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OnRobot пуска на пазара нов, усъвършенстван магнитен 
грипер за роботи 

OnRobot пусна - MG10, който описват като „универсален, високопроизводителен, лесен за използване 
магнитен грипер“ за индустриални роботи. 

Напълно съвместим с всички основни марки роботи чрез One System Solution на 
OnRobot, MG10 предлага уникални регулируеми функции за захващане със сила и 
захват, които предоставят на потребителите безпрецедентни нива на контрол.  

Стандартните магнитни грипери осигуряват лесна функционалност за 
включване/изключване. За да регулират приложената сила обаче, потребителите трябва 
да добавят гумени „крачета“, за да създадат пространство между магнита и детайла.  

Това е досаден и неточен процес, който не винаги гарантира перфектни резултати, 
особено при приложения, които включват обработка на тънки метални листове и малки 
метални детайли, където магнитните грипери често случайно избират повече от един 
лист или детайл, тъй като силата не може да бъде регулирана. 

Енрико Крог Иверсен, главен изпълнителен директор на OnRobot, казва: „Стандартните 
магнитни грипери са истинска главоблъсканица, защото почти всеки път, когато 
приложението или детайлът ви се променят, трябва да правите ръчни настройки, за да 
компенсирате липсата на нужната функционалност на грипера. С новият MG10 това 
вече не е проблем, а удобно и надеждно решение!   

„Иновативният захват MG10 на OnRobot елиминира всичко това, благодарение на 
своите регулируеми функции на силата, които ви позволяват да внедрите приложения 
за прецизно боравене с материали бързо и лесно.“ 

Новите функции елиминират изпускането на детайли 

http://www.spacecad.bg/
https://onrobot.com/en/products/mg10
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За разлика от стандартните магнитни грипери, иновативният MG10 се предлага с 
вграден захват и сензори за откриване на детайли. За приложения, които включват 
боравене с ламарина - като например задачи за поддръжка на машини, които изискват 
роботи да вдигат ламарина от стека, да я поставят в пресова машина за огъване и да я 
отстраняват, когато машината приключи работата си - тази функционалност осигурява 
гладкост, последователна и безопасна работа.  

И ако роботът загуби мощност или трябва да направи електронно спиране, докато 
изпълнява задача, тези функции гарантират, че няма риск от изпускане на 
обработваната част. 

Новият грипер MG10 е готов да поеме задачи за поддръжка, монтаж и обработка на 
материали, които някога са били изпълнявани от скъпи и сложни пневматични грипери.  

 

Iversen казва: „Докато пневматичните системи изискват външно подаване на въздух, 
окабеляване и текуща поддръжка, MG10 е готов още като излезе от кутията, което води 
до значително намаляване на разходите за внедряване в сравнение с пневматичните му 
колеги.“ 

Обработва неравни, абразивни или перфорирани повърхности 

MG10 осигурява прецизно и трайно боравене с обекти с абразивни, неравни или 
перфорирани повърхности, което го прави идеален за широка гама от приложения в 
производствения, автомобилния и космическия сектор. На всичкото отгоре, мулти-
магнитната настройка на MG10 гарантира, че този грипер може да се справи с широк 
спектър от размери, тежести и части с нечетна геометрия. 

Има много приложения, като например многоетапни задачи за огъване на преси и 
обработка на части с много отвори, където вакуумните и пръстови грипери просто нямат 
интелигентността и силата да успеят. MG10 може да се справи с подобни задачи с 
лекота, независимо дали детайлът е метална заготовка, щанцована стоманена част или 
перфориран стоманен лист. 

http://www.spacecad.bg/
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Иверсен казва: „Тъй като производственият сектор се придвижва към производство с 
малък обем/голям микс, повече от „приятно е да имаш “ възможността за бързо 
преминаване от една настройка на приложение към друга. Това е от съществено 
значение. 

„MG10 е единственият магнитен грипер на пазара, който е достатъчно гъвкав, 
интелигентен и толкова лесен за използване, че може бързо да бъде пренасочен към 
задачи от поддръжка и палетизиране на машини до оттегляне на метални листове - и 
всичко това в едно - без шум, без грижи, просто „включи и пусни". 

 

По-интелигентни, съвместни приложения 

Годишните инсталации на индустриални роботи са се утроили повече от три пъти между 
2010-2019 г., регистрирайки 381 000 броя в световен мащаб. Напредъкът в 
роботизираните технологии допринася за ускореното използване на роботиката, 
позволявайки по-опростено програмиране и инсталиране на роботи, овладяващи трудни 
задачи при повече сътрудничество с работниците. 

Азия е най-големият пазар на индустриални роботи в света. От 2014 до 2019 годишните 
инсталации на роботи нарастват с 13 процента всяка година. Най-добрите приложения 
включват обработка и сглобяване, докато водещите индустрии на клиенти включват 
електроника, автомобилна и метална и машинната обработка. 

Джеймс Тейлър, генерален мениджър, APAC в OnRobot, казва: „Ние проправяме пътя за 
ново поколение роботи чрез нашите интелигентни, лесни за използване и гъвкави 
инструменти. „Автоматизацията за сътрудничество все повече се превръща в критично 
решение в съвременното производство и нашата цел е да осигурим на компаниите от 
всякакъв размер достъп до нея.“ 

Повече за продуктите на OnRobot, предлагани в България от СпейсКАД, можете да 
намерите на тази връзка: https://www.spacecad.bg/onrobot 
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