






Pull Back Unit (PBU)











PBU
 sikrer optimal bevælighed
på din robot


En PBU kan bruges når robottens minimum/





maksimum niveau i bevægelse er opnået.
D.v.s. at den overskydende Robotrax kabel- 

kædelængde enten vil være for kort eller


være for lang og derved kan risikere at


komme
i
klemme
og
blive
beskadiget!






• A
 ktiv PBU system tillader stor bevægel
sesfrihed
såvel som hurtig acceleration
• S
 ikker placering af kabler og slanger i
selve PBUsystemet

• Forøger kabler og slangers levetid
• Hurtig og let montage af PBU system
• H
 urtig og let udskiftning af kabler og
slanger uden at afmontere
kæder på

robotten
• J
 usterbar tilbagetrækningseffekt sikrer
optimal drift
• U
 niversal design system for alle Robotrax
størrelser
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Applikationsområder
Hvornår skal du bruge Pull Back Unit (PBU) systemet?
• Ved hurtige gentagne bevægelser og stor bevægelsesfrihed, f.eks. Industrirobotter
• Hvis kabler og slanger kan anbringes i Robotrax kæden i én defineret bevægelse
• Ved ønske om længere levetid for Robotrax kæde samt kabler og slanger
• For at skabe lettere adgang til udskiftning af kabler og slanger
• Hvis pull back kraften skal være justerbar
• For at forhindre Robotrax kæden i at blive beskadiget

Hvor skal du IKKE bruge Pull Back Unit (PBU) systemet?
• Hvis Robotrax kæden ikke har overskydende længde
• Hvis installationspladsen er begrænset (check tilgængelig plads ved robotarm
og ved arbejdsbevægelser)

• Hvis vægten af PBU systemet er for høj i forhold til robotten



De vigtigste funktioner /fordele
ved Pull Back Unit (PBU)
systemet
• P
 BU systemet sørger hele tiden for, at
systemet ikke har mere kædelængde end
nødvendigt, ved konstant at justere kædelængde i forhold til robottens bevægelser!
• F
 orøget levetid på Robotrax systemet og
reduceret driftsstop for reparation!
• S
 tabil anordning kan monteres direkte på
robotarm som ekstra mulighed!

Applikationseksempler




• Serieproduktion

• Multiakslede robotter


• Kædesystemer med kabler og slanger
med multiakslede bevægelser

• F
 or at beskytte kabler og slanger inden i
PBU systemet, er der monteret en kort
oplukkelig Uniflex Advanged kabelkæde,
som forlænger for Robotrax 3D kæden!

• PBU designet sikrer den anbefalede
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radiusbøjning for kabler og slanger
inden i systemet!
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