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Systémové 
LED svítidlo

• instalace bez omezení
• osvětlí to podstatné
• snadná montáž
• dokonalé osvětlení skříňového 

rozváděče
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Integrovaný lakovací 
robot zahrnuje běžný malý 
šestiosý robot KUKA řady 
Agilus (KR AGILUS KR 10 
R1100 sixx EX) vybavený 
špičkovým technologickým 
zařízením od firmy Dürr pro 
nanášení nátěrových hmot. 
To je dostupné v několi-
ka konfiguracích připrave-
ných přesně podle indivi-
duálních požadavků zákaz-
níků. Integrovaný lakovací 
robot se všemi jeho kom-
ponentami je zkompletován 
a předinstalován, a tak při-
praven k rychlému uvedení 
do provozu. Robot garantu-
je vysokou kvalitu nástřiku.

Robot ready2_spray 
umožňuje využít vodou 
ředitelné jednosložkové 
nebo dvousložkové nátě-
rové hmoty, šetrné k ži-
votnímu prostředí. Může 
být vybaven dávkovacími 
čerpadly, regulátory prů-
toku nebo měniči odstínů 

Lakovací systém ready2_spray je plně připraven 
pro průmysl 4.0

barev. V závislosti na požadavcích jej lze 
osadit automatickými pistolemi (vzduchové 
nebo bezvzduchové rozprašování) řady Eco-
Gun nebo elektrostatickými vysokootáčko-
vými rotačními rozprašovači řady EcoBell2 
od firmy Dürr.

Nevelké rozměry a předinstalovaná tech-
nologická zařízení robotu ready2_spray před-
stavují významnou inovaci v oblasti průmy-
slového lakování. Koncept integrovaného ří-
zení zahrnuje v jednom řídicím panelu řízení 
pohybu robotu i nanášení nátěrových hmot. 
Navíc je tento lakovací systém plně připra-
ven na průmysl 4.0.

Mezi hlavní výhody robotu ready2_spray 
patří:
– snadné použití a instalace,
– rozhraní pro připojení zařízení třetích stran,
– montáž robotu na podlahu, zeď nebo strop,
– moderní uživatelské rozhraní,
– globální technická podpora,
– dodávka dvou kvalitních zařízení v jednom 

kompletním řešení,
– rychlá návratnost investice.

Dohoda o spolupráci obou firem zahrnuje 
vývoj, výrobu, marketingovou strategii a také 
procesy prodejního a poprodejního servisu. 
Tento obchodní model jim umožňuje nabí-
zet robot na trhu společně. Stanovený cílový 
trh a marketinkové aktivity zahrnují dřevo-
zpracující, keramický, sklářský, plastikářský 
nebo kovozpracující průmysl.

(KUKA)

Společnosti KUKA a Dürr spojily své síly a vyvinuly integrovaný kompaktní robot rea-
dy2_spray pro automatizované lakování. Robot pochází od firmy KUKA a firma Dürr ho 
doplnila technologickými zařízeními. Vše je předinstalované a připravené k využití. Robot 
obsahuje plně kompatibilní a prověřené komponenty. Jde o kombinaci, která je na trhu 
unikátní a výborně vyhovuje požadavkům mnoha odvětví, včetně automobilového prů-
myslu. Hlavní oblasti použití jsou lakování dřeva, plastů, skla a kovu.

Obr. 1. Lakovací robot ready2_spray je společným produktem 
firem KUKA a Dürr (foto: Kuka)


