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De ce aveți nevoie de
automatizare colaborativă

Servicii premium Multitech
Împreună cu un specialist din echipa noastră vom alege cea 
mai bună soluție de automatizare colaborativă pentru linia 
dumneavoastră de producție. Odată setat și programat cobotul, 
vă suntem alături cu suport și asistență în cazul oricărei situații 
neașteptate. De asemenea, intervenim în 24 ore și reparăm
cobotul rapid la fața locului sau în centrul nostru de service în cazul 
unei defecțiuni prea puțin probabile.

Lipsa forței de muncă
Automatizarea se poate face în toate mediile de muncă, inclusiv
în medii murdare sau periculoase, cu activități plictisitoare ori 
repetitive. Angajații existenți pot fi astfel mutați către posturi noi
și mult mai valoroase. Astfel, cresc satisfacția muncitorilor,
moralul acestora, dar și loialitatea. În plus, un angajat ce nu a
luat contact niciodată cu un cobot UR are nevoie de mai puțin de o 
oră pentru a monta și programa prima sarcină simplă a unui cobot.

Vă permiteți, promitem!
Dacă sunteți o companie de dimensiuni mici sau mijlocii,
probabil vă gândiți: „Este minunat, dar bugetul meu pentru
echipamente este foarte limitat.” Multitech vă oferă un model de 
finanțare rapid, cu risc scăzut. Puteți maximiza productivitatea, 
rentabilitatea și ROI-ul fără a pune presiune pe stabilitatea
financiară a companiei dumneavoastră.

Flexibilitatea operațională
și avantajul financiar
Coboții sunt accesibili, versatili și ușor de integrat în procesele 
de lucru. Oferă facilitate în reprogramare și în reimplementarea 
diverselor aplicații pe măsură ce apar noi nevoi, fără a schimba 
configurația halei de producție. Programat în mod corect, un cobot 
poate livra produse finite într-un ritm mult mai rapid decât liniile 
de confecționare ori asamblare manuală, pentru a răspunde unor 
nevoi în schimbare sau pentru extinderea capacității de producție.

Avantajele automatizării colaborative sunt incontestabile:
mai multă rentabilitate, productivitate sporită, flexibilitate,
calitate superioară în producție și chiar mai multă satisfacție 
pentru angajați. Dacă vă gândiți să instalați roboți colaborativi
– coboți, acum este momentul.

De ce? Din cel puțin 4 motive...
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Dezvoltare accelerată
cu ajutorul e-Series
Fiți cu un pas
înaintea concurenței
grație beneficiilor
cheie ale e-Series

87
MINUTE
în 87 de minute 
oricine poate deveni 
programator de roboți, 
cu Universal Robots 
Academy

Simplitate în programare

Posibilități fără limite, deschise oricui
Uitați de cursurile de programare. Cu ajutorul Universal Robots Academy oricine poate 
deveni programator de roboți. Economisiți costurile cu un programator profesionist
folosind soluțiile Universal Robots. Interfața tridimensională intuitivă, dezvoltată și 
brevetată de UR, îi permite oricărui angajat al fabricii să devină programator de roboți, 
chiar și fără o experiență anterioară în domeniu. O consolă de programare prietenoasă cu 
utilizatorul le permite operatorilor să programeze cobotul deplasându-i brațul în punctele 
intermediare dorite sau pur și simplu utilizând funcția drag-and-drop pe o tabletă cu ecran 
tactil. Cobotul poate învăța să execute chiar și cele mai complexe operațiuni, mulțumită 
senzorului de forță integrat. Acesta este un senzor de înaltă sensibilitate, ce înregistrează 
chiar și cele mai fine mișcări și permite astfel programarea de precizie a coboților, pentru 
operațiuni la care acuratețea este de maximă importanță.

În 87 de minute oricine poate deveni
programator de roboți
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Flexibilitate

Un singur cobot, un număr nelimitat de aplicații
Explorați gama de posibilități oferite de soluțiile robotice Universal Robots. Coboții au
o greutate redusă, economisesc spațiul și sunt ușor de realocat pentru scopuri multiple,
fără a schimba planul halei de producție. Aceștia pot fi mutați repede de la un
amplasament la altul și de la o sarcină la alta, având posibilitatea de a reutiliza programe 
pentru operațiunile recurente și oferindu-le astfel clienților flexibilitatea necesară pentru
a automatiza operațiuni manuale multiple în cadrul unei singure unități de producție,
chiar și cu un singur cobot.

Versatilitatea gamei e-Series este susținută de ecosistemul Universal Robots+, care oferă 
efectori finali și produse software ce pot satisface orice scop și configurație.

Fiind creați pentru a satisface nevoile clienților, coboții din gama e-Series beneficiază de o 
platformă software complet actualizabilă, ale cărei capacități se pot dezvolta, fiind astfel o 
investiție durabilă și rentabilă pe termen lung.

Un număr infinit de utilizări
și operațiuni automatizate

Configurare facilă

Acces la un nivel de comoditate fără egal
Reduceți timpul de punere în funcțiune a roboților de la săptămâni la căteva ore, cu
ajutorul soluțiilor Universal Robots. Coboții nu necesită instalații electrice speciale, putând
fi alimentați la orice priză obișnuită. O interfață intuitivă dintre cobot și utilizator simplifică 
configurarea, instalarea și integrarea acestuia în fluxul de producție.

Produsele Universal Robots+ asigură integrarea fără dificultăți a soluției robotice alese, 
maximizând producția grație capacităților de tip „plug and produce”. De asemenea,
roboții dispun de 32 de conectori de intrare-ieșire de tip industrial (la 24 de volți),
precum și de conexiune Ethernet.

Doar o oră de la despachetare la instalare
și programarea primei operațiuni de executat

1 durează despachetarea robotului, 
instalarea și programarea primei 
operațiuni de executat

ORĂ
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50+
Numărul țărilor în
care lucrează coboți
Universal Robots

Soluții colaborative sigure

Recuperare rapidă a investiției

Colaborare neîngrădită între om și robot, pentru o productivitate crescută
Coboții pot prelua execuția unor operațiuni solicitante, în medii periculoase sau de tip
repetitiv. Cu ajutorul funcțiilor de siguranță puteți valorifica la maximum sinergia dintre 
creativitatea umană și capacitățile roboților, pentru a accelera creșterea productivității
și dezvoltarea businessului.

Beneficii fără egal pentru afaceri mici și mari
Universal Robots le oferă clienților companiei toate avantajele aduse de automatizarea 
avansată și roboții colaborativi, fără niciunul dintre costurile suplimentare asociate cu zona 
de securitate, programarea și configurarea unui robot tradițional.

Universal Robots face ca robotizarea să fie o opțiune viabilă pentru întreprinderile mici
și mijlocii, producția de serii mici și alte contexte pentru care soluțiile tradiționale ar fi prea 
costisitoare. Producătorul de echipamente pentru stingerea incendiilor Task Force Tips,
din SUA, este un astfel de caz, în care nevoia de a instala perimetre de securitate și
inflexibilitatea, asociate soluțiilor robotice tradiționale, făceau ca acestea din urmă să
fie ineficiente. Totuși, cu ajutorul a 4 coboți Universal Robots ce operează mașini-unelte
cu comandă numerică, Task Force Tips a putut evita o serie de costuri cu personalul,
crescând în același timp timpul alocat producției și recuperând investiția în 34 de zile.

Instalate și operaționale
în peste 50 de țări

Productivitate timp de 24 de ore
365 de zile pe an
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Faceți cunoștință
cu familia e-Series
O soluție robotică de tip colaborativ
adaptată oricărei nevoi

UR3e
Mic și puternic, UR3e are o sarcină utilă de 3 kg și o 

rază de acțiune de 500 mm. Toate articulațiile cobotului 
se pot roti la 360 de grade, cea de la capăt având în 

plus capacitatea de a se roti liber, ceea ce îi dă acestui 
cobot, instalabil pe bancul de lucru, posibilitatea de 

a executa cu ușurință operațiuni de înaltă precizie și 
asamblări simple.

UR16e
Dispunând de capacitatea de a manevra sarcini de 
până la 16 kg fără compromisuri în ceea ce privește 
precizia, UR16e este cel mai mare robot din gamă. 
Raza sa de acțiune, de până la 900 mm, îi permite
de asemenea să realizeze operațiuni precum ambalare 
și paletizare, în unități unde există distanțe mari între 
diferitele zone de operare.



UR10e
Unul din cele mai puternice braţe robotizate din familia 
UR şi cu cea mai mare rază de acțiune. Automatizează 
sarcinile de procesare cu greutate mare, având cerinţe 

de sarcină utilă de până la 12,5 kg. Datorită razei de 
acţiune de 1.300 mm, braţul robotic UR10e este potrivit 

pentru împachetare, paletizare, asamblare şi ridicare/
plasare acolo unde distanţa dintre diferitele zone de 

operare este mai mare.

UR5e
„Mijlociul” familiei Universal Robots reprezintă o 
alegere ideală pentru automatizarea unor sarcini ce 
implică manevrarea unor greutăți reduse, datorită
sarcinii sale utile de 5 kg și razei de acțiune de 850 
mm. Fiind ușor de programat și putând fi instalat 
într-un timp scurt, UR5e realizează echilibrul
perfect între dimensiune și putere.
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Aplicații și industrii
Flexibilitate transformată
în perfecțiune
Indiferent de sectorul dumneavoastră de activitate, în fabrică 
sau pe linia de producție veți descoperi întotdeauna un loc
perfect pentru un cobot e-Series – pentru a automatiza o
operațiune de rutină, pentru a prelua o sarcină periculoasă sau 
pur și simplu pentru a schimba modul în care lucrează angajații.

Paletizare de precizie
Automatizați procesele de ambalare și paletizare pentru a
reduce costurile în creștere generate de ambalajele noi și ciclul
de viață în scădere al produselor. Coboții e-Series sunt compatibili
cu majoritatea aplicațiilor de paletizare și ambalare și pot fi
reprogramați cu ușurință ca să preia noi sarcini sau să opereze
în tandem cu diferite mașini, pentru a satisface nevoile în
schimbare în ceea ce privește producția.

Asigurarea calității 
Atunci când este echipat cu o cameră video, cobotul poate fi
utilizat pentru a realiza teste nedistructive și măsurători 3D
pentru a garanta calitatea produselor, reducând riscul de eroare 
umană. Puteți automatiza chiar și inspecțiile pentru asigurarea 
calității, grație capacității gamei e-Series de a detecta și identifica 
piesele defecte înainte de ambalare și expediere.
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Analize de
laborator

Operare
utilaje CNC

Operațiuni
de asamblare

Operațiuni de tip
„pick-and-place” 

Controlul calității

Operațiuni de
lipire și sudură 

Turnare
prin injecție

Operațiuni
de înșurubare

Ambalare
și paletizare

Operațiuni industriale de tip
„pick-and-place” 
Cu coboții e-Series producția nu stă niciodată pe loc. Grație
echipării cu senzori de imagine și efectori finali, coboții au
capacitatea de a executa în mod autonom majoritatea operațiunilor 
de tip ,,pick-and-place”, lăsându-le angajaților libertatea de a se
ocupa de sarcini cu valoare adăugată mare. Gradul de repetabilitate
al robotului UR (+/- 0,03 mm), îl face soluția perfectă pentru
efectuarea de manevre de precizie rapide, într-un mediu de lucru
sub presiune.

Asamblare industrială 
Reduceți abaterile de la normă și îmbunătățiți precizia în procesul 
de producție prin automatizarea operațiunilor de asamblare cu
ajutorul coboților e-Series. Aceștia pot fi adaptați specificului
acestei activități cu diverse mecanisme adaptoare, pentru a putea 
lucra cu produse de diferite dimensiuni și din varii materiale.

Turnare prin injecție 
Concepuți să se conecteze direct cu mașinile de turnare prin 
injecție, coboții e-Series pot manevra matrițele de injecție pentru 
realizarea prototipurilor și a seriilor mici, chiar și în absența unui 
operator uman. Funcțiile de control al presiunii asigură faptul că 
roboții dozează de fiecare dată o cantitate precisă de fluid, astfel 
încât produsele să aibă o calitate constantă, iar pierderile să fie 
reduse la minimum.

Un număr nelimitat de aplicații 
Lista nu se oprește aici. Odată echipați cu unealta adecvată,
inclusiv una provenită de la producători terți, coboții e-Series
pot aborda practic orice operațiune imaginabilă. Orice scop ați
avea în minte, coboții e-Series îl pot îndeplini.
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Apărare și industria aerospațială
Atunci când sunt integrați cu mașini-unelte cu comandă
numerică, coboții e-Series lucrează non-stop, în ture fără
supraveghetor uman, reducând astfel costurile de personal
și crescând producția. Pot fi de asemenea echipați cu diferiți
efectori finali, pentru a manevra piese de dimensiuni variate
în scopul satisfacerii cererii de pe piețele de profil.

Știință și cercetare
Acuratețea și nivelul de repetabilitate fac din gama e-Series
o soluție optimă pentru cercetările și analizele științifice,
unde colectarea de informații obiective este esențială. Acești
coboți au costuri foarte accesibile și pot fi instrumente valoroase 
atât în scopuri didactice, cât și pentru dezvoltarea de soluții
inovatoare în cadrul unui număr crescând de institute de
cercetare și universități.

Industria farmaceutică și chimică
Deoarece gama e-Series este concepută a satisface cerințele
sectorului medical în materie de acuratețe, precizie și igienă,
acești coboți pot prelua sarcini anodine precum sortarea și
dozajul produselor, cu marje minime de eroare. Riscul de
contaminare determinată de factorul uman în contextul unor
operațiuni extrem de delicate poate fi de asemenea redus
prin utilizarea coboților e-Series la acele aplicații care necesită
manevre efectuate în mediu steril.

Electronică și tehnologie
Sectorul tehnologiei avansează repede, cu produse care 
evoluează constant pentru a satisface noi nevoi. Țineți pasul
cu schimbările din domeniul producției cu o nouă abordare a
sarcinilor ce implică echipamente sensibile și periculoase.

Mobilier și echipamente
Transferați coboților e-Series acele operațiuni de pe linia 
dumneavoastră de producție de mobilier și echipamente care 
necesită o utilizare intensivă a forței de muncă. Pe lângă faptul că 
eliberează lucrătorii de povara unor munci fizice, coboții e-Series 
vor asigura un finisaj mai bun al produselor, grație unui nivel mai 
ridicat de precizie și de constanță în producție.

Industria alimentară și agricultura
Reduceți la minimum pierderile de alimente și ingrediente
cu ajutorul coboților e-Series, care pot funcționa non-stop
în condiții de precizie și cu erori minime.



Domeniul dumneavoastră de activitate 
nu se află pe listă?
Coboții e-Series sunt concepuți să se integreze perfect în orice 
unitate de producție, indiferent de ce realizați sau de locul unde 
vă desfășurați activitatea. Oricare ar fi industria căreia îi aparțineți, 
schimbați modul în care produceți cu coboții e-Series.

Industria auto și furnizorii săi
De la mașinile de tăiere cu laser la turnarea blocului motor,
aproape orice etapă a producției din acest sector industrial
poate fi automatizată cu extrem de versatilii coboți e-Series.
Aceștia se pot integra perfect în liniile existente de producție,
preluând execuția operațiunilor critice și de precizie și păstrând 
nivelul de calitate al produselor.

Finisare și polișare
Gestionați multitudinea de piese mici și procesele de asamblare 
extrem de complexe de pe linia de producție cu ajutorul coboților 
din gama e-Series, adaptabili și ușor de realocat altor operațiuni. 
Deoarece dispun de funcții de control al forțelor, aceștia se asigură 
că fiecare șurub sau componentă poate fi instalată cu acuratețe în 
poziția perfectă.

Producția și prelucrarea metalelor
Procese multiple și produse specializate – aceste caracteristici 
comune în industria producătoare și prelucrătoare a metalelor 
nu reprezintă niciun impediment pentru coboții e-Series. Aceștia 
au dotările necesare pentru a opera în condiții de acuratețe și 
eficiență, pentru a crește producția.

Mase plastice și polimeri
Deoarece masele plastice și polimerii sunt materiale care necesită 
metode și temperaturi diferite de procesare, în cazul acestora 
o linie de producție flexibilă este extrem de importantă. Coboții 
e-Series sunt foarte versatili și pot fi utilizați la toate operațiunile 
de producție a maselor plastice și a polimerilor, pentru a răspunde 
unor nevoi în schimbare și a lărgi capacitatea de producție.
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„Înainte să avem coboții Universal Robots, 
nu făceam nimic altceva decât să stau în 
picioare opt ore pe zi, lucrând la același 
echipament. Roboții mi-au oferit flexibilitate, 
astfel încât pot îndeplini și alte sarcini. De 
asemenea, acum e mai interesant să vin la 
muncă, pentru că învăț să programez un 
robot, ceea e chiar distractiv.“

Lars Meldgaard Nielsen
BJ-Gear, Danemarca

Construiți aplicația
robotică perfectă
Un ecosistem de soluții cu care puteți
personaliza aplicațiile robotice pentru a
corespunde perfect nevoilor dumneavoastră. 

Cobotul dumneavoastră e-Series nu este complet în absența
efectorilor finali, a accesoriilor și a produselor software. Găsiți tot
ceea ce aveți nevoie în Universal Robots+, showroom-ul unic pentru
produse auxiliare pentru coboți și creați soluția robotică perfectă.

De la camere video la senzori și software, Universal Robots+
cuprinde peste 100 de produse certificate pentru a satisface orice 
nevoie în ceea ce privește producția și automatizarea. Create de unii 
dintre cei mai buni dezvoltatori din lume, aceste produse sunt testate 
și optimizate să opereze perfect în tandem cu coboți, astfel încât vă 
puteți aștepta la o integrare rapidă și fără riscuri majore, o experiență 
de utilizare intuitivă și fiabilitate în operare. Dezvoltatorii furnizează
de asemenea servicii de asistență directă, pentru ca dumneavoastră
să fiți siguri că procesele de instalare și operare vor decurge
întotdeauna fluent și fără incidente.

Cu Universal Robots+, aveți acces la potențialul nelimitat al
roboților colaborativi.



„Dacă știi să folosești un smartphone, 
practic poți să operezi și acest gen
de roboți.“

Sabrina Thompson
Scott Fetzer Electrical Group, SUA

Oricine poate 
utiliza un robot
Nu trebuie să fiți programator pentru ca
robotul dumneavoastră e-Series să lucreze 
exact cum doriți.

Disponibil non-stop, în 7 limbi, Universal Robots Academy este 
programul gratuit de training online, menit să ajute orice operator 
de coboți să deprindă abilitățile esențiale de a programa și opera
în mod independent un cobot UR.

Pe lângă cele 6 module de bază care predau abilități precum 
programarea și configurarea efectorilor finali, Universal Robots 
Academy oferă de asemenea alte 3 module complexe, pentru 
utilizatorii care doresc să învețe noțiuni avansate de programare 
a roboților colaborativi. Toate modulele se bazează pe practică și 
animații interactive cu roboți, pentru a face învățarea mai ușoară
și mai eficace.

Cu ajutorul unui simulator robotic de ultimă generație, Universal 
Robots Academy le asigură utilizatorilor ocazia de a învăța cum să 
programeze un cobot chiar și fără a avea acces la o unitate fizică. 
Cu Universal Robots se simplifică programarea, astfel încât oricine 
să poată comanda roboți.
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Grippere și
efectori finali
Accesați aplicații colaborative
nelimitate cu efectorii finali
OnRobot și Robotiq
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Gripper RG2 și RG6
RG2 și RG6 sunt grippere cu sarcină utilă de 2 kg respectiv 6 kg și 
sunt grippere colaborative flexibile cu Quick Changer încorporat, 
având o cursă de până la 110 / 150 mm. Furnizează inteligență, 
implementare rapidă, personalizare și programare ușoară.

Produsele OnRobot deschid noi posibilități pentru 
automatizarea sarcinilor. Sistemele de prindere și detectare 
pentru automatizarea industrială vă permit să proiectați cu 
ușurință aplicații cu adevărat colaborative care să permită 
forței dvs. de muncă să lucreze alături de roboți colaborativi 
la asamblare, finisarea suprafețelor, ridicare și poziționare, 
testarea sau supravegherea mașinilor.

Gripper RG2-FT
RG2-FT este un gripper de ultimă generație cu un plus de 
sensibilitate și inteligență. Are încorporat un senzor de forță / 
cuplu și de proximitate, care asigură o automatizare foarte precisă, 
implementare rapidă, personalizare și programare ușoară.

Gripper 2FG7
Gripperul 2FG7 de la OnRobot este un gripper paralel complet 
electric, pentru buget redus, gata de utilizare, care poate fi instalat 
în câteva minute și care nu necesită nicio inginerie personalizată 
pentru instalare, programare sau întreținere. 

Gripper 2FGP20
Gripperul electric de paletizare OnRobot 2FGP20 oferă o cursă 
lungă și brațe personalizabile pentru a manevra facil cutii grele sau 
deschise, produse pregătite pentru raft și alte containere care nu 
pot fi manevrate cu gripperele tradiționale cu vid.

Gripper MG10
Gripperul OnRobot MG10 este un gripper magnetic versatil, ușor 
de utilizat, pentru operațiunile de manipulare a materialelor, 
asamblare și supraveghere a mașinilor în sectoarele de producție, 
auto și aerospațial.
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Gripper Gecko Single Pad
Gripper-ul Gecko Single Pad aduce tehnologia inovativă Gecko la 
nivelul aplicațiilor cu amprentă redusă, imposibil de automatizat 
până acum. Tehnologia aderenței inspirată de șopârla Gecko oferă 
prindere precisă, fără urme, chiar și pentru repere perforate.

Gripper 3FG15
Gripper-ul 3FG15 este ideal pentru prinderea unei game largi de 
obiecte cilindrice în aplicațiile de supraveghere a mașinilor, cum 
sunt strungurile CNC. Designul gripper-ului oferă posibilitatea de 
centrare automată a pieselor care urmează să fie prelucrate..

Gripper VG10
Deoarece VG10 nu necesită un compresor sau alimentare cu 
aer, este compact și ușor de deplasat, oferind flexibilitate liniei de 
producție și reducerea costurilor de întreținere. Gripperul are brațe 
flexibile și alimentare cu vid reglabilă.

Gripper VGC10
Gripperul cu vid electric compact VGC10 oferă posibilități de 
personalizare nelimitate. De asemenea, are opțiuni de ventuze 
interschimbabile pentru aproape orice aplicație necesară. Mai mic 
decât VG10, modelul VGC10 se potrivește mediilor înguste.

Gripper VGP20
Gripper-ul VGP20 este cel mai puternic gripper cu vid electric din 
lume, cu sarcini utile de până la 20 kg (44,1 lbs) și fără costurile, 
complexitatea și întreținerea gripperelor cu vid electric. VGP20 este 
ideal pentru paletizarea cutiilor de carton.

Soft Gripper
OnRobot Soft Gripper este capabil să preia o gamă largă de profile 
neregulate și articole delicate, ceea ce îl face ideal pentru aplicații 
în producția de alimente și băuturi pick-and-place, precum și în 
fabricație sau ambalare.
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OnRobot Eyes
Cu OnRobot Eyes, instalarea viziunii este facilă și accesibilă pentru 
aproape orice aplicație colaborativă. Eyes este ideal pentru sortarea 
unei varietăți de obiecte, supravegherea mașinilor CNC și multe alte 
aplicații pick-and-place în care orientarea este importantă. 

OnRobot Screwdriver
Cu noul sistem inteligent Screwdriver vă puteți automatiza cu 
ușurință procesele de asamblare. Detectarea inteligentă a erorilor 
și manipularea mai multor dimensiuni de șuruburi va asigura 
rezultate consecvente și va reduce duratele ciclurilor.

OnRobot Sander
Soluția electrică completă de șlefuire orbitală aleatorie pentru 
aproape orice aplicație de finisare automată a suprafețelor, 
de la șlefuire și polizare, până la lustruire și curățare. Sander 
funcționează fără alimentare cu aer extern.

Senzor HEX de Forță / Cuplu
Senzorul de forță / cuplu pe 6 axe de la OnRobot oferă măsurători 
precise ale forței și cuplului pe toate cele 6 axe. Această capacitate 
vă permite să controlați cu precizie lucrări dificile de asamblare, 
șlefuire, sablare sau debavurare.

Quick Changer
Quick Changer permite schimbarea ușoară și rapidă a 
instrumentelor. Quick Changer poate suporta o sarcină utilă de 20 
kg și are înălțime și greutate încorporate reduse. Brevetat și fiabil, 
este un mecanism de blocare ușor de folosit.

WebLytics
Îmbunătățiți rapid productivitatea celulelor roboților colaborativi și 
minimizați timpii morți cu software-ul OnRobot WebLytics. Acest 
instrument software oferă date în timp real, axate pe aplicații, 
pentru monitorizarea producției.
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Wrist Camera 
Camera Robotiq Wrist Camera este concepută pentru aplicații 
industriale alături de Universal Robots. Poate învăța și detecta 
rapid piese noi pentru a vă asigura efectuarea operațiunilor de tip 
“pick-and-place” repetitive.

Senzor Force Torque
FT 300 este un senzor de forță cu mai multe axe care permite 
roboților colaborativi să efectueze sarcini sensibile la forță.
Detectează și măsoară cu exactitate contactele pentru a
îmbunătăți controlul robotului.

Vacuum Grippers
Robotiq Vacuum Grippers pot gestiona o gamă largă de aplicații și 
sunt ideale pentru ridicarea pieselor neuniforme și chiar realizate 
din diferite materiale. Datorită brațelor personalizabile, oferă 
producătorilor control deplin asupra dispozitivelor de prindere.

Gripper 2F-85/140
Gripperele Robotiq 2F-85 și 2F-140 pot fi utilizate pentru realizarea 
unei game complete de aplicații cu un timp rapid de integrare – 
nu este necesară experiență în robotică. Sunt cheia unei celule 
robotizate extrem de flexibile și de încredere.

Gripper Hand-E
Precizia ridicată a gripperului Robotiq Hand-E și cursa paralelă
de 50 mm îl fac perfect pentru sarcinile de asamblare de precizie, 
în timp ce designul asigură fiabilitatea în cele mai dificile condiții
de lucru, inclusiv prelucrarea CNC.

Pentru a utiliza efectorii finali de la Robotiq nu aveți nevoie
de experiență anterioară în robotică. Instalați dispozitivul
de prindere în doar câteva minute cu kiturile de prindere
,,Plug + Play” și utilizați software-ul intuitiv pentru a 
programa direct pe ecranul tactil al robotului. Metodologia 
și produsele Robotiq vă permit să implementați soluții 
robotizate productive oriunde în fabrică.



Testare gratuită
Testați înainte să cumpărați,
astfel vă puteți asigura de
fiabilitatea soluției oferite.

Garanție extinsă
Pachetele noastre de garanție
extinsă și service sunt adaptate
nevoilor dumneavoastră.

Livrare rapidă
Majoritatea produselor oferite
sunt disponibile pe stoc și se pot
livra rapid la destinație.

Service în 24h
Este suficient să ne sunați
sau să ne trimiteți un e-mail şi
noi suntem gata să intervenim.

Soluții de finanțare
Vă oferim cele mai potrivite soluții
de finanţare când nu dispuneți de
capital de investiții.

Suport clienți
Echipa noastră este pregătită să
vă răspundă la întrebări și să vă 
ofere asistență.

Avantaje Multitech

V-am trezit curiozitatea?
Puteți testa gratuit un cobot pentru a vă convinge de beneficiile

automatizării în procesele dumneavoastră de fabricație.
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