Prodejní akce DVA za cenu JEDNOHO
V posledních letech se v důsledku minimální
nezaměstnanosti většina českých ﬁrem potýká s enormním
nedostatkem kvaliﬁkovaných pracovníků. Toto, mimo jiné,
vytváří tlak na rychlý růst mezd, což je samo o sobě jistě
pozitivní skutečnost. Nicméně i tato mince má svůj rub.
Důsledkem je prudce se zvyšující cena práce a dále pak jsou
z důvodu omezených výrobních kapacit ﬁrmy nuceny
odmítat nové zajímavé zakázky. Oba tyto faktory mají
samozřejmě v dnešním globálním světě negativní dopad
na konkurenceschopnost ﬁrem, přičemž z tohoto pohledu je
tento stav dlouhodobě neudržitelný.
Proto stále více ﬁrem hledá řešení v co nejrychlejší
implementaci průmyslových robotů všude tam, kde to pracovní proces umožňuje. Pro naše zákazníky
i nové potenciální obchodní partnery jsme připravili speciální prodejní akci „dva za cenu jednoho”, díky
které nyní můžete zakoupit dva kusy Mitsubishi Electric čtyřosého scara robotu za cenu jednoho.
Protože jsme si současně vědomi, že ne každá ﬁrma může ihned najít uplatnění pro dvě tato zařízení,
nabízíme rovněž možnost nákupu jednoho kusu za velmi příznivou cenu.
Jelikož řada nových uživatelů nemá dostatek zkušeností s podobným typem aplikací, nebo nedisponuje
dostatečným technickým zázemím, nabízíme zákazníkům spolupráci na jejich projektech formou
technické podpory, a to počínaje provedením nezbytných výpočtů, simulací atd., až po zajištění pomoci
při programování a oživování. Samozřejmě jsme schopni případnou dodávku pracoviště realizovat
i formou „na klíč“.
V neposlední řadě, při zakoupení robota nabízíme zákazníkům bezplatné jednodenní školení. Tato se
budou konat pravidelně v Ostravě, kde máme kompletně vybavené školicí středisko. V případě potřeby a
většího množství zájemců bude možné dohodnout i školení na našich pobočkách – Praha, Brno, Písek.

Označení

Počet
kusů

Ceníková
cena/ks

Cena celkem

RH-6FRH55

2

560 000 Kč

560 000 Kč

scara robot; 4-osy; přesnost +/- 0,012mm; nosnost 6kg; dosah 550mm

RH-6FRH55

1

560 000 Kč

299 000 Kč

scara robot; 4-osy; přesnost +/- 0,012mm; nosnost 6kg; dosah 550mm

Technická specifikace

Bližší technické informace k uvedenému produktu:
http://www.accs.cz/produkty-mitsubishi-electric/roboty/scara/rh-fr

Příklady aplikací
Ukázka simulace:

■ Finální montáž výrobku
■
■
■
■
■
■

Kamerová kontrola výrobku
Spojování výrobku šroubováním
Osazování a lepení dílů
Manipulační operace u lisu
Manipulace s výrobkem na testeru
Osazování LED světlometu PCB a chladičem

Technická speﬁcikace:

Model

RH-6FRH

Počet os
Nosnost jmenovitá

4
kg

6

Maximální dosah - poloměr

mm

350 / 450 / 550

Zdvih

mm

200 / 340

Standard

IP54 (IP65 optional)

Čisté

ISOclass3 (optional)

Krytí
Řídící jednotka

CR800-D/CR800-R

Technické dotazy a požadavky:

info@accs.cz

Objednávky:

objednavky@accs.cz

Kontakty na jednotlivé pobočky:

Ostrava: +420 595 691 183
Brno:
+420 721 854 480

Naši partneři:

MITSUBISHI ELECTRIC

Praha:
Písek:

+420 602 107 011
+420 602 590 128

