
www.gimatic.com 5

09
/2

01
9

EOAT (инструменти на края на роботизираната 
ръка)
Какво е EOAT?
Това е рамата (с всички необходими инструменти), която е 
монтирана върху робота, използван за разтоварване на частите 
от машината за леене под налягане.
Предназначението ѝ е:
• да поема отлятата част от отливката;
• да я захваща здраво;
• да разделя отлятата част от леяка;
• да хваща леяка след отрязване;
• да спуска леяка в машината за рециклиране;
• да поставя отлятата част върху палета или лента на 

транспортьор.

Еднопалцови хващачи

Разпределително табло за датчици

Компенсатор на ниво

Разширител на хващач

Магнитен датчик

Бързосменник

Модул за електрическа връзка

Напречна стяга

Ултразвуков датчик

Подсилени скоби
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End of Arm

Plastics

QC
• Бързосменници за лесно 

свързване между робота и 
EOAT.

• 15 модела и 5 размера до 75 
кг полезен товар.

• Пневматични и 
електрически свързвания.

• Въздушни клапани.
• LOQC за блокировка за 

безопасност.
• Модули за идентификация 

RFID на EOAT.

EMB
• Алуминиеви профили за 

рамата на EOAT.
• Гайка със специална 

конструкция за по-здраво 
закрепване.

• Анодиране в черен и 
сребрист цвят.

• Квадратна или кръгла форма
• 15 размера.

MFI
• Скоби за монтиране на 

изпълнителния механизъм 
върху рамата.

• Над 500 кода за перфектно 
позициониране.
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Tooling (EOAT)

VS
• Държачи за вакуумна лапа
• Окачвания с вътрешна 

пружина.
• Ротационни или 

антиротационни.
• Материали на основата на 

каучук, без маркиране.
• Над 500 кода, предвидени за 

PLASTICS.

GN
• Уреди за рязане за 

отстраняване на леяци.
• Тип ножица или гилотина.
• 10 размера уреди за рязане.
• Взаимозаменяеми остриета.

SB
• Разпределителни табла за 

датчици за обработка на 
сигналите от изпълнителни 
механизми.

Хващачи
• Еднопалцови или 

двупалцови пневматични 
хващачи.

• Разширител на хващач.
• За задържане на частта.
• За задържане на леяци.
• За точно позициониране при 

вкарване.
• Над 200 кода, предвидени 

за EOAT.


