Polohovací set
MR-JE-C + FX5U

+
Set obsahuje:
• servomotor

Cena: 20.790,- Kč *

• servozesilovač
• nezbytnou kabeláž
• USB disk se SW nástroji, manuály a funkčními bloky
• kompaktní PLC systém
* Cena je platná pro set 200W.

Technické parametry
• výkon servomotoru od 100W do 3kW
• potlačení rezonančních vibrací od 10Hz
do 4,5kHz

• řízení po průmyslové ethernetové sběrnici
CC-Link IE Field Basic

• one-touch tuning: detekce a kompenzace
rezonancí na stisknutí jednoho tlačítka

• on-line autotuning: automatické ladění pohonu
podle připojeného mechanizmu

Hlavní výhody setu
- bez nutnosti pořizování dodatečného polohovacího modulu
- součástí setu jsou hotové funkční bloky pro polohování v GX WORKS 3
- "all in one" box řešení za zvýhodněnou cenu
- nejoptimálnější řešení na trhu, vynikající poměr výkon/cena
- jednodenní školení ZDARMA

Oblasti použití a uplatnění v praxi
- manipulace se zbožím nebo materiály
- zakládání výrobků podle šarže
- třískové obrábění kovů, plastů a jiné
- ohýbání drátu a jiných tyčovin
- stříhání plastů a navíjení fólie
- broušení skla

- závitování a vrtání kovů a jiných profilů
- měření a kontrola jakosti výrobků
- polohování kamerového zařízení
- šroubování podle zadaného momentu
- lisování dle předem zadané síly a kontrola zalisování
- sofistikované jednoúčelové stroje s polohováním

AKCE !!!
Polohovací set (PLC + servopohon + kabeláž)
Obj. kód zboží
MA2040155
MA2040157
MA2040159

Název
polohovací set 200 W
polohovací set 400 W
polohovací set 750 W

Cena
20 790 Kč
28 880 Kč
29 930 Kč

Pozn. Možnost řízení až osmi připojitelných servopohonů.

Volitelné příslušenství / dodatečné osy za příplatek
Obj. kód zboží
MA2040164
MA2040166
MA2040168
MA2040170
MA2040172
MA2040174

Název
průmyslový Ethernet switch pětiportový
průmyslový Ethernet switch osmiportový
operátorský panel 7'' (X2 base 7- F2)
dodatečná osa 200 W
dodatečná osa 400 W
dodatečná osa 750 W

Cena
2 150 Kč
3 100 Kč
8 650 Kč
11 350 Kč
19 430 Kč
20 480 Kč

Uvedené ceny jsou bez DPH.
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