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Robot MOBOT® AGV FlatRunner HT 

Zalety
� Czas pracy do 12 h
� Masa ciągniętego wózka do  500 kg *
� Komunikacja Wi-Fi
� Symetryczna konstrukcja pozwalająca na ruch 
    w  dwóch kierunkach

Zastosowania
� Automatyczny transport towarów
� Automatyzacja linii produkcyjnych
� Możliwość współpracy z robotami
    paletyzującymi

Robot MOBOT® AGV FlatRunner HT (Automated Guided Vehicle) jest mobilnym 
robotem służącym do transportu, którego ruch odbywa się po wyznaczonej ścieżce. 
Jego zadaniem jest autonomiczne ciągnięcie wózka transportowego między 
wyznaczonymi punktami. Wózek podczepiany jest nad  robotem poprzez system 
dwóch wysuwanych trzpieni. Ze  względu na płaską konstrukcję oraz możliwości 
przewożenia dużych obciążeń, jest to idealne rozwiązanie do transportu ciężkich 
palet lub regałów.

Nawigacja
Do nawigacji w przestrzeni służy system laserowego mapowania terenu (LMS), 
który umożliwia autonomiczny ruch i łatwe dostosowanie robota do zmiennego 
środowiska. Metoda ta jest szybka i elastyczna we wdrożeniu, nie wymaga 
modyfi kacji istniejącego otoczenia. Prócz tego dostępna jest metoda nawigacji za 
pomocą kolorowej linii, gdzie punkty charakterystyczne oznaczone są kodami QR 
lub taśmy magnetycznej ze znacznikami RFID.

Budowa
Robot AGV FlatRunner HT ma kompaktową konstrukcję, dostępną w wersji 
jednostronnej umożliwiającej jazdę w jednym kierunku oraz dwustronnej 
wyposażonej w symetryczny układ napędowy, dwa systemy pozycjonowania oraz 
dwa skanery bezpieczeństwa. Druga opcja pozwala na ruch w dwóch kierunkach 
bez konieczności zawracania, minimalizuje również przestrzeń i czas konieczny do 
wykonywania dodatkowych manewrów.

Zasilanie
Wydajną pracę robota do 12 h zapewniają dwa akumulatory umieszczone 
w specjalnych kasetach, umożliwiających ich szybką wymianę. AGV FlatRunner HT 
może być ładowany również za pomocą stacji ładującej, istnieje także możliwość 
zastosowania automatycznej stacji ładującej. 

Roboty przemysłowe

* Parametr ten uzależniony jest od pozostałych czynników aplikacyjnych.

Zobacz wideo
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Rysunki wymiarowe robota MOBOT® AGV FlatRunner HT

Podane wymiary są wartościami orientacyjnymi i mogą ulec zmianie.

Roboty przemysłowe
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