
RoboTower

PRZEKSZTAŁĆ SWOJE MASZYNY 

W PEŁNI ZAUTOMATYZOWANE 

CENTRA PRODUKCYJNE

ZWIĘKSZ SWOJĄ PRODUKTYWNOŚĆ |   ZWIĘKSZ WYDAJNOŚĆ OPERATORÓW |   ZYSKAJ PRZEWAGĘ KONKURENCYJNĄ



RoboTower to uniwersalne rozwiązanie do 

automatyzacji procesów toczenia CNC, które 

przekształca dwie niezależnie pracujące tokarki 

w pełni zautomatyzowane gniazdo produkcyjne.

RoboTower jest dedykowany do automatyzacji  

produkcji średnio- i wielkoseryjnej. W szczególności 

do automatyzacji procesów obróbki odkuwek i odlewów. 

1 lub 2 tokarki + RoboTower = 
w pełni zautomatyzowane gniazdo produkcyjne do 

produkcji seryjnej
Bufor 

na materiał 
i części 

obrobione

Obrabiarka 1 Obrabiarka 2
(opcja)



2yx2x2

Twoje korzyści z RoboTower: 2 / 2 / 2

Dwa razy większa 
produktywność

dzięki eliminacji 

mikroprzestojów

i przerw

Dwa razy większa 
wydajność 
operatorów

Zwrot 
z inwestycji

do
2 lat



RoboTower to element naszego 
kompleksowego pakietu usług 

Z RoboTower otrzymujesz rozwiązanie pod klucz.

Szkolenie pracowników w zakresie obsługi 
RoboTower oraz wskazanie najbardziej efektywnej 

ścieżki współpracy operatora z robotem

Instalacja oraz integracja 
robota z maszyną

(np. automatyczne 
otwieranie drzwi) 

Optymalizacja technologii w 
celu zapewnienia wielogodzinnej, 

bezawaryjnej pracy maszynAnaliza rentowności: 
Weryfikujemy możliwości 

wykorzystania RoboTower
w twoim biznesie i czas 

zwrotu z inwestycji

RoboTower
Kompleksowy 

pakiet usług



| FANUC Robot M-20iA

| wieża

| chwytak 2w1

| sygnalizator Andon

| podajnik części obrobionych (opcjonalnie)

| moduł odmuchiwania (opcjonalnie)

| moduł kontrolno-pomiarowy (opcjonalnie)

| 2 x bufor na części obrobione

| 2 x bufor na materiał

| automatyczne otwieranie drzwi (opcjonalnie)

| wygrodzenie gwarantujące szybką
i bezpieczną pracę robota
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Elementy RoboTower



Optymalne parametry 
zautomatyzowanego gniazda 
produkcyjnego

● obróbka odkuwek i odlewów

● zalecana częstotliwość przezbrojenia max. 1/doba

● 1 lub 2 tokarki z obłożeniem na 3 zmiany

● maksymalna waga surowca 8 kg,

● średnica min. 20 mm — max. 180 mm

● wysokość min. 40 mm — max. 180 mm



tuleja

odkuwka

korpus

tarcza

tuleja

złączka

odlew

gwint

min. Ø 20 mm — max. Ø 180 mm
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Optymalne parametry zautomatyzowanego gniazda produkcyjnego



1 RoboTower
1 obrabiarka

Idealne rozwiązanie dla 

krótkich cykli 

produkcyjnych

Pełna eksploatacja robota 

Największa wydajność 

komórki produkcyjnej



1 RoboTower
2 obrabiarki

W przypadku, gdy czas cyklu 

produkcyjnego przekracza 50 

sekund, dla uzyskania 

maksymalnej wydajności i 

rentowności projektu zaleca 

się skonfigurowanie robota z 2 

obrabiarkami.

x2



2 RoboTowers
4 obrabiarki

Do obsługi takiej komórki 

produkcyjnej wystarczy 

tylko jeden operator 

Niezwykle wysoka 

wydajność i jednocześnie 

bardzo dobre warunki 

pracy operatora





Wieża z buforem 
na materiał i części obrobione



Dopasowania RoboTower

OPCJA 1

RoboTower
1x obrabiarka

1x część

OPCJA 2*

RoboTower
2x obrabiarka

1x część produkowana 

na obu maszynach

*najbardziej wydajna opcja

OPCJA 3

RoboTower
2x obrabiarka

2x różne części



Pojemność buforu materiału surowego zależy od średnicy detalu. 

Czas autonomicznej pracy zależy od długości cyklu. 

Tabela przedstawia przykładowe scenariusze pracy RoboTower.

Scenariusz ⌀ bębna
czas 

cyklu
czas 

przeładowania
⌀ detalu

pojemność 
bufora

czas autonomicznej 
pracy

[mm] [s] [s] [mm] [sztuki] [h]

1 1250 45 15 50 >450 7,5

2 1250 180 15 50 >450 24,5

3 1250 90 15 150 50 1,5

4 1250 60 15 150 50 1

450 sztuk 50 sztuk

Przykład 

Autonomicznej Pracy

* Warunki konieczne: żywotność płytek oraz wymiary w tolerancji > pojemności bufora



Każda obrabiarka może być wyposażona w 
RoboTower!

Niezbędne są automatyczne drzwi, 
co w nowoczesnych maszynach jest 
standardem, 
a w starszych modelach jest montowane jako 
opcja.

Drugi krok to informacje dot. oprogramowania, 
na podstawie których według listy sygnałów 
łączymy dwa urządzenia.

Podłączenie 
do obrabiarki



Panel sterujący
Plan kontroli

łatwy i intuicyjny w 

użytkowaniu

zapewnia szybką i 

bezpieczną obsługę 

maszyn  

zlokalizowany na 

zewnątrz gniazda 

produkcyjnego, aby nie 

zakłócać pracy maszyn



Moduł kontrolno-pomiarowy



Moduł odmuchiwania



Plan kontroli
Przykładowe rozwiązanie pod klienta:
rękaw do eliminacji części niezgodnych



Zalety rozwiązania RoboTower

Kompatybilny
z każdą 
marką 

obrabiarek

Niewymagana
wiedza 

specjalistyczna

Wsparcie w 
automatyzacji 

procesów. 
Szybko, 

bezpiecznie 
i skutecznie.

W pełni 
zautomatyzow

ana i 
niezależna 
komórka 

produkcyjna

Kompleksowe 
rozwiązanie typu

plug and play



Referencje
RADMOT:

5 x RoboTower obsługujący 9 tokarek CNC

Najstarszy RoboTower pracuje 2 lata i przepracował 

12,000h pracując 5 dni w tygodniu na 3 zmiany

Klient z branży odlewniczej:

1 x RoboTower obsługujący 1 tokarkę

Klient z branży spożywczej:

3 x RoboTower obsługujący linię sortowania i pakowania (w realizacji)



O nas

Jesteśmy ekspertami w dziedzinie obróbki skrawaniem CNC i automatyzacji.

Nasza praca to nasza pasja. Już od ponad 30 lat specjalizujemy się w toczeniu i frezowaniu CNC,
automatyce i robotyzacji.

Nasze doświadczenie wykorzystujemy do konstruowania i produkcji zautomatyzowanych rozwiązań do
załadunku i rozładunku centr obróbczych CNC. Dogłębna znajomość wymagań procesu toczenia CNC
połączona z ekspertyzą w projektowaniu maszyn i urządzeń do automatyzacji pozwoliła nam
zaprojektować i produkować stacje załadowczo-rozładunkowe dla wielu tokarek CNC.

Jesteśmy w stanie zautomatyzować większość dostępnych na rynku tokarek CNC, m.in. pionowe centra
tokarskie EMAG, poziome centra tokarskie CNC, automaty tokarskie typu szwajcarskiego.

Nasze rozwiązanie pozwala zwiększyć wydajność maszyn nawet dwukrotnie.



Dlaczego warto nam zaufać?

Oferujemy nie tylko urządzenie, ale przede wszystkim kompleksowe rozwiązanie. 
Optymalizujemy technologię, instalujemy stację RoboTower, pomagamy 
operatorowi odnaleźć się w jego nowej roli managera zautomatyzowanego gniazda. 
Dzięki nam zyskujesz w pełni zautomatyzowany proces produkcyjny.

Nasz zespół posiada ponad 20-letnie doświadczenie w obróbce skrawaniem, 
automatyzacji, budowie maszyn i urządzeń.

Nasze rozwiązania projektujemy i wykonujemy w 100 % sami.

Nasze rozwiązania spełniają specyficzne wymagania, jakie stawia proces obróbki 
skrawaniem.

Współpracujemy z wiodącymi firmami na rynku.



Nasi Partnerzy



Dziękujemy za uwagę

Zapraszamy do kontaktu

www.slc-automation.plmobile: 794 935 718kontakt: biuro@slc-automation.pl


