Zgrzewanie
zrobotyzowane
Nowa generacja modułowych pistoletów zgrzewalniczych 3G

Jakość bez kompromisów
www.arotechnologies.com
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O firmie

Od połowy XX wieku nazwa ARO jest synonimem
zgrzewania oporowego. Obecnie grupa ARO Welding
Technologies jest światowym liderem w dziedzinie
urządzeń i systemów zgrzewalniczych dla przemysłu
motoryzacyjnego i innych.
Powszechnie uznana za lidera w swojej branży, ARO
technologies jest wybierana przez klientów, którzy
doceniają doskonałą funkcjonalność, niezawodność i
jakość. Każdy produkt ARO ma na celu zapewnienie
klientowi najniższych kosztów cyklu eksploatacji.

W połączeniu z najwyższym poziomem obsługi klienta i
usług posprzedażowych, dostępnych na całym świecie,
firma ARO jest powszechnie uznawana za najbardziej
cenioną markę w technologii zgrzewania oporowego.
ARO jest oddziałem wielobranżowej grupy przemysłu
inżynieryjnego Langley Holdings plc, z siedzibą w Wielkiej
Brytanii (www.langleyholdings.com).

ARO zapewnia globalną obecność dla globalnych
klientów, działając w swojej siedzibie w Chateau du Loir,
niedaleko Le Mans we Francji, jak i poprzez swoje
międzynarodowe spółki zależne i zakłady produkcyjne
zlokalizowane w Europie, obu Amerykach i na Dalekim
Wschodzie.

Siedziba firmy ARO, Château du Loir, Francja.
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Modułowy pistolet zgrzewalniczy 3G
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Dzięki wykorzystaniu szerokiej wiedzy i doświadczenia firmy
ARO w zakresie budowy modułowej i serwo, rodzina
pistoletów
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Naszą filozofią jest myślenie w przód, celem znalezienia

Efektem ponad 3 lat pracy naszego działu badań i rozwoju,

odpowiedzi na te wyzwania i pomocy naszym klientom

wspieranego przez kilka opatentowanych technologii oraz

sprostać tym wymaganiom poprzez opracowanie pierwszego

dużej inwestycji w specjalnie zaprojektowane konstrukcje i

na świecie w pełni modułowego pistoletu zgrzewalniczego,
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zgrzewalniczy, który pozwala osiągnąć nowe poziomy
wydajności.
Znaczne zyski są możliwe dzięki zaletom oferowanym przez
komponenty

modułowe.
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konserwacji i znaczne oszczędności, związane ze skróconym
czasem przestoju oraz mniejsza ilość części zamiennych,
sprawiają, że system 3G potrafi z łatwością sprostać
wspomnianym wyzwaniom.

„Przełom w zgrzewaniu zrobotyzowanym”
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Cechy 3G

Korpusy pistoletów 3G:
Rewolucyjny system modułowy 3G pozwala na stworzenie
czterech wariantów pistoletu z dziewięciu dzielonych
modułów, siedmiu modułów specjalnych oraz 2 ramion
typu „plug and play". Wspomniane cztery warianty
pistoletów noszą nazwy 3G-C, 3G-X (ramiona miedziane),
3G-Z oraz 3G-CZ (ramiona aluminiowe) i posiadają różną
siłę zgrzewania w zależności od wydajności długości
ramienia.
Szybki i prosty montaż:
Montaż czterech wariantów konstrukcji modułowej 3G W
pełni funkcjonalny pistolet może być szybko zmontowany
z niewielkiej liczby standardowych komponentów. Po
zmontowaniu, wystarczy tylko podłączyć ramię i całość
zestawu jest gotowa do kontroli:
Wskaźnik MTTR wynosi mniej niż 10 minut.
Czas dostawy również został mocno skrócony.
Ochrona przed zanieczyszczeniami:
Modułowy system 3G posiada osłonę zapewniającą
doskonałą ochronę przed zanieczyszczeniami, łatwy
dostęp serwisowy, a także zastępującą drogie pokrowce
na pistolety.
Ochrona przed zanieczyszczeniami.
Łatwiejsza konserwacja.
Mniej awarii.
Opatentowana uniwersalna platforma płyty bocznej:
Filozofia

konstrukcji

użytkowania

i

ARO opiera

redukcji

kosztów

się

na

prostocie

serwisowania

do

minimum. Opatentowana uniwersalna platforma boczna
wpisuje się w tę filozofię.
Łatwość dostępu konserwacyjnego i naprawczego.
Asystuje konfiguracji ramienia „plug and play” oraz
zmianą korpusu pomiędzy typami C i X.

Opcjonalne równoważenie pistoletu:
Jeśli wymagane jest równoważenie pistoletu, modułowy
system 3G posiada zarówno moduły pneumatyczne, jak i
serwo, które można dołączyć do zestawu.
Niezależny moduł adaptacyjny serwo może być
dodany tylko wtedy, kiedy jest to konieczne.
Dostępny jest także pneumatyczny moduł
adaptacyjny.
W przypadku braku wymogu równoważenia,
inwestycja jest niższa.
Pełny panel technologii komponentowych:
Konstrukcja modułowa pozwala na wdrażanie
najnowszych technologii, których inicjatorem jest firma
ARO:
Transformatory MFDC
Silniki serwo chłodzone wodą
Zintegrowane czujniki mocy
Dla mniej wymagających zadań zgrzewania dostępne są
także wersje pneumatyczne i AC.
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Elastyczność 3G

PISTOLET 3G-X

PISTOLET 3G-C

PISTOLET 3G-Z

PISTOLET 3G-CZ

„ARO ustala nowe standardy dzięki innowacji,
koncepcji i myśleniu perspektywicznym.”
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Korzyści 3G

System modułowy 3G posiada znaczną przewagę nad
istniejącymi konwencjonalnymi zrobotyzowanymi pistoletami
zgrzewalniczymi.
Zalety inwestycyjne:
Mniejsza inwestycja w zapasowe pistolety - prostota budowy
3G prowadzi do zredukowania wskaźnika MTTR.
Niższe koszty części zapasowych dzięki standaryzacji części.
Korzystniejsze koszty eksploatacji:
Duże obniżenie kosztów związanych z różnorodnością
komponentów i wymogami magazynowymi. Do 60% mniej
części w porównaniu z konwencjonalną konstrukcją pistoletu.
Mniejsze wewnętrzne zapotrzebowanie na naprawy
wykonywane przez specjalistów inżynierów. Koncepcja
opiera się na możliwości wymiany modułów przez
niewyspecjalizowanych pracowników.
Łatwe rozwiązywanie problemów z powodu montażu po
jednej stronie i obecności elementów modułowych.
Ten sam podstawowy korpus - oszczędności oraz łatwiejsze
wprowadzanie późniejszych zmian konstrukcyjnych.
Osłony pistoletu eliminują potrzebę stosowania drogich
pokrowców.
Globalna kompatybilność:
Pełna osłona sprawia, że model 3G idealnie nadaje się do
programowania poza linią stanowiska - Bez niespodzianek
przy instalowaniu pistoletu na linii.
Brak gwintów BSP lub NPT
Prosta implementacja na całym świecie oraz globalna
możliwość stosowania tych samych narzędzi.
Poprawiona elastyczność:
Dzięki zamianie modułów, korpus pistoletu można łatwo
zmienić z C na X lub z ramienia miedzianego na aluminiowe.
Ramiona działają na zasadzie „plug and play” i mogą być
dostosowane bez potrzeby ingerencji w korpus pistoletu.
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Gotowe rozwiązania

Sterowanie ARO
System sterowania ma zasadnicze znaczenie dla wydajności
i niezawodności każdego procesu spawania. ARO oferuje
własną gamę urządzeń sterujących, transformatorów, szaf
zasilania
oraz
oprogramowania
kontrolującego
zaprojektowanego tak, aby idealnie uzupełniać znane z
niezawodności głowice zgrzewające ARO. Wraz z szeroką
gamą pistoletów zgrzewalniczych ARO, połączenie mocy i
kontroli procesu sprawia, że produkty do zgrzewania
oporowego firmy ARO sprawdzają się w każdej, nawet
najbardziej wymagającej sytuacji.

Opieka nad klientem
ARO zapewnia światowej klasy obsługę posprzedażową
dla tysięcy systemów zgrzewalniczych dostarczanych
przez lata działalności firmy, z których wiele gwarantuje
dziesięciolecia niezawodnego działania. ARO zapewnia
oryginalne części zamienne oraz profesjonalny serwis na
wszystkich rynkach, a także wspiera uruchomienie
nowego sprzętu na całym świecie.

„3G - ekonomiczne rozwiązanie w zakresie zgrzewania
zrobotyzowanego”

ARO Welding Technologies SAS
1, Avenue de Tours - BP
40161 72500 Chateau du Loir
FRANCJA
T +33 (0)2 43 44 74 00
F +33 (0)2 43 44 74 01
E france@arotechnologies.com

Oficjalny dystrybutor i serwis na Polskę:
AmiSter sp. z o.o. sp.k.
ul. Pod Lipami 29
41-940 Piekary Śląskie
tel.: +48 32 721 84 92, fax: +48 32 721 84 93
E: amiSter@amiSter.pl

ZGRZEWANIE ZROBOTYZOWANE
ZGRZEWANIE RĘCZNE
ZGRZEWANIE STACJONARNE
ZGRZEWANIE MOBILNE
ZGRZEWANIE LASEROWE
STEROWANIE ARO
SYSTEMY ARO
ARO REBUILD

www.arotechnologies.com
Informacje zawarte w niniejszej broszurze są uważane za poprawne w
momencie oddania do druku. Ze względu na politykę ciągłego
udoskonalania, zastrzegamy sobie prawo do zmiany specyfikacji bez
wcześniejszego uprzedzenia. Z WYŁĄCZENIEM BŁĘDÓW I POMINIĘĆ.
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