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IoT-ra kész 
Oktatócsomag
Gyakorlatorientált oktatás a jövő gyártásához  
FANUC ROBODRILL-lel

ROBODRILL és CRX-10iA 
Automatizált CNC marógép



CNC MARÁS ÉS ROBOTIKA
ISKOLÁKNAK ÉS EGYETEMEKNEK
A FANUC szenvedélye az automatizálás. Automatizált megoldásai jelentősen hozzájárulnak a gyártás 
hatékonyságának növeléséhez: fokozzák a termelékenységet, növelik a minőséget és minimalizálják a költségeket. 
 
Tekintettel az iparág előtt álló izgalmas jövőre, mi is szenvedélyesen foglalkozunk az oktatással. Ezért állítottuk 
össze ezt a FANUC oktatócsomagot, amely egy ROBODRILL függőleges megmunkálóközpontot és a legújabb 
kollaboratív robotunkat, a CRX-10iA-t foglalja magában. A diákok igényeinek megfelelően összeállított csomag 
segítségével a fiatalok első kézből szerezhetnek tapasztalatot nem csupán a legmodernebb ipari robotok 
programozásával és működtetésével, de a CNC vezérléssel kapcsolatosan is. A csomag tartalma nagymértékben 
releváns a modern gyári alkalmazások szempontjából, és mindent tartalmaz, amire az oktatóknak szüksége lehet a 
felkészítés során.

FANUC
OKTATÁSI  
CSOMAG

ROBODRILL  
SPECIFIKÁCIÓK

• 5-tengelyes egyidejű 
megmunkálás 

• X/Y/Z tengelymenti elmozdulás: 
500x400x330 mm 

• Lehmann 507510 5-tengelyes 
forgóasztal 

• 10.000 f/perc, 21 szerszám, 
BBT30 főorsótartó

• Automatikus első ajtó
• 60 hónap garancia
• Döntött munkasík (TWP) 
• Nagy sebességú szerszám 

csúcssugár-kompenzáció
• AICC2 200 Block Look Ahead 

funkció kontúrmaráshoz
• Renishaw OMP40-2 + OTS 

mérőrendszer 
• Renishaw tengelymérő rendszer    

A csomag tartalma
• NC-program egy meghatározott munkadarabhoz
• Alumínium alapanyag
• 5 szerszám ehhez a munkadarabhoz
• 5 szerszámtartó
• 1 satu ehhez a munkadarabhoz
• GoPro Hero 9 kamera a gép belsejében történtek 

megfigyeléséhez

ROBOT
SPECIFIKÁCIÓK

• FANUC CRX-10iA
• 6 tengelyes mechanikai 

egység
• Hasznos terhelés: 10 kg
• Kinyúlás: 1249 mm

• R-30iB Mini Plus vezérlő
• Tablet Teach Pendant
• J6 csatlakozó kamerákhoz és 

konfigurálható I/O 

IPAR 4.0-RA/ 
IoT-RA KÉSZ

• 2 × 10 Base-T vagy 100 
Base-TX interfész

• Ethernet-alapú szoftveres 
támogatás alapkivitelben: 
- Robot státusza, program /  
   változók / diagnosztika   
   elérhető a webes felületen 
   keresztül      
- iRVision és iPendant 
távfelügyeleti interfész

• További opcionális interfészek 
is elérhetők, pl. Profinet

SZIMULÁCIÓS SZOFTVER 
DIÁKOKNAK PC-RE

• NC Guide oktatási változat 
maráshoz és esztergáláshoz 
- Tantermi verzió 32 
   felhasználó számára

• A ROBOGUIDE szimulációs 
szoftver oktatási verziója

 - 20 licenc vagy 5 licenc + 1 
licencszerver

OKTATÁSI 
SZOFTVERCSOMAG

• Készen áll a Solitaire 
alkalmazás futtatására – pl. 
iRVision és Dual Check Safety 
–, minden szükséges 
forráskóddal (rendelt 
felszerelések függvényében)

• Teljeskörű működési, 
beállítási és kalibrálási 
útmutatás a robothoz 
(iRVision és DCS)

OKTATÓI TRÉNING

• Minden, amit az oktatóknak 
tudniuk kell ahhoz, hogy a 
diákoknak megtaníthassák: 
- a CNC marógépet 
   üzemeltetni 
- a robotot kezelni 
- a munkadarabot és a 
   munkaeszközt bemérni 
- az 5-tengelyes kalibrálást 
- a robot és a CNC marógép 
   összekötését

• Testreszabott képzési 
anyagok oktatók és hallgatók 
számára

Partneri együttműködéseink
Az elmúlt 10 évben az automatizálás iránti kereslet világszerte drámaian megnőtt. A FANUC-nál 
örömmel támogatjuk a fiatal generáció képzését, hogy segítsük felkészítésüket az új szakmáikra. Ennek 
a képzésnek a támogatása a világméretű gyártás fejlesztéséhez való hozzájárulásunk része. Oktatási 
csomagunk kiváló minőségű eszközökkel való felszereléséhez válogatott partnerekkel működtünk együtt, 
akik éppen olyan elhivatottak a fiatalok ipari automatizációra való felkészítésével kapcsolatban, mint a 
FANUC.



Egy közös szervo - és vezérlőrendszer – 
Végtelen lehetőségek
Ez a FANUC!  

WWW.FANUC.EU

A műszaki adatok előzetes értesítés nélkül változhatnak. Minden jog fenntartva. © 2022 FANUC Europe Corporation

FA 
CNC vezérlések,  
szervomotorok,  
hajtások, lézerek

ROBOTOK
Ipari és 
kollaboratív 
robotok, tartozékok, 
szoftverek

ROBOCUT 
Huzalszikra 
forgácsológépek

ROBODRILL
Kompakt  
megmunkálóköz-
pontok

ROBOSHOT
Elektromos CNC 
fröccsöntőgépek

ROBONANO
Az ultraprecíz 
gyártógép

IoT
Ipar 4.0 
megoldások
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