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Robot MOBOT® AGV CubeRunner

Zalety
• Czas pracy do 12 h
• Masa ciągniętego wózka do 200 kg 
• Komunikacja Wi-Fi
• Kompaktowa konstrukcja
• Obudowa z kompozytów o opływowych 
    kształtach

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

Robot MOBOT® AGV CubeRunner (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 kompaktową konstrukcję 
CubeRunner idealnie sprawdzi się w przemyśle motoryzacyjnym, logistyce, 
a także w wielu innych zastosowaniach w różnorodnych branżach.

Nawigacja
Standardowo robot wyposażony jest w nawigację za pomocą linii/taśmy kolorowej. 
Istnieje możliwość opcjonalnego wyposażenia robota w system nawigacji z taśmą 
magnetyczną lub w system nawigacji laserowej (LMS).

Konstrukcja
Standardowo robot AGV CubeRunner wykonywany jest w wersji jednostronnej, 
umożliwiającej jazdę w jednym kierunku oraz możliwość obrotu w miejscu. 
Opcjonalnie może zostać wyposażony w symetryczny układ napędowy, dwa 
systemy pozycjonowania oraz dwa skanery bezpieczeństwa (wersja dwustronna). 
To 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 CubeRunner 
może być ładowany również za pomocą stacji ładującej, opcjonalnie istnieje 
możliwość zastosowania automatycznej stacji ładującej.
 

Roboty przemysłowe
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Rysunki wymiarowe robota MOBOT® AGV CubeRunner

Podane wymiary są wartościami orientacyjnymi i mogą ulec zmianie.

Roboty przemysłowe
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Szybki załadunek i rozładunek
Specjalny adapter jest wyposażony  
w prowadnice dokujące, umożliwiające 
szybki i wygodny załadunek robota 
CubeRunner a następnie pozostawienie 
transportowanych detali na systemie 
przenośnikowym. 
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Przykłady aplikacji

Elastyczne rozwiązanie
CubeRunner może transportować różne typy 
wózków takich jak automatyczne rolki, regały 
czy pojemniki do transportu kuwet.

To rozwiązanie zwiększa elastyczność - jeden 
robot może wykonywać różnorodne zadania.

Łatwe  wdrożenie
dzięki nawigacji za pomocą systemu  
z kolorową linią/taśmą lub za pomocą 
laserowego mapowania terenu czas instalacji 
robota AGV w fabryce jest krótki i nie 
wymaga wprowadzania kosztownych zmian
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Przykłady aplikacji

Bezpieczeństwo
robot omija przeszkody dzięki 
zastosowanemu skanerowi z funkcją 
bezpieczeństwa i współpracuje z ludźmi

Współpraca z robotem paletyzującym
wyposażony w wózek do transportu palet, AGV 
może efektywnie współpracować z robotem 
paletyzującym

Terminal sterujący
wyposażony w router Wi-Fi umożliwia 
kontrolę nad robotem(-ami) poprzez panel 
dotykowy i zdalne wydawanie poleceń.
Pozwala odczytać podstawowe informacje 
o stanie pracy robota takie jak jego 
lokalizacja, bieżące zadanie, itp. 

Wysoka mobilność
ramię robotyczne zintegrowane z robotem 
AGV pozwala na jego łatwe przemieszczanie 
pomiędzy różnymi zadaniami i gniazdami 
produkcyjnymi


