Бъдещето в
движение

100
Дължина:
900мм

Широчина:
600мм

Височина:
358мм

Просвет:
50мм

Технически спецификации
Зареждане на батерията: 0-80%: 2 часа

Товароподемност:

100кг

Прецизност:

От избрана точка: 50мм
До доков маркер: ±10мм

Максимална скорост:

Напред: 1.5 м/сек
Назад: 0.3 м/сек
10 часа или 20км

Издръжливост на
батерията:
Тегло:

Комуникация:

Wi-Fi, Bluetooth,
Ethernet

Безопасност:

Съобразен с регулациите
за безопасност EN1525,
лазерни детектори за
безопасност SICK, Pld кат.3

CE сертификат
67кг

100
Самостоятелно взимане и разтоварване на колички,
което е подходящо за широк спектър теглителни задачи.

Капацитет за
теглене
300кг

Капацитет за теглене:

300кг

Максимална скорост:

1.5 м/сек

Прецизност:

200мм от центъра
на позицията, 10 ° точност

Радиус на завоя
(без количка):

520мм
(около центъра на робота)

Радиус на завъртане:
(с количка):

Сборната дължина на робота
и количката плюс 550мм

200
Дължина:
900мм

Широчина:
600мм

Височина:
358мм

Просвет:
50мм

Технически спецификации
Товароподемност:

200кг

Прецизност:

От избрана точка: 50мм
До доков маркер: ±10мм

Максимална скорост:

Напред: 1.1 м/сек
Назад: 0.3 м/сек

Издръжливост на
батерията:

10 часа или 15км

Тегло:

67кг

Капацитет за
теглене
500кг

Зареждане на батерията: 0-80%: 2 часа
Комуникация:

Wi-Fi, Bluetooth, Ethernet

Безопасност:

Съобразен с регулациите
за безопасност EN1525,
лазерни детектори за
безопасност SICK, Pld
кат.3

200
Предвидено за ефективно преместване на тежки продукти между
множество точки.

CE сертификат

Капацитет за теглене:

500кг

Одобрени от ESD

Максимална скорост:

1.1 м/сек

Cертифицирани за чисти помещения

Прецизност:

200мм от центъра
на позицията, 10 ° точност

Радиус на завоя

520мм

(без количка):

(около центъра на робота)

Радиус на завъртане:
(с количка):

Сборната дължина на робота
и количката плюс 550мм

Разширени възможности
MiR Fleet management –оптимизиране на
трафика чрез управление на роботния парк
Бърза и централизирана конфигурация на роботния парк. Автоматично
приоритизиране и подбор на робота, който е най-подходящ за изпълнение
на дадена задача, на базата на неговото местоположение и заетост.
Планиране на използването на различни видове топ надстройки, закачащи
приспособления и аксесоарите за тях.

Напълно автоматично
презареждане
MiR100 и MiR200 се придвижват и автоматично се
включват към зареждащите станции.

Изключително достъпен и лесен
за използване интерфейс
Работи на PC, таблет и смартфон.
Персонализираният работен плот дава
възможност за лесно приспособяване на
интерфейса към индивидуалните нужди на
потребителя.

Бъдещето на
автоматизираната
логистика е тук
Mobile Industrial Robots (MiR) е водещ производител на
колаборативни мобилни роботи. Ние сме отдадени на
създаването и развитието на лесни за използване, гъвкави
и безопасни роботи, които да помагат на компаниите да
повишат ефективността си.
Нашите автономни роботи са ново поколение на
иновативни мобилни роботи, които осигуряват бърза
възвръщаемост на капитала, обикновено за по-малко от
година.
Тези уникални колаборативни роботи в момента се
използват от производители в широк спектър индустрии и
сектори с цел автоматизация на техния вътрешнозаводски
и складов транспорт.
Като едни от първите в развитието на тази дейност, имаме
привилегията да се радваме на бърз растеж и адаптация на
нашите уникални и иновативни роботи на световно ниво.

Глобални по
рождение
Mobile Industrial Robots се разраства с бързи темпове. Имаме
открити филиали в Дания (главен офис), Ню Йорк, Испания,
Германия, Китай и Сингапур, с повече от 100 дистрибутора,
в повече от 40 държави. Продължаваме да растем и имаме
възможността да предложим нашите роботи на клиенти от цял
свят.

Възползвайте се от всички
предимства:
Бърза и лесна инсталация, без нужда от
промяна на работното пространство.
Могат да бъдат пренасочвани за различни
задачи с помощта на разнообразни
надстройки
Лесни и бързи за програмиране, без
изисквания за какъвто и да било предишен
опит
Позволяват на работниците да се фокусират
върху задачи с по-висока добавена
стойност, вместо върху пренос на товари
Автоматизира разноса на материали и
вътрешната логистика
Подобрение на работния процес и
повишаване на производителността
Безопасно и ефективно маневриране около
хора и предмети
Елиминиране на тесните места в
материалните потоци за увеличаване на
производителността
Осигурява бърза възвръщаемост на
инвестициите, в срок от само една година

MiR Офиси
MiR Дистрибутори

Ние обслужване следните сектори:

Автомобилна
и авиационна
промишленост

Здравеопазване
и фармацевтика

Метал и
пластмаса

Вашия бизнес?

Мода и дизайн

Електроника и
технологии

Хранителна
индустрия

Създайте Ваши
собствени надстройки

Конвейерни ленти

Повдигащи се
рафтове

Отворен интерфейс
Свят, изпълнен с възможности

Роботизирани
ръце

Модули за
безопасност

ERP
интеграция

Теглич за теглене на
колички
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Вашия бизнес?

Mobile Industrial Robots ApS
Emil Neckelmanns Vej 15 F
5220 Odense SØ, DK

+ 45 20 377 577
mail@mir-robots.com
www.mobile-industrial-robots.com
Follow us:

SolTec Ltd.
1, Captain Burago, Street
Kostievo BG-4205, Plovdiv
Tel: +35932500425 Mail: sales@soltec.bg
www.soltec.bg

