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průmyslové a servisní roboty

Superior Clamping and Gripping

Jste připraveni 
na nové úkoly?
My také.

S novými nástroji SCHUNK 
uděláte z vašich robotů 
specialisty na odjehlování, 
broušení a leštění.

Více informací na schunk.com/material-removal
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Obr. 4. Jednotka CDB je flexibilně nastavitelná v axiálním i radiálním 
směru a může být vybavena běžně používanými odjehlovacími noži 

Obr.  3.  Zvláště  robustní:  pneumatické  odjehlovací  vřeteno  RCV  je 
vhodné pro všechny druhy odjehlovacích procesů s rotačními nástroji 
a umožňuje opracovat obrobky různých tvarů 

lec obroben definovanou silou, poskytuje neocenitelnou službu. Jed-
notku, jež zajišťuje v každé poloze konstantní kompenzační sílu, lze 
použít univerzálně. Senzor polohy v kombinaci s tlakovými regulač-
ními ventily umožňuje kompenzovat tíhu nástroje. PCFC lze použít 
s jakýmkoliv zařízením, a tedy pro nespočet úloh.

S novými odjehlovacími vřeteny a výrobky rozšiřuje Schunk svou 
nabídku koncových efektorů o další důležitou část. Uživatelům je na-
víc nabízena optimální podpora při tvorbě návrhu procesu opracová-
ní: v novém centru CoLab si mohou zákazníci své úlohy nejdříve ne-

chat otestovat. Schunk zde analyzuje proveditelnost obráběcí úlohy 
a tím usnadňuje přechod na automatizovaný proces. Kdo se chce ne-
chat na vlastní oči přesvědčit o přednostech nových řešení, může si 
zdarma dohodnout termín návštěvy Schunk-Roadshow včetně před-
stavení novinek. Návštěvu si zájemci mohou dohodnout u svého kon-
zultanta Schunk nebo na schunk.com.

(SCHUNK Intec, s. r. o.)

krátké zprávy 
  Pozvánka na seminář Úsporné a chytré 

budovy
Dne 3. listopadu 2021 od 9:00 do 12:00 h mohou zájemci sle-

dovat virtuální seminář o projektování a provozování chytrých bu-
dov a energeticky náročných provozů. Seminář pořádá pro firmy 
Schneider Electric společnost LPE Elektro.

Platforma EcoStruxure bezpečně propojuje hardware, software 
a služby prostřednictvím páteřní ethernetové sítě s protokolem IP 
a pomáhá maximalizovat hospodárný provoz budovy a produkti-
vitu bez negativního dopadu na komfort uživatelů. Jde o řešení 
pro budovy všech velikostí a typů – od rodinných domů přes ho-
tely, kanceláře a datová centra až po rozsáhlé průmyslové celky.

Školení je zařazeno do projektu Celoživotního vzdělávání 
ČKAIT. Zájemci se mohou přihlásit na https://bit.ly/3nu7tbc.   (ed)


