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Aktualności

Podziel się

Podziel sięNie przegap! Ruszył
CoBo-Stack Tour
2021 - liczba
uczestników
ograniczona !
CoBo-Stack to
najnowocześniejsze
rozwiązanie automatyzacji w
introligatorni oraz jego
możliwości. Jest to robot
układający, który potrafi
układać składki z falcerki,
broszury z linii szyjących oraz
bloków książki z linii do oprawy
klejonej.

W Polsce zaplanowane zostały pokazy w 4
Drukarniach.

Harmonogram pokazów CoBo-Stack ,
sierpień 2021:

 4-6 sierpnia - drukarnia Abedik1.
Żerniki k/Poznania

https://twitter.com/share


 9-11 sierpnia - drukarnia Poligrafia2.
Janusz Nowak Wysogotowo

11-13 sierpnia – drukarnia CGS3.
Mrowino k/Poznania

16-18 sierpnia – drukarnia4.
Dimograf Bielsko-Biała

Możliwość obejrzenia pracy Stack w jednej z
ww drukarni istnieje tylko poprzez
zgłoszenie chęci przyjazdu na pokaz  do:

Tomasz Naglik, naglik.tomasz@reprograf-
grafikus.com.pl, 698 698 629

Bez wcześniejszego uzgodnienia terminu,
wizyta nie będzie niestety możliwa.

 

Więcej o CoBo-Stack

MBO CoBo-Stack to tak zwany cobot, czyli
robot współpracujący, który nie potrzebuje
klatki ochronnej. Odpowiedni system
zabezpieczeń gwarantuje mu znak CE bez
konieczności dodatkowej ochrony. Stosy
produktów, np. stosy złożonych składek są
podawane na stół CoBo-Stack. Cobot
podnosi stosy ze stołu i układa je na
paletach. Jest to olbrzymie fizyczne
odciążenie operatora przy odbieraniu.
Palety można umieścić po obu stronach
odbierania, umożliwiając nieprzerwaną
pracę. Podczas gdy MBO CoBo-Stack układa
na jednej palecie, operator może przesunąć
drugą, załadowaną paletę i przygotować
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następną pustą.

Warunkiem jest posiadanie odpowiedniego
wykładania gotowych produktów lub
składek z falcerki. W przypadku bloków i
broszur szytych drutem jest to sztaplarka a
w przypadku falcerki wykładanie serii
Palamides lub podobne.

Przykładowe wykorzystanie CoBo-Stack w
drukarni można obejrzeć na filmie:

 

 

Terminy wizyt u Państwa dostosujemy do
możliwości związanych z restrykcjami
pandemii.
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