PROJEKTV CELOWE

Sila czystej energii
ardzo ciekawym rozwiqzaniem , powstalym
w ramach projektu celowego nadzorowane
go przez Centrum Innowacji NOT, a zrealizowa
nego przez firm~ BARTESKO z Kozmina Wlkp.,
jest nowy Iyposzereg eleklrycznych wozkow
cictgnikowych wraz z zeslawami przyczep
specjalnych . Typoszereg ten obejmuje ciqgniki
o nap~dzie elektrycznym, w wersji trzy i czte
rokotowej oraz dostosowane do nich, zarowno
wielkosciq, jak i funkcjonalnosciq specjalne
przyczepy do przewozu Iowarow.
Dzi~ki doswiadczeniom nabytym w po
przednim projekcie, dotyczqcym elektrycznych
wozkow platformowych, i rozszerzeniu wspol
pracy z Instytutem Mechanizaeji Budowniclwa
i Gornietwa Skalnego, firma BARTESKO moze
wejse na rynek z propozycjq nowej gamy
produktow. Pojazdy tego typu, oprocz obslugi
wielkich przestrzeni produkcyjno-magazyno
wych , coraz cz~seiej znajdujq zastosowanie na
lotniskach , powierzchniach wystawienniezych,
a nawet w obstudze szpitali ezy zaktadow ko
munalno-energetycznyeh. Produkowane zesta
wy eharakteryzujq si~ nie tylko nowoczesnymi
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rozwiqzaniami tech
nicznymi, zachowa
niem zasad ergono
mii ezy estetycznym
wyglqdem , ale przede
wszystkim parametra
mi uzytkowymi, ktore
spelniajq
niejedno
krotnie bardzo surowe
wymagania klientOw.
Dobra
zwrolnose,
stosunkowo
duzy
dystans mozliwy do
pokonania na jednym ladowaniu baterii i duza
sila ueiqgu, prostota w obstudze i utrzymaniu,
to niewqtpliwie najwazniejsze atuty tych po
jazdow. Producent zadbal rowniez 0 przyjazne
warunki dla srodowiska praey i otoczenia.
Cicha praca i spetnienie wymagari w zakre
sie kompatybilnosci elektromagnetycznej,
potwierdzone szeregiem badari, 10 rowniez
wazne zalety tych rozwiqzari. Juz dzis widae
znaezne mozliwosei rozszerzenia ieh zastoso
wan i dalszego rozwoju. Potrzeb~ wdrazania

Pomocnik robota

ROB01YKA

stalenie optymalnego potozenia robota wspotpracy z Politechnikq Warszawskq polega
wzgl~dem miejsca obrobki ma kluczowe
na stworzeniu unikatowego, kompleksowego
znaczenie dla prawidtowego funkcjonowania systemu wysi~gnikow do instalaeji i jednoosio
zrobotyzowanego stanowiska i optymalnego wej lokomocji robotow praeujqeyeh w pozycji
wykorzystania potencjatu manipulacyjnego odwroeonej, 0 charakterze uniwersalnych mo
robota. W przypadku robotow pracujqcych dutow konstrukeyjnych.
w pozycji odwroconej, najcz~stsZq praktykq
jest indywidualne zaprojektowanie specjalne
Gfowne paramelry uzylkowe syslemu:
go, niezwykle stabilnego wysi~gnika, co jest • typoszereg modutow konstrukcyjnych
przedsi~wzi~ciem drogim i czasochtonnym.
- pionowych stupow, poziomych belek
W celu zoptymalizowania kosztow i od
wysi~gnikowych i niezb~dnego osprz~tu
powiadajqc na zapotrzebowanie integratorow
montazowego;
robotow, w ramach projektu celowego NOT • modut ruchowy - obrotowy, instalowany
opracowano oraz wdrozono do produkcji
pomi~dzy stupem i belkq, z zakresem
w ZAP-Robotyka Sp. z 0.0. w Ostrowie Wiel
obrotu ± 180";
kopolskim uniwersalny modufowy system • modul ruchowy - liniowy, zintegrowany
ruchomych wysi~gnikow do instalacji robo
z platformq do instalacji belki poziomej
tow przemyslowych w pozycji odwroconej .
(opcjonalnie takie bezposrednio robota),
Innowacyjnose projektu realizowanego we
instalowany na scianie pionowego slupa;
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Podstawowe konfiguracje systemu: a) bazowa, statyczna, b) z ruehem obrotowym, c) z rue hem liniowym
- pionowym, d) z bezposrednim zamoeowaniem robota.
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lakich rozwiqzari w transporcie wewn~trznym
potwierdzajq nie tylko tendencje do dziatari
proekologicznych, ale przede wszystkim wyniki
ekonomiczne ich eksploatacji. Firma BARTE
SKO podczas realizacji tego zadania zwi~kszyta
rowniez SWq wartosci dodanq, zdobywajqc ko
lejne doswiadczenia w konstrukcji i produkcji
pojazdow elektrycznych. Jak widae, programy
wsparcia dla malych i srednich przedsi~biorstw
koordynowane przez Centrum tnnowacji NOT,
znow przyniosty wymierne wyniki.
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OSTROW WIELKOPOLSKI

• catkowita nosnose kompletnego wysi~gnika,
niezaleznie od konfiguracji wynosi 300 kg,
• powtarzalnose pozycjonowania
± 0,10 mm;
• mozliwose konfiguracji wysi~gnika
w wariancie statycznym (bez nap~du)
i z nap~dem obrotowym lub liniowym;
• mozliwose zmiany wczesniejszej
konfiguracji, w Iym dodanie, zmiana
lub rezygnacja z modutu nap~dowego;
• unifikacja podzespolow dla wszystkich
rozmiar6w catego typoszeregu stu pow
i belek.
Moduty rue howe - liniowy i obrolowy
przeznaezone Sq do sterowania w sposob
eiqgly. Tego typu sterowanie pozwala na usta
wienie robota w dowolnym potozeniu toru lub
obrotowego wysi~gnika (ruehy ustawcze),
a takie na prac~ robota z rownoczesnq loko
moejq (ruchy robocze zewn~trznej osi robota).
Dzi~ki lemu powi~ksza si~ przeslrzeri robocza
robota . Moduty uniwersalne mozna tqczye
z ukladami sterowania wi~kszosci robotOw po
zainslalowaniu dedykowanej jednoslki nap~
dowej lub wezesniej opracowanego, uniwer
salnego, hybrydowego nap~du wewn~trznie
programowanego.

