
Az OnRobot az együttműködő alkalmazásokban 
használható, egyszerűen telepíthető eszközök 
és tartozékok legszélesebb választékát kínálja

Teljes körű  
szolgáltatások 
együttműködő  
alkalmazásokhoz



Az együttműködő megoldások a jövő zálogai, hiszen gyors üzembe állítást, átállást és 
átcsoportosítást tesznek lehetővé, továbbá elősegítik a robotok és emberek biztonsá-
gos közös munkáját a gyártás területén. A Nemzetközi Robotikai Szövetség (Internati-
onal Federation of Robotics) az együttműködő robotok és a kisebb, 20 kiló kapacitású 
ipari robotok szegmensében 2023-ra robbanásszerű, 18-szoros piaci növekedést vár. 
A robotok maguk gyors ütemben mindennapi árucikké válnak, ezért az együttműködő 
alkalmazásokkal tudunk valódi hozzáadott értéket teremteni, ha a legjobb eszköztárral 
– fogószerkezetek, érzékelők, képalkotó rendszerek és az ezeket vezérlő szoftverek – 
rendelkezünk. Az OnRobotnál pontosan ez a célunk: a robotkar végére szerelhető szers-
zámok és szoftveres megoldások legszélesebb választékát kínálni a piacon működő 
együttműködő alkalmazásokhoz, vagyis hogy az Ön teljes körű szolgáltatást nyújtó 
partnerévé váljunk. Plug and produce jellegű, vagyis azonnal működő megoldásaink 
gyors és hatékony automatizálást tesznek lehetővé a gyártók számára, az így megtak-
arított időben pedig a gyártásra összpontosíthatnak. Várakozással tekintünk elébe az 
Önökkel, partnereinkkel és ügyfeleinkkel közös izgalmas fejlődésnek.

Enrico Krog Iversen, elnök-vezérigazgató, OnRobot



Az OnRobot bemutatása 

Az OnRobot 2018 júniusában jött létre nemzetközi vállalatként a dán On 
Robot, a magyar OptoForce és az amerikai Perception Robotics öss-
zeolvadásával. A dán Purple Robotics nem sokkal később csatlakozott 
a szövetséghez. Ezek a cégek mind az együttműködő alkalmazásokhoz 
fejlesztett egyedülálló technológiáikkal alapozták meg ismertségüket, 
erőforrásaikat egyesítve pedig az iparág legjobb eszközeit felvonultató 
csapattá álltak össze. Ezt az eszköztárat olyan fogószerkezetek, ér-
zékelők és szoftverek alkotják, amelyek segítségével a kis és közepes 
méretű gyártó vállalkozások eddig ismeretlen léptékben – gyorsan, 
hatásosan és költséghatékonyan – automatizálhatják a folyamataikat.



Együttműködő alkalmazások – Hogyan szolgálhatják az Ön céljait?

Robotkar végére szerelhető szerszámaink és szoftvereink egyszerűen te-
lepíthetők, vagyis nem kell mérnöknek lennie ahhoz, hogy a termelését auto-
matizálni tudja. 

Az együttműködő alkalmazások:

1.  Növelik a termelékenységét – így jobban kihasználhatja és optimalizálhatja 
a berendezéseit.

2.  Kevesebb helyet foglalnak – az együttműködő alkalmazásoknak kisebb a 
helyigényük, mint a hagyományos robotoknak, így a munkavégzéshez akár 
több cobotot is használhat.

3.  Csökkentik a költségeket – idő és berendezések terén is elegendő keveseb-
bet befektetnie.

4.  Kiküszöbölik a munkaerőhiány okozta problémákat – az Önnek kínált 
megoldásokkal elvégezhetők az ismétlődő, monoton feladatok, így alkalma-
zottai értékes munkaidejét magasabb rendű tevékenységekre fordíthatja.

5.  Versenyképesebbé teszik vállalkozását – többet termelhet rövidebb idő 
alatt, kevesebb pénzért.

6.  Rugalmassá teszik a gyártást – rugalmas eszközeinkkel és Gyorscserélő 
tartozékunkkal bármilyen léptékű munkát el tud végezni, ráadásul egys-
zerűen válthat a feladatok között.

7.  Könnyebbé teszik az automatizálást, mint gondolná – plug and produce 
eszközeinkkel a programozás nem jelent nehézséget, így pillanatok alatt 
üzembe állíthatja robotjait.

Az együttműködő alkalmazásokkal az automatizálás mindenki számára 
elérhető.

Célunk az együtt-
működő és könnyűi-
pari robotokhoz 
használható robot-
karvégi  szerszá-
mok és szoftveres 
megoldások legs-
zélesebb válasz-
tékának kialakítása 
és ügyfeleink  
rendelkezésére 
bocsátása.





RG2 – felvétel és lerakás 
– rugalmas ujjak könnyebb  
feladatokhoz 
 

RG6 – felvétel és lerakás 
– rugalmasság, nagyobb kinyúlás és 
egy kicsivel több erő

JELLEMZŐK:

• Plug and produce – kicsomagolás után azonnal üzemkész

• Széles befogás, állítható, erőalapú szorítással

• Testreszabható ujjhegyek

KÉPESSÉGEK:

• Gyorsabb beállítás, rövidebb átállási idő

•  Adaptív fogószerkezet nagyon széles befogással (RG6) – 
pontosan a megfelelőnek érzett erővel szorít, így változatos 
méretű tárgyakat kezelhet vele

• Az ujjhegyek cserélhetők, így pontosan illeszkednek  
 különféle termékekhez

ELŐNYÖK:

•  Rugalmasabb gyártás, kevesebb állásidő telepítés vagy 
átállás miatt

• Költséghatékony, a folyamatok nagy mértékű változásait is 
 képes kezelni

• Ugyanaz a fogószerkezet több célra is használható

• Az új alkatrészek gyártása gyorsan megkezdhető

Alkalmazások:
Gépkiszolgálás Csomagolás és raklapozás Összeszerelés Felvétel és lerakás

Egy 10 CNC-géppel és 5 alkalmazottal működő kis gépműhely 
szerette volna növelni a termelékenységét, hogy nagyobb 
volumenű megrendeléseket is elvállalhasson. A gyakran 
változó termékeik miatt fontos volt számukra a rugalmasság. 
Első lépésként két RG2 fogószerkezetet és egy dupla tartókonzolt ál-
lítottak üzembe, amivel igen sokféle terméket tudtak kezelni. A plug 
and produce fogószerkezeteknek és a hozzájuk tartozó egyszerűen 
használható szoftvereknek köszönhetően a rendszer szinte azonnal 
üzemképes volt. A CNC-gépeiket maximálisan ki tudták használni, 
mivel így éjjel-nappal üzemeltetni tudták őket. Az alkalmazottaik is 
jobb kedvvel végezték a munkát, mivel több idejük maradt érdeke-
sebb feladatokra. A rendszert nem sokkal később a nagyobb RG6 
fogószerkezettel egészítették ki, hogy egy dupla fogószerkezetes 
megoldással nagyobb munkadarabokat is kezelni tudjanak.



PARAMÉTER RG2 RG6
Hasznos teherbírás 2 kg 6 kg
Fogóerő (felbontás: 1 N) 3–40 N 25–120 N
Befogás összesen (felbontás: 1 mm) 110 mm 160 mm
Befogás ideje (0–110/40–20) 950 ms/200 ms 950 ms/200 ms
Termék tömege 650 g 1000 g
Visszacsatolás Erő (3–40 N) és Erő (25–120 N) és
 szélesség (0–110 mm) észlelése szélesség (0–160 mm) észlelése

MŰSZAKI ADATOK

Robotkompatibilitás
Universal Robots, KUKA, Kawasaki, 

FANUC, Techman, Doosan, NACHI 
és Yaskawa robotok

RG6

Különféle méretű és anyagú termékekkel 
használható, például: 

RG2
Fém Karton ÜvegMűanyag



Alkalmazások:

Mindenen fogást talál 
– természet ihlette  finom, 
mégis szilárd megfogás
A Gecko fogótechnológiát eredetileg a NASA és a JPL laboratóriumaiban 
fejlesztették ki leváltandó műholdak és egyéb űrhulladék begyűjtésére, 
valamint a Nemzetközi Űrállomáson szükséges egyéb alkalmazásokhoz. A 
büszke felmenőkkel bíró Gecko Gripper már földközelibb célokat szolgál: 
például kényes televíziópaneleket kezel, amelyeknél különösen ügyelni kell  
a deformációk és a szennyeződések elkerülésére. 

Egy ügyfelünk általánosan szerette volna csökkenteni a csomagolással 
kapcsolatos beruházásainak költségét. Mivel a Gecko Gripper nem igényel 
sűrített levegőt, sokkal kisebb volt a helyigénye, és kevesebb energiát fog-
yasztott. Ráadásul a kényes mylar fóliából készült zsákokat is kezelni tudta 
anélkül, hogy összegyűrte volna őket, vagy nyomot hagyott volna rajtuk. 

Egy másik ügyfélnek NYÁK-lapok hagyományos vákuumos fogószerkezet-
tel való kezelésével akadt gondja, mivel a furatokon átáramló levegő gy-
engítette a rendszer fogóképességét, a Gecko azonban nem csak ezt a pro-
blémát küszöbölte ki, hanem az integrációs időt is jelentősen lecsökkentette 
– mivel egyszerűen beállítható, és nem igényel speciális korongkialakítást –,  
így az ügyfél sokkal hamarabb megkezdhette a gyártást.

KÉPESSÉGEK:

• Nem igényel külső levegőellátást

•  Képes észlelni az alkatrész jelenlétét

• Perforált tárgyak, pl. NYÁK-ok is egyszerűen  

 kezelhetők

ELŐNYÖK:

•  Gyorsabb beállítás, alacsonyabb üzemeltetési 

költségek, kevesebb zaj

• Pontos termelés

• Új automatizálási lehetőségek

JELLEMZŐK:

• Természet ihlette tapadási technológia

• Beépített közelségérzékelő

• Egyedülálló technológia lapos és sima tárgyakhoz

Felvétel és lerakásCsomagolás és raklapozás



MAXIMÁLIS HASZNOS TEHERBÍRÁS (KG)  POLÍROZOTT ACÉL / AKRIL / ÜVEG / FÉMLEMEZ
Élelmiszeripari környezet  4.1 / 4.1 / 3.3 / 3.1

MŰSZAKI ADAT VAGY JELLEMZŐ  ÉRTÉK / MEGJEGYZÉS
FOGÓSZERKEZET
Megtartja a munkadarabot 
áramkimaradás esetén?  Igen
Közelségérzékelő tartománya  0–260 mm
Maximális tapadóképességhez 
szükséges előterhelés  125 N
TAPADÓKORONG
Csereintervallum  250 000 ciklus

MŰSZAKI ADATOK

Különféle méretű és anyagú termékekkel 
használható, például: 

Gecko

Fém Fényes
csomagolás

Fa ÜvegMűanyag

Robotkompatibilitás
Universal Robots, KUKA, Kawasaki, 

FANUC, Techman, Doosan, NACHI 
és Yaskawa robotok



Megragadja az együttműködés 
lehetőségét – egy segítő  
kéz a tapintás érzékével
A világ első olyan fogószerkezete, amely 
beépített erő-/nyomatékérzékelőjével és  
közelségérzékelőjével látja és érzi a tárgyakat

Az RG2-FT az együttműködő alkalmazások számos területén ké-
pes a problémák megoldására. 

Egy ügyfelünk gyártósora mentén humán minőség-ellenőr-
zésre volt szükség. A megoldást az RG2-FT jelentette: elvette 
a munkadarabot, átadta a minőségellenőrnek, majd visszavette 
tőle, és behelyezte egy gépbe.  

Egy autóalkatrész-gyártó behelyezési feladata során egy csaps-
zeget kellett beilleszteni egy nagyon szűk tűrésű furatba – az 
egyszerű programozhatóságnak köszönhetően gyorsan sikerült 
elérni, hogy az RG2-FT érzékeny ujjhegyeivel elvégezze a 
műveletet. A szállítószalagon érkező aprócska elemek ráadásul 
nem mindig ugyanabban a helyzetben voltak. Az RG2-FT azonban 
minden alkalommal képes megtalálni és megfogni az alka-
trészt, anélkül, hogy megsértené.  

Egy elektronikai vállalkozás egyik összeállítási feladata során 
NYÁK-lapra kellett elemeket bepattintani. Az RG2-FT érzékeny 
ujjhegyei képesek voltak érzékelni, mikor pattant a helyére az alka-
trész, így a folyamat gyorsan továbbléphetett a következő elemre. 
Az aprólékos, ismétlődő feladatot korábban végző alkalmazot-
tak felszabaduló munkaidejét magasabb szintű feladatoknál 
lehetett felhasználni, így a hatékonyság növelése mellett a 
szűkös munkaerőpiaci lehetőségek miatti problémákat is si-
került kiküszöbölni.  

JELLEMZŐK:

• A fogószerkezet ujjhegyeibe beépített 6 tengelyű  
 F/T-érzékelő

• A fogószerkezet ujjhegyeibe beépített közelségérzékelő

• Integrált erővezérelt beillesztési szoftver

KÉPESSÉGEK:

•  Pontatlan elhelyezés esetén is észleli a munkadarab 
 helyzetét

•  A fogószerkezet „látja”, ha felé nyújtanak valamit, és 
„tudja”, ha azt akarják, hogy engedje el

• Egyszerű beállítás és programozás még összetett  
 feladatok esetén is

ELŐNYÖK:

•  Nagyobb hatékonyság és alacsonyabb sérülési kockázat

•  A munkatársak igazi együttműködő partnere

•  Precíziós kezelés

Különféle méretű és anyagú termékekkel 
használható, például: 

Fém Karton Fa ÜvegMűanyag



RG2-FT

ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK MINIMUM JELLEMZŐ MAXIMUM
Befogás összesen 0 mm - 98 mm

ERŐÉRZÉKELŐ Fxy Fz Txy Tz
Névleges kapacitás (N.C) 20 N 40 N 0,7 Nm 0,5 Nm
Zajmentes felbontás 0,1 N 0,5 N 0,008 Nm 0,005 Nm 

KÖZELSÉGÉRZÉKELŐ MINIMUM JELLEMZŐ MAXIMUM
Pontosság - 2 mm -

MŰSZAKI ADATOK

Robotkompatibilitás
Universal Robots

Gépkiszolgálás Összeszerelés Felvétel  
és lerakás

Alkalmazások:

Csomagolás  
és raklapozás

Minőség-ellenőrzés 
és vizsgálat

Q



Felvétel és lerakás

Alkalmazások:

Egy családi kisvállalkozásként működő műhely gyártási folyamatában fémleme-
zek emelésére volt szükség. A csapatukban nem állt rendelkezésre mérnöki vagy 
programozói szaktudás, mivel azonban a VG10 és a hozzá tartozó plug and pro-
duce szoftver telepítése igen egyszerű, néhány óra alatt üzembe tudták állítani 
a rendszert. 

Egy ipari pékség feladatok egész sorát tudta átadni a VG10-nek. A tepsik ál-
lványra helyezésétől kezdve a süteményes dobozok kartoncsomagolásba ren-
dezéséig mindent el tudott végezni. 10 kg-ot is elérő hasznos teherbírásának 
köszönhetően a sima, csillogó felületű dobozokat is kezelni tudta, akár úgy is, 
hogy már fel voltak töltve, így raklapozásra is alkalmazni tudták. A dupla fogós-
zerkezet sokoldalúsága még fel is gyorsította a gyártósori elemek emelését és 
mozgatását.

A VG10 intuitív szoftverrel rendelkezik, és egyetlen csatlakozással kapcsolódik a 
robothoz, ezért rögtön kicsomagolás után nagyon egyszerűen használható.

JELLEMZŐK:

• Beépített elektromos vákuum

•  Kettős megfogási funkció, az A és B csatornák külön programoz-
hatók

• A változtatható vákuum szabályozási lehetőséget biztosít

KÉPESSÉGEK:

•  Nem igényel külső levegőellátást

•  Két terméket is képes kezelni

 a szívókorongkarok rugalmas állíthatóságának köszönhetően 
akár egyszerre is

• Konfigurálható szívókorongok

ELŐNYÖK:

•  Alacsonyabb üzemeltetési költség, kevesebb zaj, kisebb helyigény

• A robot jobban kihasználható

•  Rövidebb ciklusidő, nagyobb termékátbocsátás

•  Más gyártók szívókorongjai is használhatók

Mindenen fogást talál – rugalmas,  
állítható elektromos vákuumos  
fogószerkezet

MŰSZAKI ADATOK

PARAMÉTER
A karral kezelhető munkadarabok mérete  10 × 10 mm – 500 × 500 mm
Dupla megfogás két külön vákuumcsatornával
Hasznos teherbírás akár 10 kg-ig
Állítható vákuum 0–80%
Támogatás 24 V I/O és MODBUS RTU RS485
Vákuumszivattyú Integrált, elektromos BLDC
Vákuumkorongok 1–16 db
Karok 4
Megfogási idő 0,35 s
Elengedési idő 0,20 s
IP 54
Tömeg 1,7 kg

Alkalmazások:

Csomagolás és raklapozás



Lehetővé teszi a gyors átállást például egy 
RG2 fogószerkezet és egy VG10 vákuumos 
fogószerkezet között, így a folyamatosan 
változó termelési igényeknek is mindig  
meg tud felelni. Az RG2, RG6, Gecko és 
VG10 termékekkel használható.

Robotkompatibilitás
Universal Robots, KUKA, Kawasaki, 

FANUC, Techman, Doosan, NACHI 
és Yaskawa robotok

VG10
Különféle méretű és anyagú termékekkel 
használható, például: 

GYORSCSERÉLŐ 

Fém Fényes
csomagolás

ÜvegMűanyag



Alkalmazások:
Felületkezelés Összeszerelés Minőség-ellenőrzés és vizsgálat

Tapintható hatékonyság  
– az érintés érzékével vált  
az automatizálás
A HEX érzékelő segítséget nyújt ügyfeleinknek a nehezebb felvételi és ler-
akási feladatokban: ha a munkadarabok szalagon, egyenetlen eloszlással ér-
keznek, a HEX észlelni tudja a darab helyzetét.  Összeszerelési feladatoknál a 
HEX minden irányban nyomon követi az erőt és a nyomatékot, így meg tudjuk 
határozni az alkatrész mozgatásának irányát, a robot pedig a legkisebb ellenál-
lás útját követve az alkatrészt és önmagát is megóvja a sérülésektől. Ennél 
fogva lehetővé válik csapszegek behelyezése akár szűk tűrésű furatokba is, 
minden alkalommal tökéletes és pontos illeszkedéssel.
 
Minden felületen vannak kisebb egyenetlenségek, ezért az egyenletes felület-
kialakításhoz a csiszoló- vagy polírozógépnek állandó nagyságú erővel kell a 
felülethez érnie, és egyenletes sebességgel kell haladnia. A HEX-hez olyan 
beépített szoftvereszközök tartoznak, amelyek egészen egyszerűvé teszik az 
egység polírozási/csiszolási célú használatát – az útvonalat az egyes útpon-
tok rögzítése helyett akár a kezével is rögzítheti. Ezután már csak az erőt 
és a nyomatékot kell beprogramozni, a robot pedig azonnal alkalmazkodik a 
felülethez, melynek eredményeképpen tökéletesen simára polírozott felület 
jön létre. Ez a funkció az autóktól kezdve a szanitereken, rozsdamentes acél 
mosogatótálcákon, bútorlábakon át a konyhai keverőgépekig és hűtősze-
krényekig, de akár polírozott felületet igénylő alkatrészek megmunkálásánál 
is ideálisan használható. A HEX ragasztási alkalmazásokhoz is optimális 
megoldás: az útvonal rögzítése után görbe és egyenes vonalak mentén is azo-
nos sebességgel adagolja a ragasztót, így sarkokban és egyenesek mentén is 
egyenletes mennyiségű anyagot tud felvinni.

KÉPESSÉGEK:

•  „Érzi”, ha a tárgy a helyén van, képes javítani a 
robot vagy az elem hibáit

•  Programozás percek alatt akár bonyolult összes-
zerelési feladatokhoz, polírozáshoz, csiszoláshoz, 
sorjázáshoz is 

• Masszív érzékelő

ELŐNYÖK:

•  Nagyobb termelékenység, kiszámíthatóbb és  
pontosabb gyártás

• Új automatizálási lehetőségek alacsonyabb költség 
 mellett

• Tartósság – az érzékelő képes elviselni a hirtelen 
 ütközést

JELLEMZŐK:

• Mellékelt erőszabályozó szoftver 

• Egyszerűen használható speciális funkciók 

• Az iparágban egyedülálló optikai alapelv 

Q

Felvétel és lerakás



Robotkompatibilitás
Universal Robots, KUKA

Különféle méretű és anyagú termékekkel 
használható, például: 

HEX F/T-ÉRZÉKELŐ

MŰSZAKI ADATOK

PARAMÉTER HEX-E – NAGY PONTOSSÁG HEX-H – ALACSONY DEFORMÁLÓDÁS
Méret Ø70x37,5 mm Ø70x37,5 mm
Névleges Fx, y, z (minden irány) 200 N 200 N
Névleges nyomaték Tz: 6,5 Nm Txy: 10 Nm Tz: 13 Nm Txy: 20 Nm
Felbontás (zajmentes) Fxy: 0,2 N Fz: 0,8 N Fxy: 0,5 N Fz: 1 N
Névleges deformálódás Fxy: ±1,7 mm Fz: ±0,3 mm Fxy: ±0,6 mm Fz: ±0,25 mm

Fém Fa ÜvegMűanyag



Perforált vagy 
törékenyebb tárgyakhoz 
Nem hagy nyomot 
a felületen

Gecko Gripper



Akár 2 kg-os elemek felvétele 
és lerakása 
Maximális befogás: 110 mm

RG2 fogószerkezet

Ha nagyobb befogásra van 
szükség – 160 mm-es befogás 
és 6 kg-os hasznos teherbírás

RG6 fogószerkezet



Nagyobb méretű tárgyakhoz vagy 
olyan alkalmazásokhoz, ahol két 
elemet kell külön mozgatni 
Akár 10 kg hasznos teherbírás

VG10 elektromos  
vákuumos fogószerkezet

Precíziós összeszerelési  
alkalmazásokhoz, ahol  
érzékelésre van szükség  
az ujjbegyekben.

RG2-FT fogószerkezet



Precíziós behelyezési felada-
tok Eltérések professzionális 
kezeléseFelületkezelés,  
ragasztás

HEX-érzékelő



Partner- 
hálózat

Termékeinket globális partnerhálózatunkon keresztül értékesítjük, és partnereink rendelkezésére 

bocsátjuk azokat az eszközöket, szoftvereket, inspirációt és képzést, amire az ügyfeleik által elképzelt 

együttműködő alkalmazások kidolgozásához szükségük lehet. Ha Ön is szívesen lenne a partnerünk, 

látogasson el az onrobot.com oldalra, ahol megtalálja legközelebbi regionális irodánkat.

KAPCSOLFELVÉTEL:

OnRobot A/S
Teglværksvej 47H
5220 Odense SØ
Dánia
+4553535737
sales@onrobot.com
www.onrobot.com

K+F/Termelési iroda 
Los Angeles

K+F/Termelési iroda 
Budapest

Értékesítési iroda
Dallas

Értékesítési iroda
Barcelona

Értékesítési iroda
Soest, Németország

Értékesítési iroda
Varsó

Értékesítési iroda
Szingapúr

Értékesítési iroda
Sanghaj

Központi iroda/Értékesítés
(K+F, szolgáltatások, gyártás)
Odense


