AUTOMATYZACJA I
SYSTEMY MONTAŻOWE
LINIOWA MASZYNA MONTA OWA Z NIEZALE NYMI I
PROGRAMOWALNYMI WÓZKAMI TRANSPORTOWYMI
(opatentowane) DO MONTA U MAŁYCH KOMPONENTÓW
LINEAR ASSEMBLY MACHINE WITH FREE PALLETS (patented)
TO WORK AND MOUNT SMALL COMPONENTS

MODUŁY DO LINIOWYCH MASZYN MONTAŻOWYCH
z niezależnymi i programowalnymi wózkami
transportowymi: rozwiązania elastyczne i kompaktowe

Nowe moduły są rezultatem długoletniego doświadczenia i ciągłego
inwestowania w badania i rozwój ﬁrmy z miasta Terno d’Isola, która od
1982 roku bada, projektuje i konstruuje maszyny i moduły do
automatyzowania procesu montażu.
Nowe moduły maszyny posiadają kompaktowe wymiary, jednocześnie
gwarantują
wysokie wydajności, elastyczność i funkcjonalność
typowych maszyn do automatyzacji liniowej.
Różne moduły mogą być łączone w linię w zależności od liczby
elementów jakie muszą być zmontowane.

MODULE FOR LINEAR
ASSEMBLY MACHINE with free
pallets: flexible and compact
The new module is the risult of the
experience and of the steady
investment in the research and
development of the company in Terno
d’Isola that, since 1982, has been
studying, designing and constructing
machines and modules for the
automation of assembly processes.
The new machine module is compactsized but it guarantees high capacity,
flexibility and functionality typical of the
linear machine.
Different machine-modules can be
jointed according to the number of
pieces that must be assembled.

Zalety i właściwości nowych maszyn:

Advantages and peculiarities of
the new machine:

• Maszyny montażowe przygotowane zgodnie ze swoistymi
potrzebami “Pod Klucz”
• System modułowy: możliwe jest dodawanie następnych stacji, nawet
jeśli pierwszy plan tego nie zawierał
• Wyjątkowo przestronne: narzędzia mogą być tak przezbrajane, aby
dostosować linię do zmian w produkcie
• Aplikacja z systemem RFID pozwalająca na przechowywanie danych
z parametrami montażu
• Asynchroniczne ruchy pracujących stacji: w przypadku gdy jedna
stacja się zatrzymuje, maszyna kontynuuje pracę na pozostałych
stacjach
• Kompaktowo zaprojektowane
• Ergonomiczna: przednia część maszyny zapewnia łatwy dostęp oraz
pracę dla operatorów
• Monolityczna rama wykonana ze stali o wysokiej twardości i
sztywności. Zapewnia łatwy transport całych stacji przy użyciu
wózków widłowych
• Transportowanie, instalowanie oraz uruchamianie są bardzo proste i
szybkie w realizacji
• Sterowanie siłownikami poprzez sieć Proﬁbus
• Monitor dotykowy 15” LCD do kontroli, ustawiania parametrów i
podglądu danych z poszczególnych stacji
• Komputer PC wraz z oprogramowaniem do wprowadzania
parametrów, nadzorowania sygnałów alarmowych, diagnozowania
oraz monitorowania danych statystycznych i produkcyjnych

• Turnkey assembly machines made up
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according to specific needs

• Modular system: the adding of further

stations is feasible, even if not included
in the first plan
• Extremely versatile: it can be re-tooled
to accommodate the product
modifications
• Application of RFID system with
storage of assembly data
• Asynchronous movement of the
working stations: if one stops, the
machine continues its production with
the remaining stations
• Compact building design
• Ergonomic: the front-machine is free
to guarantee the maximum
accessibility to the working stations
• Monobloc base made of steel for high
stiffness and rigidity. Arranged for the
use of forklift truck for its displacement
• Transport, installation and machine
start-up are easy and very quick
• Profibus actuators wiring
• 15” LCD touch screen panels to
control, parameterize and see all the
working station data
• PC with softwares for inputting the
machine parameters, alarm signals
handling, diagnostics, data acquisition
and production monitoring

