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HAR DU BEHOV FOR
ROBOTSVEISING?
ETABLERT I 1981

ROBOTSVEISING

PANASONIC TA
1900WG
Vi tilbyr produksjon
i Panasonic TA 1900WG
sveiserobot på 10 meter
skinnegang.

Gårdbrukerservice kan tilby produksjon i Panasonic TA 1900WG sveiserobot på 10 meter skinnegang.
Systemet har Panadice 500 manipulatorer. Vi kan også bistå med arbeidstegninger i vårt
Solid Works Professional tegneprogram.

Anlegget har DTPS G2 «off-line»
programmeringssystem + flere andre
effektiviserende funksjoner slik som
fugefinner og «tråd release system»
til drivmotor og automatisk verktøykontroll ATC. At roboten er skinnegående, gjør at arbeidsområdet blir
svært stort.
Robotsveising eller automatisk sveising er en
industriell prosess som bruker en eller flere
roboter til å sveise automatisk. Robotene programmeres slik at lite menneskelig innblanding
kreves. Robotene brukes i produksjonsanlegg
over hele verden.

Gårdbrukerservice har en forholdsvis
stor egenproduksjon av stålprodukter
til landbruket, marinaer og bygningsmessige konstruksjoner til landbruk,
lager og industri.
Roboten gjør oss i stand til å påta
oss leieoppdrag/produksjon for din
bedrift og med ovenstående utstyr,
kan vi ta mange produkter i en oppspenning. DTPS programmeringen

ARBEIDSTEGNINGER

gjør at vi kan starte innlasting av
data til nye produkter, mens roboten
arbeider med forrige ordre. Slik blir
nedetiden lavest mulig, også ved små
serier. Hver manipulator har en lasteevne på 1000 kg.

Vi kan bistå med arbeidstegninger i vårt Solid Works
Professional tegneprogram

Ferdige produkter kan vi få varmgalvanisert, lakkert og pulverlakkert i
samarbeidende bedrifter.
Vi kan prise produktene ferdig til
levering til din bedrift eller kunde,
med forannevnte tilleggsytelser.

GALVANISERT OG
LAKKERT

Vi har gode avtaler vedrørende bil og
båtfrakt i inn og utland. Vi har også
egne biler og egne transportløyver,
inkludert utenlandskjøring.

Ferdige produkter kan vi
få varmgalvanisert, lakkert
og pulverlakkert i
samarbeidende bedrifter.

Har din bedrift behov for ekstern produksjon i robot; ta kontakt for å se hva vi kan hjelpe dere med.

