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Tato aplikace snižuje celkovou dobu cyklu Sepro 

robota na všech vstřikovacích strojích.

Optimalizace cyklů robotů, obzvláště pohybů ve 

formě, vyžaduje znalosti programování, které 

nejsou vždy k dispozici. Na hledání a zaškolení 

správných lidí je potřeba mnoho času a peněz. 

Společnost Sepro na to reaguje, a proto vyvinula 

řešení: OptiCycle.



CO JE OPTICYCLE?

až o  40% až o  5%

Aplikace OptiCycle pomáhá obsluze 

optimalizovat pohyby robota a tím redukovat 

celkový čas výroby.

Optimalizace cyklu robota obvykle vyžaduje 

pokročilé znalosti programování. OptiCycle 

používá jednoduchého průvodce, který vyžaduje 

pouze odpovědi na několik otázek a identifikaci 

kritických míst v cyklu. Poté aplikace definuje 

optimální pohyb robota.

ZKRÁCENÍ

DOBY ROBOTA 

VE FORMĚ

ZKRÁCENÍ

CELKOVÉHO

ČASU CYKLU

Když aplikujete výpočet nového cyklu

OptiCycle může zredukovat čas 

cyklu robota až o 40 %, celý cyklus stroje až o 5 

%, což přináší odpovídající zvýšení produktivity, 

zejména v dlouhodobém časovém horizontu.

 na stávající 

program robota, 
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JAK TO FUNGUJE?

PROČ ZVOLIT OPTICYCLE?

Protože může být používán uživateli pouze se

OptiCycle přispívá k lepší produktivitě.

 

základní znalostí obsluhy a programování, 

Současně může být použito jako podpůrný 

programovací nástroj, který pomáhá 

 ve vaší společnosti.

zlepšit 

produktivitu a kvalitu

Optimalizovaný program za pomoci OptiCycle 

můžete napříč interní sítí pro 

použití na jiných robotech.

uložit a sdílet 

1 • Upravená čekací pozice robota 

     pro konkrétní formu

2 • Současný pohyb vyhazovačů

3 • Krátká a nepřerušená dráha robota

4 • Start pohybu robota v mezipoloze 

     otevření nástroje start pohybu robota 
v mezipoloze

otevření nástroje

prostor 
nad nástrojem

standardní vyčkávací 
poloha nad formou



PRO KTEROU PLATFORMU
OVLÁDÁNÍ?

Touch 2

Visual 2

Visual 3

OptiCycle modul automaticky optimalizuje čas 

cyklu na těchto ovládacích platformách Sepro:



JAK POUŽÍVAT
OPTICYCLE?
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Obsluha musí jen odpovědět na několik 

otázek a určit hlavní body v programu Visual 

a OptiCycle může automaticky vypočítat 

nejefektivnější cyklus robota.

OptiCycle také nabídne řešení pro 

optimalizaci uchopovače (EOAT – end-of-

arm-tooling) a pohybů vstřikovacího stroje.

Jednoduše odpovězte 
na otázky průvodce nastavením

Nastavte klíčové body 
a váš program je připraven!



DOSTUPNOST?
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OptiCycle bude dostupný jako volitelná funkce 

na všech nových robotech.

Rozšíření pro stávající roboty vybavených 

řízením Touch 2 a Visual 2 a 3 je možné 

realizovat přes zákaznický servis Sepro.

Dostupné pro 3osé i 5osé lineární roboty.

Oficiální distributor:

KUBOUŠEK s.r.o.
Lidická 1937
370 07 České Budějovice
tel. +420 389 044 111
e-mail: periferie@kubousek.cz
www.kubousek.cz

KUBOUŠEK SK, s.r.o.
Na Priehon 82
949 05 Nitra
tel. +421 (0)37 222 37 40
e-mail: periferie-obchod@kubousek.sk
www.kubousek.sk
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