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Raklap mozgatás robottal
A gyártó és összeszerelő munkafázisok kiszolgálása 
leegyszerűsíthető a következő folyamatokra:
• Üres paletta mozgatása a gyártási pozícióhoz  

(pl. fröccsöntőhöz).  
E (Empty) üres raklapok pozíciójából az A-ba

• Paletta megtöltése alkatrésszel az A pozícióban
• Teli paletta elvitele a következő állomásra  

(pl. raktárba, vagy szerelősorhoz)  
A pozícióból az S (Storage) pozícióba

• Igény szerint az A pozíció mellé egy B pozíciót is 
fel lehet venni, hogy amíg az A munkaállomáson 
lévő raklapot manipulálják, a B állomás raklapja 
szünetmentesen kiszolgálja a gépet. Például, 
amíg A-ból elviszik a megtöltött raklapot, addig 
a B-t egyből lehessen tölteni, maximalizálva a 
hatékonyságot

Ábra 3) Raklap szállító robot útvonaltervezője

Ábra 1)    Robotizált raklap manipuláció szűk helyeken

Ábra 2)    Raklap manipuláció 10 mm pontossággal

P12 Raklapmozgató robot adatok
Egy töltésű működési idő: 6 óra (terheléstől függ)
Integrált működési idő:  24  óra
Teherbírás:   1200 kg
Fordulási sugár:  920 mm
Méretei:    1700 × 2300 × 580 mm
Emelési magasság:  120  mm
Minimum villamagasság: 93 mm
Tömeg:    205 kg
Navigáció:   SLAM - Hibrid AMR

2021.ROBP12A.HUN

Robot izá l t  rak lap  mozgatás  esettanulmány



ROBOTCENTER Innovations Zrt.              H-8248 Nemesvámos, Dózsa Gy. street 1/b.       HUNGARY
Tel.:+36 30 211 62 62       Fax: +36 88 265 257      www.robotcenter.hu   sales@robotcenter.hu

ROBOTICSINDUSTRY 4.0AUTOMATIONINTRALOGISTICS

Mobilitás
A Rufus P12-es egy nagyfokú mobilitással rendelkező 
robot, amely különösen hasznos olyan szűk helyeken 
történő manőverezéseknél, amely egyes gyártó 
pozícióknál, és raktáraknál találhatóak.

Egyhelyben fordulás  (ROT)
A raklap mozgató robot képes egyhelyben megfordulni 
a középpontja körül, fordulási sugara kb 920mm, amely 
fele a konvencionális palettamozgató eszközöknek, mint 
például a békáknak.

Oldalazó mozgás  (X+, X-)
A P12-es további nagy előnye, amelyet targoncák, és más 
palettamozgató járművek, például békák sem tudnak 
megtenni, a tisztán oldalazó mozgás, amely különösen 
fontos szűk helyekre történő beálláshoz. (X- és X+ irányú 
mozgás)

45° os és diagonális mozgás (A, B)
A robot egyenként külön-külön is vezérelhető négy 
hajtóművével képes olyan mozgást is előállítani, amikor 
a robot egyenes vonalban, diagonálisan közlekedik.  
(A és B irányú mozgás)

Rámpán való mozgás
A robot (terheléstől függően) képes 4.5% emelkedésű 
rámpán is közlekedni, ami hasznos, például fóliázó 
munkaállomások kiszolgálásánál. Ennek az előnye, 
hogy nem feltétlenül kell a padlózatba süllyeszteni a 
pozíciókat ahhoz, hogy a robot számára elérhetőek 
legyenek, csökkentve ezzel az integrálási erőforrás 
igényeket.

Automatikus raklap felismerés
A robot villáiba telepített lézeres pásztázó szenzor 
automatikusan felismeri az előtte lévő raklapot, és 
képest azt a földről felvenni. A robot alkalmazkodni tud 
a raklap esetleges pozicionálási hibájához legyen az 
elmozdulás vagy forgási ofszet. Ez egy olyan robosztus 
megoldás, ami mellőzi a merev palettatartó állványokat 
és kereteket, amivel leegyszerűsödik az integrálási idő, 
és megbízhatóvá válik az üzemi működés.
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Ábra 4) P12 robot mobilitási képességek összefoglalója

Ábra 5) Fröccsöntő gép kiszolgálása P12-es robottal
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Biztonság
Az automatizálás és robotizálás megnövelik a gyártási 
kapacitást és a hatékonyságot, ugyanakkor ezt a 
munkavédelmi direktívák és szabványok betartása 
mellett kell kivitelezniük. A raklap mozgató robot több 
különböző redundáns rendszerrel is rendelkezik a 
kollaboratív munkavégzéshez, a 6. ábra áttekintést ad 
ezekről a rendszerekről.

Lézer szkennerek

Az elsődleges biztonsági rendszer a P12-es 
palettamozgató robotban a LIDAR lézer szkennerek, 
amelyek 360 fokban látnak. A robot elsődleges haladási 
iránya a 6. ábrán szürke nyíllal van illusztrálva, a 4. ábrán 
is látható Y- irányban, így a raklaptól és a rakományától 
függetlenül látja a robot maga előtt a teret egy Safety 
minősített szenzorral. A villák végében található 
LIDAR szenzorok elsődlegesen a raklap automatikus 
felismerését szolgálják, de természetesen biztonsági 
funkciójuk is van.

Kollaboratív működés

Az utóbbi években elterjedtek  az úgynevezett 
kollaboratív robotkarok, amelyek az operátorokkal 
egy térben is képesek a biztonságos munkavégzésre, 
oly módon, hogy a robotkar csuklóiban a motorok 
nyomatéka is vissza van csatolva a vezérlőkörbe, így 
érzékeli, amint akadályba ütközik. A Rufus P12-es raklap 
szállító robot ugyanilyen kollaboratív technológiával 
van felruházva, a motorjainak a nyomatéka vissza van 
csatolva a vezérlésbe, így például oldalazó mozgásnál, 
ha beleütközik valamibe és ha a motorok nyomatéka 
elér egy határértéket a robot automatikusan megáll.
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Ábra 6)   A RUFUS P12 biztonsági rendszerek áttekintője

Ábra 5)    P12 raklap mozgató robot szenzor árbócba 
integrált jelzőfényekkel, egyedi burkolatszínnel
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Könnyű szállíthatóság
A raklap mozgató robotok általában nagy méretűek, 
és szállításuk sokszor körülményes, hevederekkel 
kell vagy targoncával vagy daruval a hordozó raklapra 
tenni őket, majd platós teherautóval lehet őket 
szállítani. A P12-es robot fejlesztésénél külön figyelmet 
kapott a könnyű integrálhatóság, és a szállítás is. 
A robot fel tud járni egy rámpán a saját raklapjára, 
majd a szenzor árbócot kibiztosítás után el lehet 
dönteni, így a szállítási konfiguráció  raklappal együtt 
körülbelül 1200mm, amely  alkalmassá teszi, hogy 
akár kisbuszokkal és furgonokkal is lehessen szállítani.

Hibrid AMR Navigáció
A robot úgynevezett hibrid AMR navigációval 
rendelkezik, amely ötvözi a tradicionális csík követő 
AGV-k megbízhatóságát és robosztusságát és az 
újabb AMR-ek (Autonomous Mobile Robot) SLAM 
navigációját. 

A robot az útjába kerülő akadályok, személyek 
előtt biztonságosan megáll, de nem kísérli meg 
azok kikerülésüket, elkerülve az AMR-ekre jellemző 
forgalmi dugókat és navigációs problémákat. További 
előnye AMR-ekkel szemben, hogy szűk helyeken is 
képes navigálni, két paletta pozíció közötti  ciklusidő 
jelentősen csökkenthető ezzel a megoldással, 
ugyanis a robot nem “gondolkodik” folyamatos 
útvonaltervezésen, mivel előre definiált virtuális 
utakat követ.
A robot a misszióit a flottavezérlő szoftvertől kapja, 
amelyet vagy operátor indít manuálisan, vagy 
automatikusan digitális bementeken keresztül, 
például robotvezérlő vagy szenzorok által, továbbá 
gyártásirányítási rendszertől is kaphatja OPC UA 
vagy REST API protokollokon keresztül.

Ábra 7) P12-es raklap mozgató robot útvonaltervvel

Ábra 8) P12-es robot működési és szállítási 
konfigurációi egyedi burkolat színezéssel
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A robot más robotokkal ellentétben rendelkezik 
egy fix saját touch panel konzollal, amin keresztül 
megbízhatóan, minimális betanulással lehet 
működtetni bárminemű vészhelyzet, fennakadás 
esetén. A robotot bármely okostelefonnal külön 
applikáció letöltése nélkül is lehet manuálisan 
irányítani.
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Paletta adagolás
Intralogisztikai feladatok során gyakran van szükség 
technológiai állomások üres raklapokkal történő 
kiszolgálására. Cégünk kifejlesztett egy kulcsrakész 
rendszermegoldást, amely az egész folyamatot 
automatizálja és amely a raklaphordozó mobil 
robotokat üres raklappal szolgálja ki. A Rufus P12-
es robot képes az automatizált raklap adagolóból 
raklapokat kivenni, és a technológiai folyamatokba

Robothívó konzol
A Smart Mission Console (SMC) egy saját fejlesztésű 
Ipar 4.0-s termék, amely egy interfészt biztosít a már 
meglévő gyártásvezérlés, és operátorok között és a 
mobil robotok között.  Megbízható Ethernetes hálózati 
kapcsolattal rendelkezik, és nyomógombokkal, vagy 
tetszőleges ipari szenzorokkal “hívható” a robot. 

Főbb funkciói:
• Megbízható Ethernet csatlakozás
• Ipari robosztus nyomógombok misszió híváshoz
• Bővíthető kapacitív, induktív, végálláskapcsoló, 

ultrahangos, szenzorral
• A felhasználó minden szenzort testre tud szabni, 

elősegítve a meglévő szenzorok integrálását.
• Állítható PNP, NPN szenzor
• Állítható szenzor polaritás

Várjuk jelentkezését a sales@robotcenter.hu email címen, vagy a 06 30 211 6262 -es telefonszámon.

Ábra 9) 24 palettás automata raklap adagoló

Ábra 10) Robothívó konzol két pozíciós kivitelben

Az adatok tájékoztató jellegűek.

Paraméterek
Paletta méret:   800 x 600 mm 
Tápellátás:   230 V
Méretek:    1380 x 1190 x 3550 mm
Teher súly:    600 kg
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