
RAVEMA SMART AUTOMATION
Vi erbjuder en prisvärd, användarvänlig och flexibel automationslösning till några av våra
allra populäraste Mazak maskiner. Det är en modulbaserad enhet som i sitt
standardutförande består av två delar, en robotfot och ett bord med raster för detaljer. 

Som standard ingår robotfot och maskinbord. Du kan enkelt tillverka ett eget raster för
att anpassa det till dina detaljer. Väx med automationslösningen, önskar du på sikt att
anpassa automationslösningen med ett visionsystem eller automatiskt rasterbyte med
hjälp av en AMR/AGV så finns anpassade moduler för det.

Automationslösningen är byggd av standardkomponenter för att hålla en attraktiv
prisnivå. Genom att använda standardkomponenter, tex robotfoten, som är den samma
oavsett vilken storlek av Fanuc-robot kan en enhet klara många olika detaljstorlekar och
vikter. 

Det är en enkel parameterprogrammering via robotpendanten där operatören endast
anger centrumavstånd och antal rader i rastret när du lär in nya detaljer.

Enkel åtkomst i maskinen då den är placerad till vänster om maskinens framsida vilket
ger full access till bearbetningsmaskinen vid ställ och verktygsunderhåll.

Bilden visar tillval som inte är inkluderat i standardutförandet och vi reserverar oss för ev desingförändringar. 
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Rasterhantering

Placera ett laserskuret raster med det
centrumavstånd arbetsstycket erfordrar.
Programmering av raster utförs med robotpendanten
där centrumavstånd och antal rader anges.

Så fungerar Ravema Smart Automation

Placering av robot till vänster om maskinens
framsida medger full access till
bearbetningsmaskinen vid ställ och
verktygsunderhåll. Laddning och plundring av
ämnen görs på ett raster som sitter monterat mot
robotfoten. Via robotpendanten hanteras
inställningarna för plock från raster samt mot
maskin. 
Bearbetad detalj lämnas på samma plats som
råämnet var placerat. Det finns prissatta tillval men
det kan också erbjudas andra lösningar på begäran.

Mått och vikt på kutsämne som standard
Ravema Smart Automation hanterar:

Diameter: 50 – 150 mm 
Höjd: 25 – 150 mm 
Max detaljvikt: 3 kg
Max buffertyta: 1200 x 800 mm (Ø75 mm ca 96 ämne)
Notera: M10/12-robot når 800 x 800 mm (64 ämne).
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Standardutförande

Notera:
Maskinen ska vara utrustad med robotinterface och autodörr.

1.Robot Fanuc M10/12
 Max detaljvikt 2 x 3 kg, räckvidd 1440 mm, utrustad med 3 ventiler, slangpaket,
lutande fot för bra åtkomlighet, mjuk och hårdvaror som erfordras för
applikationen.

2. 2 st Chuckgripdon Schunk PZN 64
 En utrustad med tryck-kors, båda gripdonen har raka flyttbara standard-fingrar.
 
3. Säkerhet
 Mekaniska skydd och säkerhetsskanner.

4. Rastermagasin
Med instyrning för raster 1200 x 800 mm.
 1 st raster för kutsämne ingår.

5. Standard-HMI i robotpendant 
 Med programmerbart centrumavstånd och rader för raster, i övrigt fri
programmering.

6. CE dokumentation
 2B på levererad lösning. 

7. Dokumentation och operatörshandbok
Levereras som PDF.
Slitdelar och rastermall levereras i step-format. 
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Pris: SEK 699 000
Exkl. moms, frakt, reskostnader, restid, logi och traktamente. 

Vi reserverar oss för ev prisjusteringar och fel i produktinformationen.
 



1. 
Fanuc M20/35
Hanteringsvikt 35 kg, detaljvikt 2 x 10
kg, räckvidd 1813 mm inkl. större
gripdon för ökad hanteringsvikt. 
SEK 140 000:-

2. 
Fanuc M710
 Hanteringsvikt 70 kg, detaljvikt ca 2 x
20 kg, räckvidd 1813 mm inkl. större
gripdon för ökad hanteringsvikt.
SEK 280 000:-

3. 
Manuell gripdonsväxlare
 För M10/12
SEK 20 000:-

4. 
Manuell gripdonsväxlare
 För M20/35
SEK 30 000:-

5. 
Manuell gripdonsväxlare
 För M710/70 
SEK 50 000:-

6. 
Blåskniv 
 Monterat på gripdon för blåsning av
chuckbackar 
SEK 9 000:-

7. 
Pallhantering för snabbare byten. 
Säker lucka vid pall för åtkomst för
truck inklusive anpassad pall och
pallnärvarogivare. 
Notera: Truckpåkörningsskydd ingår
inte. 
 SEK 30 000:-

8. 
Extra pall för pallahantering
1200 x 800 mm anpassad för raster.
SEK 5 000:-

9. 
Axelhantering, utredning erfordras.
Dubbla parallellgripdon inklusive 1 set
flyttbara V-spårsfingrar anpassade för
axeldiameter 30 – 70 mm. 1 axelraster
ingår.
 Inklusive driftsättning av en
axelvariant utan vändning (1
operation).
 Hantering av en axel åt gången.
 Vid behov: Välj gripdonsväxlare
baserat på robotmodell.
SEK 85 000:- för M10/12
 SEK 105 000:- för M20/35
 SEK 125 000:- för M710

10. 
Omtag samt längdjustering vid
axelhantering.
Kan erfordras för mer exakt laddning i
svarv och vid omtag för operation 2.
SEK 55 000:-

11.
Installation/driftsättning
Inklusive operatörsutbildning 4 tim,
driftsättning av en detalj, FAT och SAT 
SEK 75 000:-

12.
CE-märkning
 Levereras för på komplett utrustning
SEK 15 000:-

13.
Remote Access (erfordrar nätverk).
 Larmljus 3 färger. 
 Luftberedning. 
 Fri distanssupport 
SEK 40 000:-

Tillval:

1.
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·Gripfingrar där standardfingrar inte kan användas.
·Interfaceanpassning mot maskin
·Maskinlucka med säkerhet och riskanalys.
·Tillverkning och konstruktion av fixtur vid hantering mot
fleroperationsmaskin.
·Mätuttag eller hantering mot mätmaskin.
·Märkutrustning.
·Blåslåda eller blåsknivar monterade i maskin.
·Eller annan överenskommen utrustning som önskas

Levererad robotutrustning garanteras för fel och brister
under 12 månader dock max 5 800 tim (treskift).
Garantin gäller inte för slitdelar. Garantin ersätter
material och arbetstid.

Priser kan förmedlas på följande:
 

Garanti

Välkommen att kontakta oss på berättar vi mer!
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