


Kazalo varstroj
Predstavitev podjetja 

Robotizacija ali mehanizacija 

Uvod v robotizacijo 

Roboti za elektroobločno varjenje

Robot AII-B4 

Robot AII-B4L 

Robot AII-V6 

Robot AII-V6L 

Robot AII-V20 

Roboti za manipulacijo 

Gorilniki za robotsko varjenje 

Varilni izvori za robotsko varjenje 

Krmiljenje robota 

Krmilje AX-21 

Učni panel 

Pozicionerne enote

Vrtljivi pozicionerji 

Nagibno-vrtljivi pozicionerji 

Zasučni pozicionerji 

Vozna proga 

Opcije 

Reference

Uvod v mehanizacijo 

Mehanizacija varjenja

Naprave za vzdolžno varjenje 

Reference

Naprave za krožno varjenje 

Reference 

Obračalne naprave 

Pozicionerji 

Beležke

2

3

4

46

47

48

1 www.varstroj.si

http://www.varstroj.si


Predstavitev podjetja varstroj

varstroj
Smo večje proizvodno podjetje s sedežem v 
mestu Lendava, ki leži v bližini madžarske, 
hrvaške in avstrijske meje. Proizvajamo široko 
paleto izdelkov, od varilnih transformatorjev, 
usmernikov, naprav za MIG/MAG postopek 
varjenja, inverterskih varilnih naprav, CNC 
naprav za za plamensko in p lazem sko rezanje 
do m ikroprocesorsko krmiljenih naprav za 
avtom atizirano in robotizirano varjenje. 
Proizvode izvažamo v evropske države in 
mnoge države izven Evrope.

V zadnjih letih smo veliko naredili na področju 
certificiranja skladnosti naših proizvodov z 
zahtevami EU na področju varnosti in elektro- 
magnetne kompatibilnosti ter skladnosti naših 
proizvodov z zakonodajo EU ter si tako v letu 
1999 pridobili certifikat ISO 9001, leta 2002 pa 
ISO 9001:2000.

Bogata ponudba kakovostnih izdelkov, 
dolgoletna tradicija, ugoden geografski položaj 
in ustrezne proizvodne ter kadrovske 
zmogljivosti pa so garancija za uspešne 
poslovne odnose.

Varstroj d.d.
Industrijska ulica 4, 9220 Lendava 
T.: 00 386 (0)2 57 88 820 
F.: 00 386 (0)2 57 51 277 
info@ varstroj.si
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Robotizacija ali mehanizacija varjenja varstroj

Široki asortiman proizvodov in vedno večja konkurenčnost na trgu zahtevata uvajanje fleksibilne proizvodnje, ki naj omogoči 
povećanje produktivnosti, znižanje stroškov in visok nivo kvalitete. Ponujata se dve rešitvi: robotizacija ali mehanizacija 
varjenja. Od različnih dejavnikov, kot je  npr. m aloserijska ali velikoserijska proizvodnja, pa je  odvisno za katero od 
teh dveh možnosti se bomo odločili.

Tehnične zahteve in izpolnjevanje le-teh pri robotizaciji in avtomatizaciji

Zahteve Robotizacija varjenja Mehanizacija
varjenja

Visoka kvaliteta DA DA

Natančnost / ponovljivost DA DA

Fleksibilnost DA NE

Ergonomičnost DA DA

Enakomernost dela DA DA

Možnost izvedbe zvara DA DA (delno)

Visoka produktivnost DA DA

Visoka izkoriščenost DA DA

Fleksibilnost DA NE

Zanesljivost DA DA

Min. čas priprave za drug izdelek DA NE

Nižji investicijski stroški NE DA (delno)

Dodatni kriterij, ki bi nagnil odločitev v sm er robotizacije varjenja, je  prostorsko varjenje, ki je  težko izvedljivo z mehanizacijo 
varjenja s tremi prostorskm im i stopnjam i (x,y,z).

Primer izvedbe robotizacije varjenja Primer izvedbe mehanizacije varjenja
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Uvod v robotizacijo varstroj'

Z varilnim i roboti pridobimo predvsem na produktivnosti ob hkratnem dvigu kvalitete varjenja. Pred samo uvedbo robotizacije 
varjenja pa moramo prvič opraviti analizo potencionalnih produktov, določiti gabarite za varjenje izdelkov ter minimizirati gaba
rite varilne robotske celice, del katerega so poleg samega varilnega robota še varilni izvor z pripadajočo varilno opremo, robots
ko krmilje, pozicionerne enote, varnostna ter ostala oprema. Robotski sistem ne bo deloval v skladu z zahtevami, če ne bo 
primernega sodelovanja med sistemskim  inženiringom, pozicionirnim  tehnikom in tehnologom varjenja

MAKSIMALEN IZKORISTEK 
VISOKA KVALITETA 
VELIKA FLEKSIBILNOST 
MINIMALNI PRIPRAVLJALNI ČAS 
ERGONOMIJA IN VARNOST 
UPRAVIČENA INVESTICIJA 
NIZKI TEKOČI STROŠKI

MAKSIMALNA
GOSPODARNOST

Osnovna sestava varilne robotske celice:



Nova serija robotov - serija AII varstroj1

AII-B4
V
AII-B4L AII-V6 AII-V6L AII-V20

Izboljšane lastnosti manipulatorja za krajše obratovalne čase
Občutno povećanje maksimalnih hitrosti na posameznih oseh manipulatorja omogoča večjo produktivnost kot prejšnji modeli.
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Zanesljiv začetek obloka za odlično kvaliteto varjenja

Standardna metoda Z uporabo nadzora začetka obloka
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- varilni tok: 150A
- varilna napetost: 16,5V
- hitrost varjenja: 100cm/min
- uporaba kompaktnega servo gorilnika 

in nadzora začetka obloka (opcijsko)

- varilna žica: A4043 1,6mm
- hitrost podajanja žice: 5m/min
- debelina pločevine: 3mm
- hitrost varjenja: 50cm/min
- zaščitni plin: 100%Ar
- uporaba nadzora začetka obloka (opcijsko)
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Roboti za elektroobločno varjenje varstroj

Robot manipulator AII - B4
Robot AII-B4 je  s svojo enostavno in vitko obliko idealen za elektroobločno varjenje z največjim i hitrostmi znotraj industrije. 
Prepriča z zanesljivim  začetkom varilnega obloka in zmanjšanim  brizganjem pred varjenjem.

Tip AII-B4
Struktrua Vertikalna artikuliranost
Stevilo osi 6
Maksimalna nosilnost 4 kg
Ponovljivost ±0,08 mm
Pogonski sistem AC servo motor
Moč pogona 2550 W
Dajalnik pozicije Absolutni dajalnik

Delovno
področje

Roka
Vrtenje -  1.os ±170° (±50°)
Nagib -  2.os -155° ~ +90°
Vrtenje -  3.os -170° ~ +180°

Zapestje
Vrtenje - 4 .o s ±155°
Nagib -  5.os -45° ~ +225°
Vrtenje -  6.os ±205°

Maksimal
na
hitrost

Roka
Vrtenje -  1.os 210°/s (190°/s)
Nagib -  2.os 210°/s
Vrtenje -  3.os 210°/s

Zapestje
Vrtenje - 4 .o s 420°/s
Nagib -  5.os 420°/s
Vrtenje -  6.os 600°/s

Dopustno 
breme na 
zapestju

Dopustni
moment

Vrtenje - 4 .o s 10,1 Nm
Nagib -  5.os 10,1 Nm
Vrtenje -  6.os 2,94 Nm

Dopustni
obratni
moment

Vrtenje - 4 .o s 0,38 kgm2
Nagib -  5.os 0,38 kgm2
Vrtenje -  6.os 0,03 kgm2

Delovno področje 2,94m2 x  340°

Temperatura okolice in relativna vlažnost 0~45°C, 20~80%RH 
(nekondenzirana)

Masa 170 kg

Dodatna nosilnost 3. osi 10 kg
Pozicija montaže Stoječa, viseča, stenska
Barva Roke: bela Nosilni del:modra
Šifra za naročanje

Značilnosti:

Novi Shock senzor-
Mehanizem podlog z objemkami zmanjšuje odklon žice, ki ga 
povzročijo spremembe v položaju roke robota. Telo gorilnika je 
dodatno ojačano s kovinsko ovojnico.
Vgrajen shranjevalnik kablov -
Nova ureditev shranjevanja kablov preprečuje prepletanje kablov 
med delovanjem robota.
Zmanjšan polmer kolizije zadnjega dela -
Izboklina zadnjega dela pri podajalnem mehanizmu je  v primerjavi 
s prejšnjim modelom manjša za 90mm, kar ponuja več prostora 
pri montaži.

Servo Shock Sensor
Povečana očutljivost zaznavanja 
kolizij za 40% ter dodatno vgrajen 
nadzor za zmanjšanje moči pri 
koliziji zmanjšata škodo, ki jo  le ta 
povzroči.
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Roboti za elektroobločno varjenje varstroj

Robot manipulator AII - B4L
Robot AII-B4L z vgrajenim  cevnim paketom zagotavlja izjemne možnosti, izvedljivost varjenja in vzdržljivost. Zadovolji vse 
zahteve: od manjših do večjih obdelovancev.

Varjenje večjega obdelovanca

Tip AII-B4L
Struktrua Vertikalna artikuliranost
Stevilo osi 6
Maksimalna nosilnost 4 kg
Ponovljivost ±0,08 mm
Pogonski sistem AC servo motor
Moč pogona 4650 W
Dajalnik pozicije Absolutni dajalnik

Delovno
področje

Roka
Vrtenje - 1  .os ±170° (±50°
Nagib -  2.os -155° ~ +100°
Vrtenje -3 .o s -170° ~ +190°

Zapestje
Vrtenje -4 .o s ±155°
Nagib -  5.os -45° ~ +225°
Vrtenje -6 .o s ±205°

Maksimal 
na hitrost

Roka
Vrtenje - 1  .os 195°/s (175°/s)
Nagib -  2.os 200°/s
Vrtenje -3 .o s 200°/s

Zapestje
Vrtenje -4 .o s 420°/s
Nagib -  5.os 420°/s
Vrtenje -6 .o s 600°/s

Dopustno 
breme na 
zapestju

Dopustni
moment

Vrtenje -4 .o s 10,1 Nm
Nagib -  5.os 10,1 Nm
Vrtenje -6 .o s 2,94 Nm

Dopustni
obratni
moment

Vrtenje -4 .o s 0,38 kgm2
Nagib -  5.os 0,38 kgm2
Vrtenje -6 .o s 0,03 kgm2

Delovno področje 6,37m2 x 340°
Temperatura okolice in relativna vlažnost 0~45°C, 20~80%RH (nekondenzirana)

Masa 280 kg

Dodatna nosilnost 3 osi 20 kg
Pozicija montaže Stoječa, viseča, stenska
Barva Roke: bela Nosilni del:modra
Šifra za naročanje

Konzolna struktura zgornje roke omogoča 
popolni dostop do cevnega paketa za 
enostavno vzdževanje

Vgrajen cevni paket preprečuje upogibanje žice, kar pripomore 
k stabilnemu podajanju žice ter dodatno izboljša kvaliteto varjenja.

Idealno za „offline” programiranje
Ob „offline” programiranju z ustrezno 
programsko opremo odpade potreba 
po nadzoru možnih kolizij med cevnim 
paketom, obdelovancem in varilno 
pripravo.

Vgrajeni cevni paket omogoča lažje učenje
Zmanjšanje možnosti kolizije s cevnim paketom 
na minimum omogoča enakomerno, gladko in 
hitro približevanje ter učenje tudi ob kompleksnejših 
obdelovancih.
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Roboti za elektroobločno varjenje varstroj

Delovno območje P - točke

Delovno območje P - točke

Delovno območje P - točke

Delovno območje P - točke
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Roboti za elektroobločno varjenje varstroj

Robot manipulator AII - V6 in AII - V6L
Robot AII-V6 je  prilagodljivi m anipulator za vse varilske aplikacije: MIG/MAG in TIG. Dve različni izvedbi roke robota, standardna 
in z daljšim dosegom (V6L), zadovoljita vse zahteve, od manjših do večjih obdelovancev.

Tip AII-V6 AII-V6L
Struktrua Vertikalna artikuliranost Vertikalna artikuliranost
Stevilo osi 6 6
Maksimalna nosilnost 6 kg 6 kg
Ponovljivost ±0,08 mm ±0,08 mm
Pogonski sistem AC servo motor AC servo motor
Moč pogona 2600 W 5000 W
Dajalnik pozicije Absolutni dajalnik Absolutni dajalnik

Delovno
področje

Roka
Vrtenje - 1  .os ±170° (±50°) ±170° (±50°)
Nagib -  2.os -155° ~ +90° -155°~ +100°
Vrtenje -  3.os -170° ~ +190° -170° ~ +260°

Zapestje
Vrtenje -  4.os ±180° ±180°
Nagib -  5.os -50° ~ +230° -50° ~ +230°
Vrtenje -  6.os ±360° ±360°

Maksimaln 
a hitrost

Roka
Vrtenje - 1  .os 210°/s (190°/s) 195°/s (175°/s)
Nagib -  2.os 210°/s 200°/s
Vrtenje -  3.os 210°/s 200°/s

Zapestje
Vrtenje -  4.os 420°/s 420°/s
Nagib -  5.os 420°/s 420°/s
Vrtenje -  6.os 620°/s 620°/s

Dopustno 
breme na 
zapestju

Dopustni
moment

Vrtenje -  4.os 11,8 Nm 11,8 Nm
Nagib -  5.os 9,8 Nm 9,8 Nm
Vrtenje -  6.os 5,9 Nm 5,9 Nm

Dopustni
obratni
moment

Vrtenje -  4.os 0,30 kgm2 0,30 kgm2
Nagib -  5.os 0,25 kgm2 0,25 kgm2
Vrtenje -  6.os 0,06 kgm2 0,06 kgm2

Delovno področje 3,14m2 x 340° 7,57m2 x 340°

Temperatura okolice in relativna vlažnost 0~45°C, 20~80%RH 
(nekondenzirana)

0~45°C, 20~80%RH 
(nekondenzirana)

Masa 160 kg 285 kg

Dodatna nosilnost 3 osi 10 kg 20 kg
Pozicija montaže Stoječa, viseča, stenska Stoječa, viseča, stenska
Barva Roke: bela Nosilni del:modra Roke: bela Nosilni del:modra
Šifra za naročanje

izvedba z daljšo roko

Značilnosti:

Novi Shock senzor
Mehanizem podlog z objemkami zm anjšuje odklon žice, ki ga povzročijo 
spremembe v položaju robota. Telo gorilnika je  dodatno ojačano s kovinsko 
ovojnico.
Izboljšano vzdrževanje
Servisiranje in mazanje posameznih osi robota se sedaj lahko izvaja tudi ob 
nameščenem gorilniku. Standardizirani motorji za različne modele robota so 
bili uvedeni z namenom zm anjševanja rezervnih delov.
Zmanjšan polmer kolizije zadnjega dela
Izboklina zadnjega dela pri podajalnem mehanizmu je  v primerjavi s prejšnjim 
modelom manjša za 90mm, kar ponuja več prostora pri montaži.
Izboljšana protiprašna in vodotesna zaščita
Popolnoma zaprta struktura preprečuje vdor kapljic prahu iz vseh smeri. 
Servo Shock Sensor
Povečana občutljivost zaznavanja kolizij za 40% ter dodatno vgrajen nadzor 
za znižanje moči pri koliziji zmanjšata škodo, ki jo  le ta povzroči.

Nosilnost 6. osi omogoča tudi možnost 
TIG varjenja.
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Roboti za elektroobločno varjenje varstroj

Robot manipulator AII - V20
Robot AII-V20 je  primeren tako za strego lažjih predmetov kot za varilske aplikacije.

Tip AII-V20
Struktrua Vertikalna artikuliranost
Stevilo osi 6
Maksimalna nosilnost 20 kg
Ponovljivost ±0,07 mm
Pogonski sistem AC servo motor
Moč pogona 5600 W
Dajalnik pozicije Absolutni dajalnik

Delovno
področje

Roka
Vrtenje - 1  .os ±170° (±50°)
Nagib -  2.os -155° ~ +100°
Vrtenje -  3.os -170° ~ +260°

Zapestje
Vrtenje -  4.os ±180°
Nagib -  5.os -50° ~ +230°
Vrtenje -  6.os ±360°

Maksimal
na
hitrost

Roka
Vrtenje - 1  .os 195°/s (175°/s)
Nagib -  2.os 190°/s
Vrtenje -  3.os 180°/s

Zapestje
Vrtenje -  4.os 400°/s
Nagib -  5.os 400°/s
Vrtenje -  6.os 600°/s

Dopustno 
breme na 
zapestju

Dopustni
moment

Vrtenje -  4.os 43,7 Nm
Nagib -  5.os 43,7 Nm
Vrtenje -  6.os 19,6 Nm

Dopustni
obratni
moment

Vrtenje -  4.os 1,09 kgm2
Nagib -  5.os 1,09 kgm2
Vrtenje -  6.os 0,24 kgm2

Delovno področje 5,31m2 x  340°

Temperatura okolice in relativna vlažnost 0~45°C, 20~80%RH 
(nekondenzirana)

Masa 285 kg

Dodatna nosilnost 3 osi 20 kg
Pozicija montaže Stoječa, viseča, stenska
Barva Roke: bela Nosilni del:modra
Šifra za naročanje

Značilnosti: 

Povečana nosilnost
Nosilnost povečana na 20 kg, kar omogoča izvedbo širšega izbora 
aplikacij
Napredne operacijske možnosti
Visoko natančna ponovljivost in v primerjavi s prejšnjim modelom 
za 20% povečan dopustni moment na zapestju zagotavljata izredne 
operacijske možnosti tudi pri varjenju debelejših materialov.
Idealen za stropno montažo
Delovno območje na zadnji strani manipulatorja je  povečano za 
lažjo izvedbo stropne montaže.

Povečano 
delovno območje

AX-V16
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Roboti za elektroobločno varjenje varstroj

Delovna območja manipulatorjev: AII-V6, AII-V6L in AII-V20

Spodnje skice kažejo delovno območje P - točke (brez montiranega gorilnika)

AII-V6
standardna izvedba

AII-V6L
izvedba z daljšo roko

AII-V20
standardna izvedba
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Roboti za manipulacijo varstroj

Roboti za manipulacijo so namenjeni za raznovrstno uporabo, od elektroobločnega in točkovnega varjenja do posluževanja in 
ostalih različnih aplikacij. S svojim širokim delovnim območjem in velikim momentom povečujejo področje uporabe.

AII-V50 AX-V133 
AX-V166 

^  AX-V200

в f
ffi 1

V -'t

AX-V500

Značilnosti:

Elektroobločno varjenje
Fleksibno pozicioniranje med varjenjem se doseže s sistemom brez vibracij.
Točkovno varjenje
Raznovrstne funkcije, kot so servo gorilnik, sinhronizirani nadzor točkanja itd., se lahko uporabijo prek visoko kvalitetnih in 
hitrih proizvodnih linij.
Paletiranje
Z učenjem vzorcev se doseže enostavno nakladanje ter razkladanje večjih količin obdelovancev.
Termično rezanje
Programska oprema za term ično rezanje omogoča enostavno programiranje, vnaprej vključeni programirani makroji pa 
skrajšajo čas samega programiranja.

Tip AII-MV50 AX-MV133 AX-MV166 AX-MV200 AX-MV500
Struktrua Vertikalna artikuliranost
Stevilo osi 6
Maksimalna nosilnost 50 kg 133 kg 166 kg 200 kg 500 kg
Ponovljivost ±0,3 mm ±0,5 mm
Pogonski sistem AC Servomotorji

Roka
Vrtenje -  1.os

±320° (±160°) 
[stenska montaža 60° 

(±30°)]
360° (±180°) 300° (±150°)

Delovno Nagib -  2.os 230° (-150° ~ +  80°) 140°(- 80 °~ + 60°) 130°(- 55 °~ + 75°)
področje Vrtenje -3 .o s 272° (-140° ~ +132°) 390°(-132° ~ +258°) 155°(-125° ~ +30°)

Vrtenje -4 .o s 540° (±270°) 720°(±360°) 600°(±300°)
Zapestje Nagib -  5.os 250° (±125°) 270°(±135°) 240°(±120°)

Vrtenje -6 .o s 900° (±450°) 720°(±360°)
Vrtenje -  1.os 160°/s 100°/s 80°/s

Maksimal
na
hitrost

Roka Nagib -  2.os 160°/s 90°/s 80°/s
Vrtenje -3 .o s 160°/s 95°/s 80°/s
Vrtenje -4 .o s 180°/s 226°/s 150°/s 120°/s 90°/s

Zapestje Nagib -  5.os 150°/s 226°/s 150°/s 120°/s 90°/s
Vrtenje -6 .o s 256°/s 305°/s 210°/s 190°/s 145°/s

Dopustni
moment

Vrtenje -4 .o s 196 Nm 745 Nm 951 Nm

Dopustno 
breme na 
zapestju

Nagib -  5.os 196 Nm 745 Nm 951 Nm
Vrtenje -6 .o s 98 Nm 441 Nm 490 Nm

Dopustni Vrtenje -4 .o s 8 kgm2 60,9 kgm2 88,9 kgm2
obratni Nagib -  5.os 8 kgm2 60,9 kgm2 88,9 kgm2
moment Vrtenje -6 .o s 2 kgm2 30,2 kgm2 44,1 kgm2

Temperatura okolice in relativna vlažnost 0~45°C, 20~80%RH (nekondenzirana)

Masa 400 kg 1260 kg 1305 kg 3000 kg

Dodatna nosilnost 3 osi 20 kg 45 kg
Pozicija montaže Stoječa, viseča, stenska
Barva Roke: bela Nosilni del:modra
Šifra za naročanje

www.varstroj.si 12

http://www.varstroj.si


Roboti za manipulacijo varstroj

Delovna območja manipulatorjev: AII-V50, AX-V133, AX-V166, AX-V200 in AX-V500

AII-V50

AII-V200

AX-V133
AX-V166

AII-V500
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Varilni izvori za robotsko varjenje varstroj

Varilni izvori za robotsko varjenje z vgrajenim robotsim vmesnikom

VS 4000 digit 
VPS 4000 digit 
VPS 5000 digit

VPS 3000 AC MIG VARTIG 3500 AC/DC

Tehnični podatki, Območje
Varilna napetost

Intermitenca Premer Šifra za Hladilni Šifra
varilni izvor varilnega toka 50% 100% varilne žice naročanje agregat hladilnega agregata

VS 4000 digit
G

30 -  380 A 15,5 -  34 V 400 A 270 A 0,8 -  1,2 mm 698999
/

W HA - 4 699568

VPS 4000 digit G 30 -  400 A 15,5 -  34 V 400 A 283 A 0,8 -  1,2 (1,6) mm 699689 /
W HA - 4 699568

VPS 5000 digit W 30 -  500 A 15,5 -  39 V 500 A 
(60%)

350 A 1,2 -  1,6 mm 600406 HA - 5 600392

VPS 3000 AC MIG
G

30 -  300 A 12 -  36 V
300 A

283 A 0,8 -  1,6 mm 601262
/

W (80%) HA - 4 699568

VARTIG 3500 digit AC/DC
W

TIG DC: 4 -  300 A 
TIG AC inAC /D C : 10 -  3 0 0 A

245 A 
(60%) H A - 4

G - zračno hlajeni gorilnik W  - vodno hlajeni gorilnik

•  Z uporabo digitalnega robotskega vm esnika se varilni izvor pretvori v robotski varilni izvor, ka rom ogoča  natančno nastavljanje 
in nadzor varilnih parametrov.

•  Vsi varilni parametri se vnašajo preko robotskega PHG - a, kar občutno olajša samo programiranje tudi pri izredno zahtevnih 
postopkih varjenja.

•  Integrirano nadziranje varilnih parametrov ter upravljanje s seznamom napak.

Varilni parametri

Nastavljanje 
začetka in 
konca obloka

Varilni tok, varilna napetost
Karakteristika obloka
Čas predpihovanja plina
Hitrost varilne žice
Čas polnjenja kraterja, popihovanje plina
Parameter prostega gorenja
Fina nastavitev pulznih parametov

Nastavitev varilnega postopka
Zamenjava varilnega postopka
Krmiljenje dodatnih varilnih izvorov
Sistem nadzora parametrov (varilni tok, varilna napetost)
Nadzor motornega toka DV
Seznam napak
Nadzor nad prekinitvijo obloka
Nadzor trdega gorenja žice
Wave -  Puls frekvenca

Primer parametrskega 
stavka, programiran 
prek robotovega PHG - a
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Gorilniki za robotsko varjenje varstroj

Enostavna in kompaktna modulna izvedba
Vitki dizajn omogoča optim alno dostopnost
V isoka stabilnost in ponovljivost zagotavlja maksimalno
varnost TCP -  ja  tudi v primeru trka
Enostavna in hitra zamenjava cevnega paketa
Hitra prilagodljivost spreminjajočim se varilnim postopkom
Visoka ponovljivost položaja gorilnika
Vodno hlajenje vse do 500 A
Tehnična dozorelost in 100% zanesljivost

RT3500 RTW3500

Tip
Max. varilni tok Intermitenca Standard 

varilne žice
Premer 

varilne žice
Shock senzor Hlajenje Šifra 

Za naročanjeCO2 MIG/MAG CO2 MIG/MAG SSV SSB Integriran
RT3500S 350 A 350 A 80% 60% Fe 1,2 0 ,8 -  1,6 mm X zračno
RT3500H 350 A 350 A 80% 60% Fe 1,2 0 ,8 -  1,6 mm X X zračno
RT3500L 350 A 350 A 80% 60% Fe 1,2 0 ,8 -  1,6 mm X X zračno
RT5000S 500 A 350 A 50% 70% Fe 1,2 0 ,8 -  1,6 mm X zračno
RT5000H 500 A 350 A 50% 70% Fe 1,2 0 ,8 -  1,6 mm X X zračno
RT5000L 500 A 350 A 50% 70% Fe 1,2 0 ,8 -  1,6 mm X X zračno
RT3500S 350 A 350 A 80% 60% Fe 1,2 0 ,9 -  1,6 mm X zračno
RT3500H 350 A 350 A 80% 60% Fe 1,2 0 ,9 -  1,6 mm X X zračno
RT3500L 350 A 350 A 80% 60% Fe 1,2 0 ,9 -  1,6 mm X X zračno
RTW5000S 500 A 400 A 70% 60% Fe 1,6 1 ,2 -1 ,6  mm X vodno
RTW5000H 500 A 400 A 70% 60% Fe 1,6 1 ,2 -1 ,6  mm X X vodno
RTW5000L 500 A 400 A 70% 60% Fe 1,6 1 ,2 -1 ,6  mm X X vodno
MTXCA-2531 250 A 70% Al 1,2 1,2 mm X zračno
MTXCA W-4041 400 A 70% Al 1,2 1,2 -1 ,6  mm X vodno
MTXCA W-5031 500 A 70% Al 1,2 1,2 -1 ,6  mm X vodno

Opcije

ABIROB A360 ABIROB A500 ROBO VTS 290 ROBO VTS 500TS

TIG gorilniki
Zanesljivi TIG gorilniki ponujajo visoko natančnost pri varjenju različnih materialov. Prednastavljena W olframova elektroda, 
enostavna zamenjava gorilnika in vzdrževanje zagotavljajo nespremenjeno visoko kvaliteto varjenja.

Značilnosti:

Hitra prilagodljivost spreminjajočim se varilnim postopkom
Pred nastavljena Wolframova elektroda
Visoka ponovljivost položaja gorilnika
Možnost dovajanja dodajne žice
Vodno hlajenje vse do 400 A
Tehnična dozorelost in 100% zanesljivost

ABITIG WH 400 W

Model Max varilni tok Intermitenca Premer
elektrode

Hlajenje Šifra 
za naročanje

ABITIG W H 220 W 220 A (DC) 
160 A (AC)

100% 1 ,0 -3 ,2 m m vodno

ABITIG W H 400 W 400 A (DC) 
280 A (AC)

100% 1,6 - 4 ,8  mm vodno
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Krmiljenje robota varstroj

Krmilje AX-21
Novo krmilje s povečano zm ogljivostjo in vzdržljivostjo z novimi raznolikimi funkcijam i. Na osnovi industrijskega računalnika 
prevzema vse naloge produkcijskega procesa, od elektroobločnega in uporovnega varjenja do posluževanja.

Izboljšana učinkovitost hlajenja in povečana zaščita proti prahu 
zagotavljata zanesljivo rabo v grobem industrijskem okolju z 
visokim i obratovalnim i cikli, visokim i temperaturam i in visoko 
vlažnostjo.

Manjše dimenzije 
in teža krmilne 

enote

Možnost krmiljenja 
dodatnih16 osi

Prejšnji model (AX-C) AX21

Korekcija položaja gorilnika z eno samo tipko.

Položaj 
gorilnika je 
nepravilen 

zaradi kolizije

Postavi gorilnik 
v programirano 

točko.

Pritisni tipko 
Easy Setting na 
učnem panelu.

POPRAVILO
GORILNIKA
IZVRŠENO

Funkcija diagnostike robota - OPCIJA
Opcijska diagnostična funkcija omogoča prikaz hitrosti in 
električnega toka motorja za vsako os na m ultifunkcijskem  
prikazovniku.
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Funkcija diagnostike robota

www.varstroj.si

Avtomatska kalibracija - OPCIJA
S periodičnim  izvajanjem program a za zaznavanje 
odklona zagotavljam o preventivno kontrolo lege 
gorilnika. Ob pojavu odstopanja program kalibriranja 
avtom atsko izvede korekcijo varilnega programa.

Avtomatska kalibracija
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Krmiljenje robota varstroj

Popolnoma opremljen s funkcijam i, ki zagotavljajo brezpogojno kvaliteto. 

Funkcija nadzora obloka
S pomočjo učnega panela se lahko nadzirajo varilni tok, 
varilna napetost, podajanje žice itd. Ob priključenem Dl350 
je  še dodatno mogoče nadzor razmerja brizganja z namenom 
ugotavljanja možnosti zmanjšanja le-tega.

CURRENT V.ADJ. SPEED
150  a 0

CURRENT

И.CHAR.
100 ^  _ o i  

0

VOLTAGE
CUR

1 5 0 Ш 7 . 0_____lAUUKJV
Min/Max 150/150 I / . 0 / 1 7 .0

FEEU LOAD REDUCT.

1 Л *
?o/?o

Podatki o brizganju 

Povečana vzorčna frekvenca poskrbi za večjo natančnost 
zaznavanja hitrega valovanja

Navadna vzorčna frekvenca ni 
sposobna zaznavanja hitrega 
nihanja

Čas vzorčenja

Občutno izboljšana vzorčna 
frekvenca omogoča zaznavanje 
hitrega nihanja

Čas vzorčenja

Funkcija avtomatskega prilaganja podatkov z varilnimi 
karakteristikami

Zmanjšanje števila prekinitev med varjenjem
Pri prejšnjem modelu je  izpad obloka med varjenjem 
povzročal prekinitev dela robota. Krmilje AX21 pod 
prednastavljenim i pogoji (položaj ponovnega začetka, 
število ponovnih začetkov) omogoča avtomatsko 
nadaljevanje varjenja.

Začetek
obloka

Konec
obloka

Software PLC funkcija

PLC vm esnik z povezovalnim  nadzornim panelom zmanjša 
število dodatnih naprav, kar občutno zniža stroške sistema.

Primer urejevalnega okna v obliki diagrama. 

Poenostavljeno ožičenje

Podatki so prilagojeni tako, da se bo dejanski/a varilni tok/napetost Feldbussystem nadomesti elektromehanske krmilne 
prikazal/a v karakteristikah, kot je  bil/a program iran/a upoštevajoč komponente. To posledično zmanjša stroške ožičenja ter 
spremembe v varilnem okolju, kot je  npr. sprem injajoča se dolžina omogoča bolj fleksibilne koncepte naprave. 
žice.

Karakteristike, na katere 
vpliva varilno okolje

Rezultat prilagoditve

£ragr
ro

CL

Programiran podatek

Nastavljen varilni tok

Upoštevane spremembe, 
katere povzroča varilno 

okolje

Enostavna avtomatska 
prilagoditev varilnih 

karakteristik

/1 / /

АХ21 АХ21
/ /

PC

=
/

Eternet

Feldbussystem

Krmiljenje sistema
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Krmiljenje robota varstroj

Učni panel
Uporabniku prijazen učni panel zagotavlja popoln nadzor, visoko produktivnost in optim alno kvaliteto varjenja

Multifunkcionalno prikazovanje
Zaslon učnega panela lahko prikazuje 
do štiri različna okna hkrati.

Funkcijske tipke za 
enostavnješe posluževanje
Funkcijskim tipkam so določeni 
poljubni ukazi iz seznama ukazov.

Fiksno določene tipke
Fiksno določene tipke (P, L, C, 
AS, WS, Input in Output) 
skrajšujejo čas programiranja.

Visoko-resolucijski barvni zaslon
LCD zaslon s prikazom 640x480 pik 
VG A v TFT tehniki zagotavlja 
popolnoma pregleden videz.

Posluževanje s piktogrami
Intuitivni meni z nameščenim i 
prikaznimi ikonami.

Tristopenjsko varnostno stikalo

Zmanjšano število postopkov
Pripomočki, kot so fiksno določene 
tipke, skupna pretvorba hitrosti in 
koordinatni sistem reže 
skrajšujejo čas potreben za 
programiranje.

Učne postavke, kot so pogoji varjenja in nihanja, so 
z namenom še dodatno poenostavljenja učenja 
vizualno prikazane

Urejevalmo okno za vnašanje pogojev nihanja
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Krmiljenje robota varstroj

Enostavne in hitre funkcije 

Koordinatni sistem reže
Uporaba koordinatnega sistema reže omogoča pomik v smeri 
reže prek enoosnega vodenja na učnem panelu.

L,AE

Koordinatni sistem reže

Učni panel z zaslonom na dotik- OPCIJA
Indikatorji in stikala, prej nameščena na operacijskem panelu, 
so lahko sedaj dodeljena učnemu panelu.

,,Touch screen'' zaslon

Prikaz zgodovine urejanja
Zgodovina urejanja tako delovnih programov kot varilnih 
pogojev je  prikazana ter razvrščena po datumu in uri urejanja 
ter samem nazivu programa.

Številka
koraka

Synchromotion - opcija
Funkcija Synchromotion je  uporabna za raznolike aplikacije 
- sinhrono delovanje robota z določeno eksterno osjo.

Multi - Synchromotion
Za krmiljenje sistema z 
več delovnim i mesti

Podrobnosti
urejanja

Funkcija upravljanja z napakami pri varjenju

Dodatne iskalne funkcije omogočajo hitro in natančno 
identifikacijo vzrokov napak, karše dodatno izboljša 
produktivnost

Številka programa 

Številka koraka

Twin - Synchromotion
Za simultano sinhronizirano 
delovanje dveh robotov

Jigless - Synchromotion
Za sinhrono delovanje
med varilnim in strežnim robotom

Prikaz napak pri začetku obloka

Funkcija opozarjanja upravljalca na preglede
Funkcija s sporočili na zaslonu učnega panela ali z zunanjim 
izhodnim signalom opozarja upravljalca na periodične preglede 
robota in zamenjave posameznih delov.
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Pozicionerne enote varstroj

Vrtljivi pozicionerji
Značilnosti:
•  Upravljanje pozicionerja se izvaja s konzole za program iranje robota,
•  Možnost sinhronega delovanja varilnega robota s pozicionerjem (opcija),
•  Kompaktna izvedba pozicionerja omogoča dobro izrabo prostora,
•  Možnost pritrditve na različne pritrdilne površine omogoča enostavno in hitro kombinacijo za modulno gradnjo 

različnih variant pozicionerjev,
•  Integriran priključek za maso (500 A);
•  Votla osovina omogoča dovod komprim iranega zraka in krmilnih vodnikov.

V ROBO X

G

Tehnični podatki P 250V ROBO P 500V ROBO P 1000V ROBO P 1500V ROBO
Max. nosilnost 250 kg 500 kg 1000 kg 1500 kg
Ekscentričnost pri max. nosilnosti - X 125 mm 140mm 160 mm 150 mm
Nominalno št. vrtljajev 26 m in '1 26 m in '1 14 m in '1 6,5 m in '1
Max. št. vrtljajev 39 m in '1 35 m in '1 20 m in '1 9 m in '1
Nominalni moment 287 Nm 436 Nm 1085 Nm 2.303 Nm
Max. moment 1.010 Nm 1.239 Nm 1.895 Nm 6.141 Nm
Ponovljivost pozicioniranja (R=300mm) ±0,1 mm ±0,1 mm ±0,1 mm ±0,1 mm
Dimenzije (SxGxV) 516x400x336 mm 516x400x336 mm 546x405x366 mm 830x454x780 mm
0  vpenjalne plošče 280 mm 280 mm 320 mm 750 mm
Sifra za naročanje

K ROBO s podporo

Tehnični podatki P 250K ROBO P 500K ROBO P 1000K ROBO P 1500K ROBO
Max. nosilnost 250 kg 500 kg 1000 kg 1500 kg
Ekscentričnost pri max. nosilnosti - X 200 mm 200 mm 200 mm 200 mm
Nominalno št. vrtljajev 28 m in '1 28 m in '1 16 m in '1 11 m in '1
Max. št. vrtljajev 39 m in '1 35 m in '1 28 m in '1 20 m in '1
Nominalni moment 399 Nm 665 Nm 1.156 Nm 1.695 Nm
Max. moment 1.120 Nm 2.100 Nm 3.651 Nm 5.352 Nm
Ponovljivost pozicioniranja (R=200mm) ±0,1 mm ±0,1 mm ±0,1 mm ±0,1 mm
Dimenzije (SxGxV)
0  vpenjalne plošče
Sifra za naročanje
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Pozicionerne enote varstroj

Vrtljivo nagibno pozicionerji - NV ROBO
Značilnosti:

Upravljanje pozicionerja se izvaja s konzole za programiranje robota,
Možnost sinhronega delovanja varilnega robota s pozicionerjem (opcija), 
Kompaktna izvedba pozicionerja omogoča dobro izrabo prostora (aksialni ležaj), 
Vse pogonske komponente so v notranjosti pozicionerja oz. ustrezno zaščitene 
Za vrtenje in nagib se uporablja zobniški prenos,
Integriran priključek za maso (500 A),
Votla osovina omogoča dovod komprim iranega zraka in krmilnih vodnikov.

 ̂1400

i

D
br

em
en

ite
v 

(k
g)

 
G

^  180 300 400 000 780 000 1000

Težiščna razdalja (mm) X -------
DIAGRAM OBREMENITVE P - ... NV ROBO - vrtenje

G

Tehnični podatki P 250NV ROBO P 500NV ROBO P 1000NV ROBO
Max. nosilnost 250 kg 500 kg 1000 kg
Ekscentričnost pri max. nosilnosti - X 250 mm 300 mm 250 mm
Nominalno št. vrtljajev 8,7 min-1 8,2 min-1 5,4 min-1
Max. št. vrtljajev 13 min-1 12 min-1 7 min-1
Nominalna hitrost nagiba 5,2 min-1 4,1 min-1 3,7 min-1
Nominalni moment vrtenja 584 Nm 916 Nm 2104 Nm
Nominalni moment nagiba 1.449 Nm 7.918 Nm 4.030 Nm
Max. moment vrtenja 1.958 Nm 3.222 Nm 5.980 Nm
Max. moment nagiba 5.100 Nm 5.100 Nm 10.746 Nm
Ponovljivost pozic. (R=300mm) ±0,2 mm ±0,2 mm ±0,2 mm
Položaj za pozicioniranje - vrtenje poljuben poljuben poljuben
Položaj za pozicioniranje - nagib Poljuben med -15° - 90° Poljuben med 0°-90° Poljuben med 0°-90°
Šifra za naročanje
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Pozicionerne enote varstroj

Zasučni pozicionerji
Ročni zasučni pozicioner RZP 150
Značilnosti:

•  Zasuk 2 položajnega pozicionerja se izvede ročno z obračanjem obroča za ±180°,
•  Aretacija položaja se izvede pnevmatsko z aktiviranjem nožnega stikala (pnevmatski razvodnik),
•  Integriran priključek za maso (500 A),
•  Na vsako stran pozicionerja (A in B stran) je  možno pritrditi vpenjalno ploščo z dimenzijam i 

1000x600mm.

Tehnični podatki RZP 150
Max. nosilnost po strani 150 kg
Dimenzija vpenjalne površine mize (axb) 1000 x 600 mm
Območje gibanja / premer 3000 mm
Ponovljivost pozicioniranja ± 0.25 mm
Zasuk ročni
Aretacija pozicije pnevmatska
Stevilo položajev za pozicioniranje 2
Cas zasuka za 180° cca 10 s
Šifra za naročanje

Vertikalni zasučni pozicioner VZP 300 
Značilnosti:

•  Zasuk 2 položajnega vertikalnega pozicionerja se izvede elektrom otorno s pomočjo zasučne mize W eiss;
•  Integriran priključek za maso (500 A);
•  Integriran priključek za komprim iran zrak (hitri priključek) in krmilne signale (10 polni konektor);
•  Na vsako stran pozicionerja (A in B stran) je  možno pritrditi vpenjalno ploščo z dim enzijam i 1800x550mm.

Tehnični podatki VZP 300
Max. nosilnost po strani 300 kg
Razdalja med vpenjalnima površinama 1900 mm
Max. širina vpenjalne plošče 550 mm
Delovna višina cca 950 mm
Ponovljivost pozicioniranja ± 0.1 mm
Zasuk elektromotorni
Število položajev za pozicioniranje 2
Čas zasuka za 180° cca 5 s
Šifra za naročanje
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Pozicionerne enote varstroj

Horizontalni zasučni pozicioner HZP 300 

Značilnosti:
•  Zasuk 2 položajnega pozicionerja se izvede ročno z obračanjem  obroča za ±180°,
•  Aretacija položaja se izvede pnevmatsko z aktiviranjem nožnega stikala (pnevmatski razvodnik),
•  Integriran priključek za maso (500 A),
•  Na vsako stran pozicionerja (A in B stran) je  možno pritrditi vpenjalno ploščo z dimenzijam i 1000x600mm.

Naziv HZP 300
Max. nosilnost po strani 300 kg
Razdalja med vpenjalnima površinama 1900 mm
Max. širina vpenjalne plošče 550 mm
Delovna višina cca 900 mm
Ponovljivost pozicioniranja ± 0.1 mm
Zasuk elektromotorni
Število položajev za pozicioniranje 2
Cas zasuka (180°) cca 5s
Šifra za naročanje

Horizontalni zasučni pozicioner z eksternima osema HZP 300 EO
Značilnosti:

•  Upravljanje pozicionerja se vrši s konzole za programiranje robota,
•  Za dovajanje varjenca v optimalni položaj za varjenje je  na vsaki strani (A in B) dodana eksterna os,
•  Možnost sinhronega delovanja varilnega robota z eksternima osema pozicionerja (opcija),
•  Zasuk 2 položajnega horizontalnega pozicionerja se izvede elektromotorno s pomočjo zasučne mize Weiss,
•  Integriran priključek za maso (500 A),
•  Integriran priključek za komprim iran zrak (hitri priključek) in krmilne signale (10 polni konektor),
•  Na vsako stran pozicionerja je  možno pritrditi vpenjalno ploščo z dimenzijam i 1800x950 mm.

Naziv HZP 300 EO
Max. nosilnost po strani 300 kg
Razdalja med vpenjalnima površinama 1900 mm
Max. širina vpenjalne plošče 550 mm
Delovna višina cca 900 mm
Ponovljivost pozicioniranja ± 0.1 mm
Zasuk elektromotorni
Število položajev za pozicioniranje 2
Čas zasuka (180°) cca 5s
Šifra za naročanje
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Robotska vozna proga varstroj

Robotska vozna proga R3200
Značilnosti:
•  Upravljanje vožnje robota na vozni progi se vrši s konzole za program iranje robota;
•  Omogoča prem ik robota po progi v 4 vnaprej določene točke vozne proge;
•  Možnost premikanja robota po progi v poljubno točko vozne proge -  robotska eksterna os (opcija);
•  Možnost sinhronega delovanja varilnega robota in premika po vozni progi (opcija);
•  Vozna proga: 2x linearna kroglična vodila, pogon preko AC servomotorja in planetnega reduktorja na zobato letev;
•  Podaljševanje robotske proge po segmentih (opcija).

Naziv R3200
Dolžina hoda 2500 mm
Dolžina proge 3200 mm
Max. hitrost gibanja 20 m/min
Max. nosilnost 600 kg
Ponovljivost pozicioniranja ± 0.1 mm
Pogonski sistem AC servomotor
Moč pogona 500 W
Sifra za naročanje
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Opcije varstroj

Robotska senzorika 
Dotični senzor AII-WD
Senzor za zaznavanje lege varjenca z dotikom varilne žice ali plinske šobe.

Primeren za vse srednje debele pločevine 
Cenovno najugodnejši senzor za zaznavanje lege varjenca 
Vgrajena nadzorna enota odpravlja potrebo po ločeni senzorski enoti 
Hitrost iskanja do 200 cm/min
Ločena senzorska enota (opcija) je  primerna za z rjo in umazanijo prekrite površine

Zaznavanje položaja obdelovanca У
Sledenje zvara -
Ponovno zaznavanje oblike reže -
Možne kombinacije z ostalimi senzorji obločni senzor in TIG obločni senzor
Debelina pločevine 3,2 mm ali več
Natančnost ±1,0 mm
Material prevodni materiali

Obločni senzor AII-AR
Sledilni senzor za CO2 / MAG postopke varjenja, ki avtomatsko sledi zvaru s pomočjo nihanja (pendlanja) varilnega gorilnika.

• Omogoča korekture deform iranih obdelovancev, katere ni možno korigirati z navadnim i sistemi za nadzor položaja 
obdelovanca

• Uporaben za vse srednje debele pločevine.
• Cenovno najugodnejši sledilni senzor
• Enostavno program iranje in vzdrževanje

Zaznavanje položaja obdelovanca -
Sledenje zvara У
Ponovno zaznavanje oblike reže -
Možne kombinacije z ostalimi senzorji dotični senzor in laserski senzor
Debelina pločevine 3,2 mm ali več
Natančnost ±1,0 mm
Material železo, legiranojelo

TIG obločni senzor AII-AR
Sledilni senzor za TIG postopke varjenja, ki avtomatsko sledi zvaru s pomočjo nihanja (pendlanja) varilnega gorilnika.

• Omogoča neprekinjen nadzor (vertikalno sledenje)
• Omogoča stabilno varjenje s konstantnim držanjem dolžine obloka -  tudi pri deformaciji tanjših pločevin
• Omogoča največjo natančnost pri sledenju -  tudi pri pulznem varjenju
• Enostavno program iranje in vzdrževanje

Zaznavanje položaja obdelovanca -
Sledenje zvara le vertikalno sledenje
Ponovno zaznavanje oblike reže -
Možne kombinacije z ostalimi senzorji dotični senzor in laserski senzor
Debelina pločevine 1,0 mm ali več
Natančnost ±0,5 mm
Material vsi materiali
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Opcije varstroj

Laserski iskalni senzor AII-QD
Visoko natančni lasersko podprti senzor za zaznavanje lege varjenca, ki optično zaznava začetni položaj z maksimalno hitrostjo.

Večja hitrost in večja natančnost kot pri dotičnem senzorju 
Izjemno natančno zaznavanje za široki spekter uporabe: od tanjših do 
srednje debelih pločevin
Enostavno ponovno zaznavanje različnih varnih šivov
Vizualni prikaz rezultatov zaznavanja na učnem panelu
Glede na rezultate zaznavanja omogoča avtomatsko spreminjanje
varilnih parametrov
Hitrost sledenja do 360 cm/min

Laser

Zaznavanje oblike reže

Zaznavanje položaja obdelovanca У
Sledenje zvara -

Ponovno zaznavanje oblike reže У
Možne kombinacije z ostalimi senzorji obločni senzor in TIG obločni senzor
Debelina pločevine 1,0 mm ali več
Natančnost ±0,5 mm
Material Vsi materiali brez zrcalne površine

Laserski sledilni senzor AII-LT
Visoko natančni lasersko podprti avtomatični senzor za sledenje zvarov.

• V isoko natančne tridim enzionalne sledilne funkcije omogočajo varjenje obdelovancev zapletenih oblik
• S pomočjo enostavnega programskega ukaza senzor avtom atsko postavi goriln ik v optimalni položaj
• Senzor zazna lego obdelovanca
• Uporaben tako pri tanjših pločevinah kot pri posebno zahtevnih postopkih
• Prilagodljiv nadzor omogoča sprem injanje varilnih parametrov v realnem času

Zaznavanje položaja obdelovanca У
Sledenje zvara У
Ponovno zaznavanje oblike reže У
Možne kombinacije z ostalimi senzorji nepotrebno (omogoča tako iskanje kot sledenje)
Debelina pločevine 1,0 mm ali več
Natančnost ±0,5 mm
Material Vsi materiali brez zrcalne površine
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