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robotcel worden beladen en het gelaste werkstuk wordt

Draft Max
De afzuigtafel DraftMax verwijdert rook en stof direct uit de
ademzone van de lasser via het werkoppervlak en het achterafzuigingspaneel. Achterafzuiging wordt aanbevolen als
gewerkt wordt met een hittebron, zoals een lastoorts. Snel
opstijgende lasrook kan eﬀectief worden afgevangen door
een combinatie die naar beneden en naar achteren afzuigt.
De werkbank met onder- en achterafzuiging is een combinatie van een lastafel en een afzuig- en ﬁltratiesysteem. De afzuigtafel kan overal worden geplaatst, zowel binnen in een
lascabine of aangesloten op het leidingwerk. De DraftMax is
geschikt voor toepassingen zoals lassen, slijpen en plasmasnijden.

uitgenomen.

Dankzij geïntegreerde vision
Met deze compacte productiecel wil Valk Welding de
markt inspireren en laten zien hoe je cobots en lasrobots
kunt laten samenwerken. De cobot kan in dit voorbeeld
het monotone inlegwerk van de bediener overnemen.
Dankzij de geïntegreerde vision kunnen de TM-cobots de
onderdelen willekeurig van een plat vlak oppakken.

Minimale opstarttijd
Naast custom built lasrobotinstallaties bouwt Valk Welding ook verplaatsbare, gestandaardiseerde cellen op torsievrije frameconstructies. Daarmee biedt de lasrobotbintegrator laagdrempelige en compacte oplossingen
voor beginnende robotgebruikers. De gestandaardiseerde
torsievrije frameconstructies worden geleverd in meerdere varianten, inclusief besturing, manipulatoren en afscherming, zodat deze als een compleet systeem kunnen
worden vervoerd en intern verplaatst. Omdat de systemen al zijn voorbereid voor offline programmering is de
opstarttijd voor nieuwe robotgebruikers minimaal.

De CoWelder van Migatronic is een slimme en compacte lasrobot. Het apparaat sluit aan bij de familie van cobots: robots die
samenwerken met mensen in een gedeelde werkruimte. De
ﬂexibele en eenvoudig te programmeren lascobot kan routinematige laswerkzaamheden uitvoeren, terwijl de geschoolde lasser de handen vrij krijgt voor andere lastaken.

MFD
De MFD is een mobiele afzuiger. Dit product zuigt droge lasrook en slijpstof af bij de bron. Deze mobiele unit bevat een
mechanisch DuraFilter-systeem en kan worden uitgerust met
een kunststof afzuigarm of een ﬂexibele slang. Mobiele units
zijn geschikt voor laswerkzaamheden op elke gewenste locatie. Het systeem is standaard uitgerust met een ﬁlterindicator, die aangeeft of de afzuiging nog steeds toereikend is
of dat het ﬁlter moet worden vervangen.

Snel en nauwkeurig
Diluter
In sommige gevallen zijn bronafzuiging en kappen geen
optie, bijvoorbeeld als de metaalwerkstukken te groot zijn
voor de afzuigarmen, zoals in de scheepsbouw en transportindustrie. Of wanneer lassers voortdurend van plaats moeten
wisselen. Plymovent heeft daarom een algemeen ﬁltratiesysteem ontwikkeld dat lasrook op grote werklocaties kan afvangen: de Diluter. Dit systeem kan worden gebruikt in grote
werkplaatsen met diverse lasprocessen, wisselende werkzaamheden, kraantransport en plaatsen waar het moeilijk is
om leidingwerk te installeren.
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De cobot is gekoppeld aan een krachtig Migatronic lastoestel. De zesassige robotarm verplaatst zich snel tussen verschillende lasposities. Op deze manier kunnen werkstukken
sneller worden gelast dan met de hand. De roterende gewrichten bewegen met een snelheid tot 180° per seconde,
met een repetitieve nauwkeurigheid van +/- 0,1 mm.
De CoWelder-productpakketten zijn afgestemd op optimale
lasprestaties; van eenvoudig lassen tot geavanceerd pulsMIG- of TIG-lassen (met of zonder koude draadaanvoer).
Kies uit de UR5- en UR10-robot – afhankelijk van het gewenste maximale werkbereik.
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