska.

Wyposażenie:
Optymalne stanowisko zrobotyzowanego spawania z manipulacją detalem, wyposażone jest w:
• robota Kawasaki serii BA,
• źródło spawalnicze FRONIUS TPS wraz z oprzyrządowaniem
(podajnik drutu, fajka spawalnicza, uchwyt na robota),
• pozycjoner 1-osiowy połączony z robotem o udźwigu do 300
kg wraz z postumentem.
Zestaw pozwala na realizację szerokiego wachlarza aplikacji
w zależności od tego, jak zostanie zintegrowany. Jest to najbardziej elastyczny z wariantów ASTOR Green Welding.
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ASTOR Green Welding Premium –
prestiż i innowacja
Zastosowanie:
Zaawansowane rozwiązanie z dziedziny zrobotyzowanego spawania pozwalające na efektywne spawanie z dużymi wydajnościami.

Wyposażenie:
Cela spawalnicza Premium do zrobotyzowanego spawania z manipulacją
detalem wyposażona jest w:
• robota Kawasaki serii BA,
• źródło spawalnicze FRONIUS TPS wraz z oprzyrządowaniem (podajnik
drutu, fajka spawalnicza, uchwyt na robota),
• pozycjoner 1-osiowy o udźwigu do 300 kg,
• podłogę gwarantującą pozycjonowanie i wygodny transport stanowiska,
• ściany zapewniające bezpieczeństwo oraz ochronę przed promieniowaniem UV,
• układ bezpieczeństwa zabezpieczający strefę pracy robota i pozycjonera,
• dodatkowo można uzupełnić o odciąg spalin oraz stację czyszczącą.
Stanowisko przygotowane zostało w postaci niezależnej i mobilnej celi
spawalniczej, którą można łatwo transportować oraz szybko zainstalować na hali produkcyjnej. Wysoki stopień automatyzacji minimalizuje
ilość czynności związanych z obsługą stanowiska, co dodatkowo zwiększa wydajność. Jest to rozwiązanie szczególnie polecane przy produkcji
wielkoseryjnej, w której kluczowym parametrem jest wydajność osiągana
dzięki pełnej automatyzacji procesu spawania.
V ASTOR Green Welding P
Premium
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→ ROBOTY KAWASAKI – SZEROKI WACHLARZ MOŻLIWOŚCI
W nowoczesnych zakładach produkcyjnych sprawą
najwyższej wagi jest zapewnienie elastyczności działania, tak aby móc szybko reagować na wymagania
i potrzeby rynku. Tempo i wydajność produkcji muszą
być nieustannie optymalizowane, bez kompromisów
w sferze jakości. W tym procesie niewątpliwym wsparciem może być zastosowanie robotów przemysłowych
firmy Kawasaki.

1

Główne zalety zrobotyzowanego spawania:
• eliminacja braku powtarzalności produkcji,
• większa elastyczność produkcji,
• redukcja kosztów szkolenia pracowników,
• zwiększenie kontroli procesu spawania,
• zmniejszenie zużycia materiałów spawalniczych,
• niezawodność.

Spawanie
Spawanie zawsze było jednym z głównych zastosowań robotów przemysłowych. Ich wykorzystanie w procesie
produkcji pozwalało na uzyskanie produktów spełniających najwyższe wymagania, jednocześnie gwarantując bardzo
dużą wydajność. Dawniej, ze względu na wysoki koszt i skomplikowaną obsługę, korzystał z nich głównie przemysł
samochodowy. Dziś, dzięki rozwojowi techniki, obsługa robotów jest dużo prostsza, a cena zakupu przystępna nawet dla
małych przedsiębiorstw.
Roboty Kawasaki, dzięki szerokim możliwościom komunikacyjnym, współpracują ze źródłami spawalniczymi praktycznie
wszystkich producentów. Dodatkowo, dzięki specjalnemu oprogramowaniu i dedykowanym funkcjom, mogą być
używane przy różnych technikach spawalniczych (m.in. MIG/MAG, TIG, ColdArc, CMT).

2
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3
Zgrzewanie

Cięcie

Zgrzewanie to metoda łączenia materiałów polegająca na
rozgrzaniu stykających się powierzchni tak, aby przeszły
one w stan plastyczny i dociśnięciu ich. Podczas zgrzewania
oporowego przedmioty łączone dociskane są przez cały
czas elektrodami. Zgrzewanie jest najczęściej stosowane
do łączenia cienkich blach oraz blach z kształtownikami.
Robotyzacja procesu powoduje, że zgrzewanie punktowe
jest stosowane głównie w produkcji wielkoseryjnej, m.in.
w przemyśle samochodowym, kolejowym itp.

Zrobotyzowane cięcie to gwarancja
dokładności i powtarzalności przy
utrzymaniu stałych właściwości ciętych
powierzchni. Różnorodność metod
cięcia: gazowe, plazmowe, laserowe,
wodne sprawia, że robotyzacja procesu
cięcia to rozwiązanie zapewniające
dużą wydajność i wysoką elastyczność
produkcji.
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→ OPCJE KOMUNIKACYJNE
Roboty Kawasaki dają szereg możliwości komunikacyjnych opartych o I/O lub
protokoły przemysłowe (PROFIBUS, PROFINET, EtherNet/IP, DeviceNet, INTERBUS-S, CC-Link, CANopen, Modbus TCP, Control Net), dzięki czemu mogą współpracować ze źródłem spawalniczym dowolnego producenta. Warto zwrócić
uwagę na komunikację opartą o EtherNet/IP, protokół dostępny w kontrolerze
Kawasaki jako standard.

Komunikacja I/O

Przemysłowe protokoły komunikacyjne

W standardowej konfiguracji roboty Kawasaki serii RA i BA

Rozwiązaniem łatwiejszym w integracji oraz bardziej nie-

(przeznaczonej do zastosowań spawalniczych) mogą ko-

zawodnym jest zastosowanie jednego z wielu przemysło-

munikować się ze spawarką dowolnego producenta za po-

wych protokołów komunikacyjnych dostępnych w robotach

średnictwem dostępnych w robocie sygnałów I/O (cyfro-

Kawasaki. Komunikacja oparta o przemysłowy protokół

wych i analogowych). W tym przypadku do dyspozycji są 32

komunikacyjny jest stabilna i niezawodna, dzięki ciągłemu

wejścia dyskretne (binarne), 32 wyjścia dyskretne (binarne)

monitorowaniu jakości połączenia przez kontroler.

oraz 2 wyjścia analogowe, napięciowe o konfigurowalnych
zakresach pracy: 0...+15 V, 0...+10 V lub -10...+10 V. Jeżeli ilość

EtherNet/IP to protokół komunikacyjny standardowo do-

wejść/wyjść jest za mała, istnieje możliwość rozszerzenia

stępny w robotach Kawasaki. Alternatywą są protokoły

o kolejne, w zależności od potrzeb danej aplikacji.

dostępne jako dodatkowe opcje komunikacyjne: PROFIBUS,
PROFINET, DeviceNet, INTERBUS-S, CC-Link, CANopen, Modbus TCP, Control Net. Wybór protokołu zależy od możliwości
komunikacyjnych urządzeń i należy go dokonać w procesie

„Zaimplementowanie w kontrolerze

projektowania stanowiska i określania dostawców sprzętu.

Kawasaki protokołu komunikacyjnego
Ethernet/IP jako standardu pozwala
na łatwą i niezawodną komunikację ze
źródłem spawalniczym bez ponoszenia
dodatkowych nakładów ﬁnansowych.”
– Kamil Majcher, Koordynator ds.
zrobotyzowanych systemów spawania

V Robot Kawasaki współpracujący
ze źródłem spawalniczym
Fronius CMT
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→ POZYCJONERY
Pozycjoner jest to urządzenie pozwalające automatycznie manipulować elementem podczas realizacji przez robota procesu produkcyjnego. Jego podstawowym zastosowaniem
są aplikacje spawania, ale stosuje się je również w zgrzewaniu, cięciu czy malowaniu,
klejeniu, uszczelnianiu lub szlifowaniu. Prawdziwa moc pozycjonera wynika z faktu,
że jego ruchy są sterowane z kontrolera robota. Wspólne sterowanie pozwala
zsynchronizować ruchy robota z ruchami pozycjonera. Oznacza to,
że każda trajektoria ruchu może zostać wyznaczona jako
złożenie dwóch ruchów: robota i pozycjonera.
Umożliwia to realizację skomplikowanych geometrycznie
ruchów z zachowaniem
optymalnego położenia
narzędzia.

V Pełna oferta pozycjonerów ASTOR Green Welding

ASTOR dostarcza pełen asortyment pozycjonerów: od pozy-

Pozycjonery ASTOR Green Welding dedykowane są do współ-

cjonerów jednoosiowych z osią pionową (stoły obrotowe) lub

pracy z robotami Kawasaki, ale mogą zostać również przygo-

poziomą (z lub bez dodatkowej podpory), przez pozycjonery

towane w konfiguracji pozwalającej na współpracę z robotami

dwuosiowe realizujące obrót w osi poziomej i pionowej, aż

przemysłowymi innych producentów. Dzięki zastosowaniu

po multipozycjonery o wielu osiach, których przykładem

oryginalnych części Kawasaki, cechują się one wysoką nieza-

jest pozycjoner „H” posiadający dwa stanowiska robocze

wodnością i precyzją podobnie jak roboty. Napędzane są do-

z obrotem w osi poziomej oraz dodatkowy napęd realizujący

datkowymi osiami Kawasaki sterowanymi z kontrolera robota.

obrót w osi pionowej. Pozycjoner „H”, pozwala optymalnie

Gwarantuje to łatwą i szybką integrację. Linia pozycjonerów do-

wykorzystać robota i produkować z maksymalną wydaj-

starczanych przez firmę ASTOR opiera się na koncepcji budowy

nością. Podczas gdy na pierwszym stanowisku roboczym

modułowej. Daje to możliwość łatwej modyfikacji pozycjonera

pracuje robot, na drugim operator zdejmuje gotowy produkt

i dostosowania go do zmieniających się potrzeb produkcyjnych.

i zakłada kolejny do obrobienia przez robota. Następnie

8

wystarczy szybki obrót i robot może pracować na kolejnym

Zastosowanie pozycjonerów ASTOR Green Welding, dzięki

stanowisku. Pozycjonery mogą manipulować produktami

ich wytrzymałej i sztywnej konstrukcji, umożliwia spawanie

o masie od kilku do nawet 1000 kg. Każdy z pozycjone-

z zachowaniem stałych optymalnych parametrów i wydaj-

rów może zostać przygotowany w wykonaniu specjalnym

ności produkcji, co pozwala utrzymać jakość produktów

uwzględniającym indywidualne potrzeby aplikacji.

oraz terminowo realizować zlecenia.

ASTOR GREEN WELDING – ZROBOTYZOWANE SPAWANIE

„Pozycjonery ﬁrmy ASTOR zostały zaprojektowane w taki
sposób, aby ułatwić integrację systemów zrobotyzowanych.
Modułowość, przelotowe przekładnie (prowadzenie
przewodów wewnątrz konstrukcji), wytrzymałość
i uniwersalność to tylko niektóre zalety naszych rozwiązań.
Dodatkowo, w razie zmiany koncepcji stanowiska lub
zastosowania robota w inny sposób, pozycjoner można
łatwo zmodyﬁkować do realizacji nowego zadania właśnie
dzięki modułowej konstrukcji.” – Marek Niewiadomski,
Specjalista ds. Pozycjonerów, ASTOR

→ TORY JEZDNE – SPAWANIE ELEMENTÓW
WIELKOGABARYTOWYCH LUB OBSŁUGA
KILKU STANOWISK
Tor jezdny to urządzenie pozwalające na dodatkowy ruch li-

Dodatkowe osie

niowy robota. Zwiększa to znacząco obszar roboczy robota.

Roboty Kawasaki mogą zostać rozbudowane o dodatkowe

Podobnie jak pozycjonery, mogą być napędzane dodatkową

osie, które podobnie jak osie robota będą konfigurowane

osią robota (silnikiem sterowanym z kontrolera robota), co

i sterowane z poziomu kontrolera robota. Dzięki temu ist-

pozwala na wykonywanie zsynchronizowanych i skoordy-

nieje możliwość synchronizacji ruchów robota z ruchami np.

nowanych ruchów robota w całym obszarze roboczym,

pozycjonera zbudowanego z wykorzystaniem dodatkowych

również uwzględniając ruch dodatkowej osi.

osi. Taka konfiguracja zapewnia np. możliwość spawania
w trakcie obracania detalu na pozycjonerze.

Analogicznym rozwiązaniem są trawersy i portale, w których robot jeździ ponad stołem spawalniczym podwieszony

Kontrolery Kawasaki serii D oraz E mogą być rozbudowane

do góry nogami do ramy, co zmniejsza obszar zajmowany

o 10 dodatkowych osi.

przez stanowisko.

V Roboty Kawasaki ZX130L w aplikacji
zgrzewania ram samochodowych
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→ CUBIC-S TO BEZPIECZEŃSTWO
Cubic-S to jednostka monitorująca ruch robota w celu zapewnienia bezpieczeństwa aplikacji. Pozwala przy tym dowolnie modelować strefę pracy robota, co ogranicza znacząco
obszar na hali zajmowany przez zrobotyzowane stanowisko. Umożliwia sprawną realizację
współpracy między robotem a człowiekiem i zapewnienie bezpieczeństwa na najwyższym
poziomie. Pozwala zrezygnować z dodatkowych sterowników bezpieczeństwa. Cubic-S
posiada certyfikat TÜV i pozwala uzyskać kategorię 3 dla aplikacji.

Cubic-S realizuje 8 funkcji:

1Monitorowanie Obszaru Pracy

4Zatrzymanie Warunkowe

Pozwala ograniczyć obszar pracy robota dowolnie

(odstawienie aplikacji)

formując strefę pracy. Jeśli robot osiągnie granicę

Funkcja jest sprzężona z barierami bezpieczeństwa

zdefiniowaną w Cubic-S, zostaje zatrzymany auto-

lub innym osprzętem. Może być włączana i wyłącza-

matycznie przez wyłączenie zasilania. Funkcja moni-

na za pośrednictwem wejść bezpieczeństwa.

torowania obszaru pracy może zostać indywidualnie
włączona lub wyłączona lub przypisana do wejść bez-

Pozwala uzyskać:

pieczeństwa, dzięki czemu możliwe jest zezwolenie

• kategorię zatrzymania 0 – po wyzwoleniu wy-

lub zabronienie pracy robota w danym obszarze.

2Monitorowanie Pozycji Osi

łączane jest natychmiastowo zasilanie silników
• kategorię zatrzymania 1 – po wyzwoleniu realizowane jest kontrolowane zatrzymanie, a następnie
wyłączane jest zasilanie silników. Proces kon-

Każda z osi (napędów) robota jest monitorowana

trolowanego odstawienia robota monitorowany

indywidualnie przez moduł Cubic-S. Możliwe jest

jest przez Cubic-S i, jeśli występują opóźnienia,

określenie zakresów ruchu robota. Jeśli robot opuści

natychmiastowo odcinane jest zasilanie silników

zdefiniowany zakres, zostanie on automatycznie
zatrzymany.

• kategorię zatrzymania 2 – po wyzwoleniu realizowane jest kontrolowane zatrzymanie, a następnie

3Wyjścia Statusu Bezpieczeństwa

10

robot jest utrzymywany w trybie monitora statusu
STOP, dzięki czemu praca może zostać wznowiona
po weryfikacji i zabezpieczeniu strefy. Proces

Pozwala ustawić wyjścia bezpieczeństwa w zależ-

kontrolowanego odstawienia robota monitorowa-

ności od stanu poszczególnych funkcji Cubic-S oraz

ny jest przez Cubic-S i, jeśli występują opóźnienia,

wejść bezpieczeństwa.

natychmiastowo odcinane jest zasilanie silników.

ASTOR GREEN WELDING – ZROBOTYZOWANE SPAWANIE

5 Monitorowanie Prędkości

7 Zatrzymanie Awaryjne

Funkcja zatrzymuje robota, jeśli prędkość, z jaką

Funkcja połączona jest z obwodem awaryjnego za-

się porusza, przekroczy zadaną wartość. Prędkość

trzymania. Zatrzymuje robota natychmiast po wci-

maksymalną można zdefiniować samodzielnie lub

śnięciu przycisku awaryjnego zatrzymania. Można

korzystać z domyślnego ustawienia 250 mm/s.

określić kategorię zatrzymania 0 lub 1.

Funkcja pozwala również zdefiniować punkt, dla
którego monitorowana jest prędkość. Może to być
środek kiści, punkt TCP (punkt centralny narzędzia)
lub dowolnie zdefiniowany punkt narzędzia.

8 Monitorowanie Statusu STOP
Funkcja pozwala monitorować zadany status osi

6 Monitorowanie Orientacji Narzędzia

robota oraz do 3 dodatkowych osi Kawasaki. Jeśli
oś, która powinna być zatrzymana ze względu na
bezpieczeństwo ruszy, to robot zostanie zatrzy-

Funkcja automatycznie zatrzymuje robota, jeśli

many i wyłączony. Funkcja może być sterowana za

orientacja narzędzia nie zgadza się z zadanymi wa-

pośrednictwem wejść bezpieczeństwa.

runkami. Cubic-S pozwala zdefiniować 5 obszarów
dopuszczalnej orientacji narzędzia.

Planowanie procesu
Funkcja Monitorowania
Obszaru Pracy

Inspekcja, montaż
Funkcja Warunkowego
Zatrzymania

W zależności od tego, czy robot
pracuje w lewej czy prawej celi,
operator może wejść do drugiej
celi. Wejście operatora do celi jest
ciągle monitorowane przez osprzęt
bezpieczeństwa.

Robot przechodzi do stanu
zatrzymania, jeśli operator przerwie
bariery bezpieczeństwa, sprawdzając
produkt lub realizując dodatkowe
czynności montażu. Po zakończeniu
prac operatora robot kontynuuje
proces.

Optymalizacja celi
(oszczędność miejsca)
Funkcja Monitorowania
Obszaru Pracy
Monitorowanie Obszaru Pracy robota
pozwala w bezpieczny sposób
ograniczyć ten obszar, co znacząco
zmniejsza rozmiary całej aplikacji
zrobotyzowanej.

*Tylko dodatkowe osie Kawasaki mogą być monitorowane.
Nie może współpracować z niektórymi funkcjami software'owymi (soft absorber, zmiana wzmocnienia).
Nie wszystkie funkcje Cubic-S mogą być realizowane jednocześnie.
Dostępne w kontrolerze E0x oraz E4x.
Nie wszystkie roboty pozwalają wykorzystać funkcję Cubic-S. Lista wspieranych robotów dostępna jest w firmie ASTOR.

11

ASTOR GREEN WELDING – ZROBOTYZOWANE SPAWANIE

→ ZAAWANSOWANE FUNKCJE SPAWALNICZE ROBOTA KAWASAKI

Touch Sensing - Wykrywanie
Detalu

AVC - Automatyczna Kontrola
Napięcia

Funkcja, która pozwala na określenie
położenia detalu w przestrzeni. Na
tej podstawie robot realizuje zadanie
spawania. Funkcja niezbędna
w przypadkach, kiedy nie ma
możliwości idealnego pozycjonowania,
ułożenia detali względem siebie.

Funkcja niezastąpiona w aplikacjach
cięcia plazmą lub spawania metodą
TIG. Utrzymuje stałą zadaną odległość
elektrody nietopliwej od detalu, co
eliminuje wpływ naprężeń termicznych
oraz niedokładności detalu na efekt
końcowy.

→ Więcej na stronie 14.

→ Więcej na stronie 15.

Teach Pendant (wersja ARC)
Jednostki robotów Kawasaki
w wersjach spawalniczych są
standardowo wyposażone w Teach
Pendant dedykowany do spawania.
Umożliwia on wygodne programowanie
i obsługę stanowisk spawalniczych.
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RTPM - Modyﬁkacja Ścieżki
w Czasie Rzeczywistym
Funkcja ta pozwala na dynamiczne
dostosowywanie ścieżki spawania
do zmieniających się kształtów
spawanego detalu. Robot wyposażony
w tę funkcję może automatycznie
wyszukiwać spoiny pachwinowe.
→ Więcej na stronie 16.

ASTOR GREEN WELDING – ZROBOTYZOWANE SPAWANIE

Model robota Kawasaki

Parametryzacja Wzorów
Ściegów Zakosowych

→ Więcej na stronie 14.

RA006L

RA010N

RA010L

6

6

10

10

Ilość stopni swobody

6

6

6

6

Powtarzalność [mm]

±0.06

±0.06

±0.06

±0.06

240

250

250

190

J1
Prędkość ruchu

Roboty Kawasaki w wersji spawalniczej
mają przygotowane gotowe wzory ściegów
zakosowych, które można dowolnie
parametryzować. Dodatkowo, istnieje
możliwość tworzenia własnych wzorów,
tak aby spełniały wymogi konkretnego
zadania.

BA006N

Udźwig

[o/s]
o

J2

[ /s]

240

250

250

205

J3

[o/s]

220

215

215

210

430

365

365

400

J4

o

[ /s]
o

J5

[ /s]

430

380

380

360

J6

[o/s]

650

700

700

610

Zasięg

[mm]

1445

1650

1450

1925

Waga

[kg]

150

150

150

150

Kontroler

E01

E01/E40

E01/E40

E01/E40

11900

13700

11800

13100

Maksymalna
prędkość liniowa [mm/s]
Stopień ochrony IP

Kiść: IP67, Podstawa: IP65

Spoiny Wielowarstwowe
Ta funkcja pozwala w łatwy sposób
tworzyć harmonogramy spawania
wielowarstwowego, w którym każdy
ścieg może być układany z innymi,
określonymi parametrami.
→ Więcej na stronie 15.
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→ PARAMETRYZACJA WZORÓW ŚCIEGÓW ZAKOSOWYCH
Wykorzystanie funkcji Parametryzacja Wzorów Ściegów
Zakosowych (Special Pattern Weaving) powoduje, że proste
ściegi zakosowe mogą być dowolnie modyfikowane w zależności od technologicznych wymagań aplikacji. Użycie
funkcji Special Pattern Weaving nie wymaga programowania dodatkowych punktów. Wystarczy wybrać jeden
z zapamiętanych schematów. 6 najczęściej stosowanych
wzorów zostało fabryczne zaprogramowanych. Wymagają
one jedynie określenia parametrów takich jak np. szerokość
i częstotliwość oscylacji. Dodatkowo istnieje możliwość
tworzenia własnych wzorów, według potrzeb.
W niektórych aplikacjach zrobotyzowanego spawania wymagane jest, aby lico spoiny rozprowadzone było na dużej
szerokości. Konieczne wówczas są ruchy boczne elektrody.
Tak wykonany ścieg nazywany jest ściegiem zakosowym.

→ TOUCH SENSING
W aplikacjach zrobotyzowanego spawania wymagane jest

Funkcja Touch Sensing może być wykorzystywana w na-

precyzyjne pozycjonowanie elementów łączonych. Niestety,

stępujących przypadkach:

w warunkach produkcyjnych nie zawsze można zagwaran-

1. ustawiania stałej długości wolnego wylotu elektrody,

tować pełną powtarzalność. W takich przypadkach roz-

2. potwierdzania obecności detalu,

wiązaniem może być zastosowanie funkcji Touch Sensing.

3. dokładnego pozycjonowania elementu.

1
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2

3

Ustawianie stałej długości
wolnego wylotu elektrody

Potwierdzanie obecności detalu
W aplikacjach zrobotyzowanych obec-

Dokładne pozycjonowanie
elementu

Podczas pracy w trybie automatycz-

ność elementów potwierdzana jest sy-

W przypadku niedokładnego i niepo-

nym długość wolnego wylotu elektro-

gnałami z czujników (czujniki krańco-

wtarzalnego pozycjonowania przed-

dy po zakończeniu procesu spawania

we, optyczne). Funkcja Touch Sensing

miotów łączonych, trajektoria robota

może różnić się od ustawionej na po-

umożliwia wyeliminowanie czujników.

może zostać automatycznie skorygo-

czątku. Funkcja ta używana jest do

Robot automatycznie sprawdza obec-

wana poprzez porównanie pozycji za-

zapewnienia stałej długości wolnego

ność detali przed rozpoczęciem pro-

programowanej z rzeczywistą pozycją

wylotu elektrody. W celu dokonania po-

cesu spawania wykorzystując do tego

elementów.

miaru robot zatrzymuje się i uruchamia

kontakt pomiędzy drutem spawalni-

posuw drutu.

czym a detalem.

ASTOR GREEN WELDING – ZROBOTYZOWANE SPAWANIE

→ AVC – NIEZBĘDNE W APLIKACJACH CIĘCIA PLAZMĄ
Funkcja AVC (Auto Voltage Control) służy do utrzymywania

W aplikacjach cięcia plazmowego utrzymanie stałej długo-

stałej zadanej odległości pomiędzy końcówką nietopliwej

ści łuku, zapewnia stabilność jego parametrów, co bezpo-

elektrody wolframowej a obrabianym detalem. Długość

średnio przekłada się wysoką jakość powierzchni detalu.

łuku elektrycznego jest kontrolowana za pomocą pomiaru

Ponadto dzięki Auto Voltage Control możemy zredukować

napięcia łuku. Zadaniem AVC jest dostosowanie odległości

ilość pozycji do zapamiętania w programie, a co za tym

elektrody palnika właśnie na podstawie tego sygnału. Ry-

idzie skrócić czas programowania robota do niezbędnego

sunek obrazuje zasadę działania AVC.

minimum. Należy tu też wspomnieć o zastosowaniu AVC
do kompensacji odkształceń termicznych występujących
podczas cięcia.

Trajektoria końcówki palnika
(elektrody)

stała odległość

Zaprogramowana ścieżka końcówki
palnika (elektrody)

stała odległość
stała odległość
materiał obrabiany

V Zasada działania funkcji AVC.
Narzędzie podąża wzdłuż osi Z za zmieniającym się kształtem
materiału.

→ FUNKCJA UKŁADANIA SPOIN WIELOWARSTWOWYCH –
SZYBKA I ŁATWA W PROGRAMOWANIU
Podczas spawania detali o dużych grubościach konieczne

Istotne jest to, że każdy ze ściegów może być układany

jest czasem zastosowanie spoin wielowarstwowych w celu

z innymi parametrami:

polepszenia ich własności wytrzymałościowych. Roboty

• prędkości podawania drutu,

Kawasaki wyposażone są w funkcję Multi Layer Expansion,

• prądzie spawania,

która umożliwia spawanie takich detali. Programowanie

• napięciu łuku,

polega na wskazaniu charakterystycznych punktów pierw-

• wartości elastyczności łuku,

szego ściegu. Pozostałe ściegi kolejnych warstw układane

w zależności od rodzaju źródła prądowego, którego używa-

są według harmonogramu, który tworzymy zapisując go

my we współpracy z robotem Kawasaki.

w systemie robota Kawasaki.
Ponadto mamy wpływ na to w, jaki sposób układane są kolejne ściegi – czy układamy wszystkie w jednym kierunku,
czy też przeciwbieżnie. Ma to znaczenie, biorąc pod uwagę
naprężenia termiczne występujące zarówno w spoinie, jak
i w spawanym detalu.
(6)

P3

P0
(5)

(1)

(2)
P1

(3)

(4)
P2

V Przykład ruchu robota podczas układania spoiny wielowarstwowej
(pomiędzy punktami P1 a P2).
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→ MODYFIKACJA ŚCIEŻKI SPAWANIA
W CZASIE RZECZYWISTYM
Funkcja RTPM (Real Time Path Modulation – Modyfikacja Ścieżki w Czasie Rzeczywistym)
umożliwia śledzenie zmian prądu oraz korektę ścieżki na bieżąco w trakcie procesu spawania. Monitorowanie tych parametrów sprawia, że spoina zostaje położona dokładnie
i precyzyjnie. Czujniki pomiarowe odnotowują zmianę długości łuku powstającą w trakcie
układania ściegów zakosowych.
W stałonapięciowych źródłach prądu stosowanych do zro-

tyczne wprowadzenie korekty do ustawienia palnika spa-

botyzowanego spawania, wraz ze wzrostem długości łuku

walniczego. Odbywa to się zarówno w kierunku poziomym,

wartość prądu maleje. Aktualne wartości prądu pozwalają

jak i pionowym, tak, aby utrzymać stałą długość wolnego

automatycznie wyznaczyć ścieżkę spoiny w trakcie ukła-

wylotu elektrody. Sprawia to, iż pomimo odchyłek kształtu

dania ściegów zakosowych (weaving). Odchylenie od linii

łączonych elementów, ścieg spoiny jest jednolity.

wtopienia lub zmiana szerokości rowka wymusza automa-

Korekta w kierunku poziomym i pionowym
Kiedy linia wyznaczona przez punkt centralny palnika przesuwa się w prawo lub w lewo w stosunku do linii wyznaczonej
przez złącze, wartość prądu zaczyna rosnąć. W oparciu

Odchylenie
prawo - lewo

o dane uzyskane z czujnika pomiarowego, robot analizuje
5RERWNRU\JXMHWHUDMHNWRULĊ
DE\Z\HOLPLQRZDüRGFK\OHQLD

różnicę wartości prądu i modyfikuje położenie palnika, tak,
aby zoptymalizować parametry.
Kiedy drut spawalniczy unosi się powyżej linii ściegu, średnia
wartość prądu spawania maleje w stosunku do zakładanej
wartości. Analizując dane w czasie rzeczywistym, robot
wprowadza korektę obniżając palnik, tak, aby wyeliminować różnicę pomiędzy zakładaną wartością a rzeczywistą
wartością prądu spawania.
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→ SYSTEM SPAWANIA ZBIORNIKÓW SPRĘŻONEGO POWIETRZA
Problem do rozwiązania

Zastosowany robot

Celem inwestycji było uzyskanie wysokiej stabilności i po-

Do realizacji koordynacji inwestycji w zrobotyzowaną linię

wtarzalności procesu spawania zbiorników sprężonego

do spawania wybrano firmę ASTOR, która dostarczyła 5

powietrza oraz uzyskanie idealnej jakości spoin klasy B.

robotów Kawasaki do procesu spawania zbiorników oraz

Odbiorcami zbiorników są koncerny samochodowe, które

czyszczenia spoin. W aplikacji zastosowano również m.in.

oczekują od dostawcy dostosowania się do ich standardów

sterowanie GE i wizualizację Wonderware InTouch.

jakościowych, cenowych i operacyjnych – w tym szybkiego
czasu realizacji zamówienia.

Rozwiązanie
Roboty pobierają detale z magazynków i realizują proces
składania, spawania i odłożenia na transporter do strefy
czyszczenia. Po czyszczeniu zbiornik przechodzi przez
tunel chłodzący i trafia na stanowisko znakowania mikroudarowego. Następnie operator przenosi zbiornik do
komory testowania szczelności. Po teście proces na linii
produkcji zbiornika jest zakończony i wyroby trafiają do
lakierni proszkowej.

Korzyści
Inwestycja gwarantuje kontrolę
procesu oraz optymalizuje koszt
wytworzenia produktu. Podnosi
wydajność, a także stabilność
procesu, daje też możliwość pracy
w ruchu ciągłym. Czas przezbrojenia
wynosi od 15 do 30 minut.
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→ SYSTEM SPAWANIA GRUSZEK BETONIAREK
Problem do rozwiązania
Spawanie gruszek betoniarek wymagało od spawaczy długotrwałego przebywania w ciasnych przestrzeniach. Dla jednego z czołowych producentów betoniarek montowanych
na samochodach ciężarowych, opracowany został system
pozwalający spawać cylinder gruszki, mieszadło oraz łapy
mieszadła o średnicy do 2350 mm i ciężarze 2000 kg.

Zastosowany robot
Do realizacji tego zadania wybrany został robot Kawasaki
FA006E. Jest to jednostka o zasięgu 1550 mm oraz udźwigu
6 kg. Zaawansowane funkcje spawalnicze ułatwiają programowanie robota oraz późniejszą obsługę procesu spawania.

Rozwiązanie
Ze względu na układ betoniarki, robot musiał poruszać się

Korzyści

wewnątrz gruszki. W tym celu zaprojektowany został specjal-

Stanowisko pracuje w cyklu automatycznym
przez 24 godziny dziennie. Do obsługi
wymagany jest tylko jeden pracownik na
zmianę, który odpowiada za wprowadzenie do
obszaru pracy robota elementów do spawania
oraz odbiór gotowych gruszek.

ny wysięgnik zamontowany na torze jezdnym, dostosowany
do obszaru pracy robota Kawasaki. Niezbędne okazało się
użycie czujników do śledzenia złącza w postaci kamer oraz
wiązek laserowych obsługiwanych przez specjalne pakiety
oprogramowania opracowane przez Kawasaki Robotics.
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→ STANOWISKO SPAWANIA KONTENERÓW
Problem do rozwiązania

Rozwiązanie

Duża monotonność procesu spawania elementów kontene-

Kontenery wstępnie, poza linia spawania, łączone są spo-

rów przekładała się na niską jakość połączeń. Dodatkowym

inami szczepnymi, a następnie umieszczane w połowie

wyzwaniem była konieczność częstej zmiany nachylenia

suwnicy do spawania. Maksymalne rozmiary obiektu to 3200

palnika podczas spawania blachy profilowanej.

x 14000 mm dla stanowiska spawania 2 detali jednocześnie
i 3200 x 36000 mm dla stanowiska spawania 1 detalu. Na
zrobotyzowane dziewięcioosiowe urządzenie składa się

Zastosowany robot

robot Kawasaki FA06E, podwieszony „do góry nogami” do

Do realizacji tego zadania posłużył robot Kawasaki FA006E

systemu przenoszącego go na trzech osiach sterowanych

z zaimplementowaną obsługą trzech dodatkowych osi.

kontrolerem robota. Oprogramowanie Kawasaki pozwala

Zasięg robota 1550 mm pozwala na bezproblemowe dojście

na parametryzowanie spawania blachy profilowanej. So-

do każdej pozycji spawania.

ftware o specjalnych właściwościach parametrycznych
został zaprogramowany na przebieg ścieżki, w oparciu
o zapamiętany fragment profilu, a pozostałe, zmienne dane,
wpisywane są każdorazowo, co pozwala dostosować prace
robota do różnych długości kontenera. Kawasaki spawa
panele również pionowo, zawsze z aktywnym urządzeniem

Korzyści

prowadzącym podczas procesu.

Dzięki robotyzacji procesu
spawania kontenerów uzyskiwane
połączenia spełniają nawet
najbardziej rygorystyczne normy.
Pracę robota cechuje również
pełna powtarzalność.
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→ STANOWISKO SPAWANIA OSPRZĘTU SIECIOWEGO
Problem do rozwiązania

Rozwiązanie

Dążenie do eliminacji braków oraz zwiększenie wydajności

Detale przeznaczone do spawania mocowane są przez

stanowiska spawania były jednymi z głównych celów przy-

operatora w przyrządzie na pierwszym pozycjonerze. Po

świecających instalacji robota w tej aplikacji.

zamocowaniu detali, operator załącza start na pulpicie nr 1
i rozpoczyna sie proces spawania w cyklu automatycznym.
W cyklu automatycznym realizowany jest także proces

Zastosowany robot

czyszczenia końcówki uchwytu spawalniczego, którego

Do realizacji zadania zastosowano robot sześcioosiowy

częstotliwość wynikająca z technologii wprowadzana jest

Kawasaki FA006E z oprogramowaniem spawalniczym.

w czasie tworzenia programu użytkowego. W czasie pracy

W stanowisku zastosowano dwa pozycjonery o napędzie

robota na pierwszym pozycjonerze, operator przechodzi do

elektrycznym:

drugiego pozycjonera i mocuje inne detale, przeznaczone do

• pozycjoner pionowy jednoosiowy o pionowej osi obrotu,

spawania. Po zamocowaniu detali, załącza start na pulpicie

• pozycjoner jednoosiowy z możliwością przechyłu tarczy

nr 2 i ponownie przechodzi do pierwszego pozycjonera,

obrotowej 0o; 45o; 90o.

gdzie po zakończeniu spawania zdejmuje pospawane zespoły, zakłada nowe i cykl pracy powtarza się. Wszystkie

Pozycjonery sterowane są przez układ sterowania robota

parametry spawania wprowadza się za pomocą panelu

jako zewnętrzne osie ciągłe - siódma i ósma oś.

programowania. Manipulowanie przedmiotami spawanymi odbywa się w przyrządach, które zamocowane są na
pozycjonerach. Przyrządy mocujące spawane detale są
tak skonstruowane, aby dostęp robota do spoin był jak
najbardziej korzystny i można było mocować do spawania
kilka różnych detali.

Korzyści
Zastosowanie robota przemysłowego
Kawasaki pozwoliło na podniesienie jakości
spoin w porównaniu z tradycyjnymi metodami
spawania. Eliminacja braków oraz optymalna
konfiguracja stanowiska, przełożyła się
również na wzrost wydajności produkcji.
Niezwykle dopracowany projekt stanowiska
umożliwia na nim spawanie szerokiej gamy
detali zarówno ze stali, jak i ze stopów
aluminium. Zastosowanie dwóch pozycjonerów
dodatkowo poszerza możliwości stanowiska
i stwarza z niego uniwersalne i elastyczne
rozwiązanie.
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→ PROGRAMOWANIE
Wszystkie roboty Kawasaki mogą być programowane za pomocą jednego z dwóch opisanych poniżej języków programowania. W zależności od typu aplikacji, użytkownik może
wybrać rodzaj programowania i korzystać z udogodnień z tym związanych.

Język blokowy (Block Teaching)
Ten typ programowania jest programowaniem uproszczonym. Jego struktura znacząco różni się od struktury języka
AS. W każdym kroku programu zapisane są wszystkie niezbędne informacje do przemieszczenia robota. Jeden krok
składa się z informacji dwojakiego rodzaju: danych o położeniu ramienia oraz danych pomocniczych. Taki podział
umożliwia edycję oraz zapis danych pomocniczych niezależnie od danych o położeniu robota i odwrotnie. W ramach
danych pomocniczych przechowywane są informacje, w jaki
sposób pozycja zostanie osiągnięta. Dane te zawierają informacje o interpolacji (przegubowej, liniowej i kołowej),
prędkości oraz dokładności ruchu. Język blokowy sprawdza
się najlepiej w takich aplikacjach jak zgrzewanie, spawanie,
malowanie i klejenie. Jest to prosta i jednocześnie elastyczna metoda programowania. Do jej zastosowania wystarczy
robot i ręczny programator, który należy do wyposażenia
każdego robota Kawasaki.

Język AS
Umożliwia użytkownikowi dostęp do najbardziej zaawansowanych opcji programowania. Można w nim pisać kompletne
programy od podstaw lub uzupełniać istniejące programy
napisane w języku blokowym. Zestaw instrukcji składa się
z poleceń, które są interpretowane w programie w czasie
jego wykonywania. Podczas wykonywania programu głównego, pięć innych programów może być realizowane w tle,
co wyróżnia roboty Kawasaki. Dodatkowo język AS posiada
polecenia do komunikacji poprzez port szeregowy, sieć
Ethernet, połączenia z systemami wizyjnymi, sterowania
programem i podprogramami (do 20 poziomów podprogramów), obsługi przerwań oraz binarnego przetwarzania
sygnałów. Wszystko to możliwe jest dzięki intuicyjnym
i prostym komendom, znanym z wielu innych popularnych
języków programowania.
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→ OPROGRAMOWANIE K-ROSET
• symulacja trajektorii ruchu robota,
• pisanie programów w trybie offline,
• weryfikacja zasięgów robota,
• sprawdzenie występowania ewentualnych kolizji z otoczeniem,
• precyzyjne oszacowanie czasu trwania cykli pracy,
• optymalizacja stanowiska poprzez automatyczne określenie możliwych pozycji montażu robota,
• możliwość przenoszenia gotowych programów z robota
do programu i odwrotnie,
• biblioteka gotowych elementów oraz możliwość importu
modeli z programów CAD (pozwala to na szybkie i wygod-

K-Roset to symulator zrobotyzowanych stanowisk pracy

ne stworzenie dowolnej sceny),

z robotami Kawasaki. W prosty i przejrzysty sposób pozwala

• monitorowanie wejść i wyjść cyfrowych z możliwością
ich symulacji.

na stworzenie symulacji, wykorzystując roboty z oferty
Kawasaki.

Dzięki niemu projekty realizowane są jeszcze łatwiej,
szybciej i taniej, a osiągane rezultaty są optymalne
i niezawodne. Kontrola czasu cyklu i zasięgów,
symulacja różnych rozwiązań i optymalizacja
stanowiska jest szczególnie istotna w paletyzacji.
K-ROSET umożliwia określenie najkorzystniejszego
rozwiązania maksymalizującego szybkość działania
aplikacji i minimalizującego koszty.

Dzięki zastosowaniu tego samego oprogramowania,
które znajduje się w rzeczywistym kontrolerze,
działanie symulatora w niczym nie odbiega od
zachowania prawdziwego robota, a dokładność cykli
czasowych kształtuje się na poziomie 99 procent.
K-ROSET jest potężnym narzędziem, które usprawnia
projektowanie zrobotyzowanych stanowisk pracy oraz
programowanie robotów Kawasaki.
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→ WYNAJMIJ ZROBOTYZOWANEGO SPAWACZA
- WELDING AS A SERVICE - WAAS
Można spawać automatycznie na wypożyczonym sprzęcie.

miesięcznej) oraz comiesięczne raty. Właścicielem wypo-

Oferta ASTOR Green Welding jest dostępna także w formie

życzonego sprzętu jest firma ASTOR i w ramach opłat dba

wypożyczenia komponentów stanowiska do zrobotyzo-

o jego kondycję (przeglądy okresowe, wymiany smarów,

wanego spawania. Opcja ta jest dostępna pod nazwą WaaS

baterii itp.), a także cykliczną wymianę robota na nową

– (Welding As A Service – ang. „Spawanie jako usługa”).

jednostkę w ramach dożywotniej gwarancji.

Jest to odpowiedź na potrzeby klientów, którzy borykają
się ze zmiennym popytem lub obawą o poziom przyszłych

Opłaty miesięczne zależne są od wartości rozwiązania, czyli

zamówień. Zamiast inwestować całą kwotę w stanowisko

rodzaju robota, pozycjonera, spawarki, konstrukcji stano-

zrobotyzowane – można wypożyczyć jego elementy skła-

wiska oraz od długości okresu umowy najmu. Przykładowo:

dowe, a zainwestować jedynie w specjalistyczne uchwyty

zestaw składający się z robota spawalniczego z osprzętem,

i narzędzia oraz montaż i integrację systemu.

źródła spawalniczego, jednoosiowego stołu pozycjonującego można już posiadać od 5 950 PLN miesięcznie. Minimalny

Możliwe jest wypożyczenie od firmy ASTOR:

okres wypożyczenia to 1 rok.

• robota,
• pozycjonera,

Umowa wynajmu uwzględnia także sytuacje nieprzewidzia-

• celi spawalniczej ASTOR Green Welding,

ne, dając możliwość przedterminowego oddania używanego

• zestawu spawalniczego,

sprzętu.

na okres roku lub dłużej. W takim wypadku klient uiszcza
opłatę inicjacyjną (zwrotną kaucję w wysokości jednej raty
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JESTEŚMY BLISKO
Gdańsk
ul. Kręta 
tel.    
fax    
gdansk@astor.com.pl

Szczecin
ul. Cyfrowa
tel.     
fax     
szczecin@astor.com.pl

Poznań
ul. Żniwna  a
tel.     
fax     
poznan@astor.com.pl

Wrocław
ul. Strachowskiego 

Kraków
Główna siedziba ﬁrmy
ul. Smoleńsk 

tel. 
 
fax 
 
wroclaw@astor.com.pl

tel.    
fax    
info@astor.com.pl

Warszawa
ul. Stępińska

/ 

tel.    
fax    
warszawa@astor.com.pl

Katowice
ul. Ks. Bpa Bednorza a–

Kraków (oddział handlowy)
ul. Smoleńsk 

tel.
  
fax
  
katowice@astor.com.pl

tel.   

fax   

krakow@astor.com.pl

Odwiedź stronę rozwiązania

www.astor.com.pl/spawanie
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