
Proč si vybrat 
roboty COMAU?

Podívejte se na naše ceny!

www.comau-robotika.cz         www.comau.com



Proč COMAU?

Hledáte-li průmyslové roboty pro Vaši instalaci,

roboty nejlepší kvality a za vynikající ceny, pak právě pro Vás je nabídka 

firmy Comau, která dokonale vyhovuje Vašim potřebám.

Kvalita robotů Comau je prověřená automobilovým průmyslem.

Máme důvěru tří hlavních výrobců automobilů, jako jsou např. Ford, 

Volvo, Fiat, stejně jako stovky dalších výrobních společností.
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COMAU ROBOTIKA NABÍZÍ:
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Proč stojí za to 
spolupracovat s námi?
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Comau RACER

Váš RACER může:

- obsluhovat stroje

- balit

- svařovat (MIG / MAG / TIG)

- přenášet drobné předměty

- nanášet lepidlo a silikon

      a mnoho dalších činností

Nosnost: 7 kg
Dosah: 1436 mm

CENA SESTAVY:
17 500 EUR bez DPH

Sestava se skládá z robota, kabinetu a ovládacího panelu.

Více informací o parametrech našich robotů najdete na přiloženém CD
nebo na www.comau-robotika.cz a www.comau.com.4
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Comau Smart5 Arc4

Váš robot Arc 4 může:

- svařovat (MIG / MAG / TIG)

"Hollow wrist" (svařovací hadicové vedení uvnitř ramene robota)
Dosah: 1951 mm

CENA SESTAVY:
21 900 EUR bez DPH

 Sestava se skládá z robota, kabinetu a ovládacího panelu.

Více informací o parametrech našich robotů najdete na přiloženém CD
nebo na www.comau-robotika.cz a www.comau.com.6
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Comau Smart5 NS 12-16

Váš robot NS 12/16 může:

- svařovat (MIG / MAG / TIG)

- svařovat laserem

- obsluhovat stroje

- přenášet drobné předměty

-  ohýbat, zpracovávat dřevo, sklo

      a mnoho dalších činností

Nosnost: 12/16 kg
Dosah: 1850 / 1650 mm
CENA SESTAVY: 

21 500 EUR bez DPH
Sestava se skládá z robota, kabinetu a ovládacího panelu.

Více informací o parametrech našich robotů najdete na přiloženém CD
nebo na www.comau-robotika.cz a www.comau.com.8
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Comau Smart5 NJ 16-40-60

Váš robot NJ 16/40/60 může:

- obsluhovat stroje

- balit

- svařovat (MIG / MAG / TIG)

- přenášet drobné předměty

- obsluhovat lisy

  a mnoho dalších činností

Nosnost: 16/40/60 kg
Dosah: 3108 / 2503 / 2257 mm

CENA SESTAVY: 
27 800 EUR bez DPH

Sestava se skládá z robota, kabinetu a ovládacího panelu.

Více informací o parametrech našich robotů najdete na přiloženém CD 
nebo na www.comau-robotika.cz a www.comau.com.10
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Comau Smart5 NJ 110-130

Váš robot NJ 110-130 může:

- obsluhovat stroje

- bodově svařovat

- svařovat (MIG / MAG / TIG)

- přenášet předměty

- obsluhovat lisy

    a mnoho dalších činností

Nosnost: 110 / 130 kg
Dosah: 2980 / 2616 mm
CENA SESTAVY:

29 600 EUR bez DPH
Sestava se skládá z robota, kabinetu a ovládacího panelu.

Více informací o parametrech našich robotů najdete na přiloženém CD 
nebo na www.comau-robotika.cz a www.comau.com.12
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Comau Smart5 NJ 165-220

Váš robot NJ 165-220 může:

- obsluhovat stroje

- bodově svařovat

- ohýbat

- paletizovat

- obsluhovat lisy

    a mnoho dalších činností

Nosnost: 165 / 220 kg
Dosah: 3000 / 2700 mm
CENA SESTAVY:

29 900 EUR bez DPH
Sestava se skládá z robota, kabinetu a ovládacího panelu.

 

Více informací o parametrech našich robotů najdete na přiloženém CD 
nebo na www.comau-robotika.cz a www.comau.com.14
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Comau Smart5 NJ 290-370

Váš robot NJ 290-370 může:

- obsluhovat lisy

- pracovat ve slévárně

- bodově svařovat

- balit

- paletizovat

    a mnoho dalších činností

Nosnost: 290 / 370 kg
Dosah: 2997 / 2703 mm
CENA SESTAVY:

38 800 EUR bez DPH
Sestava se skládá z robota, kabinetu a ovládacího panelu.

Více informací o parametrech našich robotů najdete na přiloženém CD
nebo na www.comau-robotika.cz a www.comau.com.16
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Comau Smart5 NJ 370-500

Váš robot NJ 370-500 může:

- obsluhovat stroje

- leštit

- bodově svařovat

- obrábět sklo, dřevo

- přenášet těžká břemena a paletizovat

    a mnoho dalších činností

Nosnost: 370 / 420 / 450 / 500 kg
Dosah: 2997 / 2997 / 2703 / 2703 mm

CENA SESTAVY: 
Sestava se skládá z robota, kabinetu a ovládacího panelu.

41 000 - 45 800 EUR bez DPH
Dle nosnosti robota

Více informací o parametrech našich robotů najdete na přiloženém CD
nebo na www.comau-robotika.cz a www.comau.com.18
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Comau Smart5 PAL 180-470

Váš robot PAL může:

- přenášet

- efektivně paletizovat

Nosnost: 180 / 260 / 470 kg
Dosah: 3100 mm

CENA SESTAVY:
180 kg (3,1 m): 29 900 EUR bez DPH
260 kg (3,1 m): 30 800 EUR bez DPH
470 kg (3,1 m): 39 800 EUR bez DPH

Sestava se skládá z robota, kabinetu a ovládacího panelu.Sestava se skládá z robota, kabinetu a ovládacího panelu.

Více informací o parametrech našich robotů najdete na přiloženém CD
nebo na www.comau-robotika.cz a www.comau.com.20
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JEDINÝ SVÉHO DRUHU NA TRHU!

KABELÁŽ KOMPLETNĚ ZABUDOVANÁ 
V RAMENI ROBOTA!

Comau Smart5 NJ4 90-110

Váš robot NJ4 může:

- bodově svařovat

- obsluhovat stroje

- manipulovat, balit

Nosnost: 90 / 110 kg
Dosah: 2210 mm

CENA SESTAVY: 
   90 kg (2,2 m): 29 000 EUR bez DPH
110 kg (2,2 m): 29 300 EUR bez DPH

Sestava se skládá z robota, kabinetu a ovládacího panelu.
Robot je navržen v konfiguraci pro přenášení / obsluhu strojů (bez svařovací kabeláže)Robot je navržen v konfiguraci pro přenášení / obsluhu strojů (bez svařovací kabeláže)

Více informací o parametrech našich robotů najdete na přiloženém CD
nebo na www.comau-robotika.cz a www.comau.com.

* Navržen pro svařování, 
k dispozici rovněž svařovací
kleště COMAU
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Comau Smart5 
NJ4 170-175 (2,2-2,9)

Váš robot NJ4 může:

- bodově svařovat

- obsluhovat stroje

- manipulovat, balit

JEDINÝ SVÉHO DRUHU NA TRHU!

KABELÁŽ KOMPLETNĚ ZABUDOVANÁ 
V RAMENI ROBOTA!

* Navržen pro svařování, 
k dispozici rovněž
svařovací kleště COMAU

Nosnost: 170 / 170 / 175 kg
Dosah: 2500 / 2927 / 2205 mm

CENA SESTAVY:
170 kg (2,5 m): 32 500 EUR bez DPH
175 kg (2,2 m): 31 600 EUR bez DPH
170 kg (2,9 m): 33 300 EUR bez DPH

Sestava se skládá z robota, kabinetu a ovládacího panelu.Sestava se skládá z robota, kabinetu a ovládacího panelu.
Robot je navržen v konfiguraci pro přenášení / obsluhu strojů (bez svařovací kabeláže)

Více informací o parametrech našich robotů najdete na přiloženém CD
nebo na www.comau-robotika.cz a www.comau.com.24
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Comau Smart5 NJ4 220-270

Váš robot NJ4 může:

- bodově svařovat

- obsluhovat stroje

- manipulovat, balit

* Navržen pro svařování, 
k dispozici rovněž 
svařovací kleště COMAU

JEDINÝ SVÉHO DRUHU NA TRHU!

KABELÁŽ KOMPLETNĚ ZABUDOVANÁ
 V RAMENI ROBOTA!

Nosnost: 220 - 270 kg
Dosah: 2417 - 3002 mm
CENA SESTAVY:

220 kg (2,4 m): 34 600 EUR bez DPH
220 kg (2,7 m): 34 900 EUR bez DPH
220 kg (3,0 m): 42 200 EUR bez DPH
270 kg (2,7 m): 41 100 EUR bez DPH270 kg (2,7 m): 41 100 EUR bez DPH

Sestava se skládá z robota, kabinetu a ovládacího panelu.
Robot je navržen v konfiguraci pro přenášení / obsluhu strojů (bez svařovací kabeláže).

Více informací o parametrech našich robotů najdete na přiloženém CD 
nebo na www.comau-robotika.cz a www.comau.com.26
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Řídící jednotka COMAU

RYCHLÉ ZPRACOVÁNÍ DÍKY DVOUJÁDROVÉ 
ARCHITEKTUŘE PROCESORU

MODULÁRNÍ SYSTÉM POHONŮ, KOMUNIKACE ŘEŠENA 
POMOCÍ DIGITÁLNÍCH PRŮMYSLOVÝCH SÍTÍ

VOLNÝ PROSTOR PRO INTEGROVÁNÍ APLIKAČNÍCH 
FUNKCÍ

SYSTÉM S NÍZKOU SPOTŘEBOU ENERGIESYSTÉM S NÍZKOU SPOTŘEBOU ENERGIE

KOMPAKTNÍ ROZMĚRY

INTEGROVANÉ ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTNÍCH 
OKRUHŮ ROBOTA

K DISPOZICI JE TAKÉ SYSTÉM 
V OTEVŘENÉ VERZI

* k dispozici také kompaktní verze

TECHNICKÉ ÚDAJE

•  Rozměry: 800 x 500 x 1100 mm
•  Pracovní teplota: 5 - 45 °C (5-55 °C s ventilátorem)
•  Vlhkost: max. 90 %
•  Rozšířený rozsah výkonu: od 400 do 500 V
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Programovací panel
TP5 COMAU

Struktura HW a SW

Displej a klávesnice

Pouzdro a kabel

30 krát větší výkon
než u předchozího modelu díky vylepšenému 
softwaru a nejnovější generaci procesorů
(na základě procesorů používaných v platformě 
tabletů a smartphonů)

Vylepšená grafika pro
intuitivní ovládání

Rychlejší USB port

7” dotykový širokoúhlý displej
Obrazovka nabízí zjednodušené a rychlejší interakce
 

Vylepšené pouzdro je výsledkem intenzivního projekčního procesu
s důrazem na  zlepšení ergonomie.

Vylepšení rozmístění tlačítek na zadní straně umožňuje snížení únavy zápěstí
a zajišťuje správné používání centrální části klávesnice.

Snížení celkové hmotnosti - zvýšená ovladatelnost.

Praktická horní rukojeť  zvyšuje manévrovatelnost a umožňuje zavěšení panelu
i mimo prostor kabinetu.i mimo prostor kabinetu.

Má tenčí a pružnější kabel ve srovnání s předchozí verzí, 
umožňuje rychlejší a snadnější údržbu a manipulaci.

ERGONOMIE, snadnější přístup k funkcím na 
panelu

Zjednodušena klávesnice navržena tak, 
aby bylo snadné najít požadovanou funkci

Krátký reakční čas

Snížená spotřeba energie
v souladu se systémem eComau Energy
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Rodina Robotů

Nejlepší roboty na trhu!
Za nejnižší ceny!
Právě pro Vás!



Rodina Robotů

Nejlepší roboty na trhu!
Za nejnižší ceny!
Právě pro Vás!



Hlavní kancelář, sídlo:
ul. Hornopolní 3308/40, 702 00 Ostrava, Česká republika

Tel: +420 597 570 500 / 597 570 501 / 597 570 502

Obchodní místo:
Tel: +420 597 570 500

Mob.: +420 604 206 587
e-mail: robotika.cz@comau.come-mail: robotika.cz@comau.com

Jan Morávek: jan.moravek@comau.com

Servis:
Tel: +420 597 570 501

Mob.: +420 604 206 642
e-mail: servis.cz@comau.com

e-mail: pavla.zajoncova@comau.com

www.comau-robotika.cz         www.comau.com

Tento přehled byl vypracován pouze pro informační účely a není nabídkou COMAU CZECH s.r.o. ve smyslu  
občanského zákoníku a neznamená pro Comau Czech žádnou povinnost. Na Vaše přání Vám můžeme připravit obchodní nabídku.

Comau si vyhrazuje právo na změnu ceny bez předchozího upozornění.
Ceny jsou platné do 30.6.2015

marti_000
Textbox
      Prodej a servis včetně vyškolení oblsuhy zajišťuje  TOPMACHINES CZ s.r.o.
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