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UYGULAMALARI



Üstten giriş servo robotlar

UYGULAMA
ÖRNEKLERİ

Plastik enjeksiyonda üstten giriş servo 
robotlarımız ile birçok uygulama, 
ekonomik ve kolay bir şekilde hayata 
geçirilebilir. Yatırımın geri dönüş süresinin 
oldukça kısa olduğu bu uygulamalarda, 
kısalan çevrim süresi, düşen işçilik 
maliyeti ve artan ürün kalitesi en temel 
kazançlar olarak öne çıkmaktadır.



ÜRÜN ALMA
Parçanıza özel robot eli tasarımı

Her yapıda ve göz sayısındaki kalıplarınız 
için, özel tasarım robot eli desteğimiz ile 
optimum ürün alma çözümleri sunarız. 

Alınan ürünler bir konveyör veya masaya 
bırakılabilir. Makine, operatör müdahalesi 

olmadan makine hiç durmadan 
otomatikte çalışmaya devam eder. 



DİZME

Kalıptan çıktıktan sonra robot ile alınan 
ürünler, istenilen sıralamada dizilebilir. 

Siz sadece kaç sıra, kaç sütun ve kaç 
kat olması gerektiğini belirlerseniz, 

gerisini robot otomatik hesaplar.
Dilerseniz ürünlerinizi koyduğunuz 

ambalajın içine de direk dizme 
yapabilirsiniz.



KAMERA
KONTROL

Enjeksiyon sonrası üründeki olası hataları 
tespit etmek için (eksik baskı, ölçü 

kontrolü, şekil bozukluğu vs) kamera ve 
görüntü sensörleri kullanılarak robot ile 

entegre bir şekilde kalite kontrol 
otomasyonu yapılabilmektedir. I/O bazında 

red veya OK sinyali veren her türlü 
kamera/görüntü sensörü robotlarımız ile 

haberleşebilir.



IML
Standart robotlar ile IML uygulama

Sadece IML için özel tasarlanan bir sistem 
yerine, standart 3 eksen kartezyen 

robotlarımız ile IML uygulamalarınızı 
kolayca yapabilirsiniz. Tasarım ve üretimini 

yapabileceğimiz dummy/magazin 
eklemesi ile hızlı ve ekonomik şekilde 

çözüm üretmekteyiz. Robotu IML projeniz 
dışında ürün alma/insert yerleştirme  ve 

diğer plastik enjeksiyon uygulamalarında 
kullanmaya devam edebilir, üretimdeki 

esnekliğinizi korursunuz.



INSERT
YERLEŞTİRME

Ürünleriniz insert parça kullanıyor ve 
bunları manuel olarak el ile kalıp içine 
yerleştiriyorsanız hem çevrim süreniz 

oldukça uzar hem de operatörün insert 
koymadan üretim yapma ihtilami 

ortaya çıkar. Ekonomik insert 
otomasyonlarımız ile otomatik olarak 

kalıp içine insert parçayı robot ile 
yerleştirip hemde bitmiş ürünü yine 

robotla alabiliriz.



YOLLUK
KESME

Ürün kalıptan alındıktan sonra, ayrılmayan 
yolluklar robot ile otomatik olarak 

kesilebilir. Burada yolluk tipi ve malzeme 
yapısına göre pnömatik makas, sıcak bıçak 
veya lazer kesme yöntemleri uygulanabilir. 
Tüm yöntemlerde işlem robot kumandası 

tarafından işletilen program ile yapılır, 
ekstra bir müdahaleye gerek 

olmamaktadır.
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