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Revolutionera arkdelningen
med robotautomation
Med Yaskawa Levanto försvinner tunga lyft i
bokbinderiet samtidigt som produktionskapaciteten
och produktiviteten ökar dramatiskt

Robotizing
the printing
industry
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Yaskawa Levanto sparar många tunga lyft
och bevisar att det inte bara är människan
som kan lufta och separera tryckark
perfekt. Yskawa Levanto har samma
varsamma handlag och lyfter många
gånger tyngre – utan att någonsin bli trött.
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Yaskawa Levanto revolutionerar arkdelningen
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Pallen placeras effektivt i Yaskawa Levanto via rullbanan.
De tryckta arkens topografi avläses digitalt med ny patenterad mätteknik.
Roboten läser av tryckarket överst
i stapeln för dess topografi via en
optisk läsare för optimal hantering.
Inläsningen sker när arkpallen står
på lyftbordet.
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Gripdonen vrider, luftar och separerar
en förutbestämd mängd ark.

Tryckarken lyfts varsamt och
luftas och separeras.
Efter skakning flyttas tryckarken
vidare till skärmaskinen och
placeras på en armlängds
avstånd från operatören.
Operatören styr med sin kunskap och erfarenhet.
Yaskawa Levantos rörelsemönster är förprogrammerade
men det är operatören som hanterar robot-cellen via den
pedagogiska cockpit touch-screen PC.

6

Operatören styr Yaskawa Levantos rörelsemönster via den
pedagogiska Cockpit touch-screen PC
Den erfarna operatören styr med sin kunskap och
erfarenhet hur tryckarken ska hanteras via Yaskawas
Cockpit touch-screen PC. Arbetsprocessen är revolutionerande då det är operatören som får roboten
att utföra de olika momenten.
KORREKT HANTERING AV TRYCKARKEN
Det är fundamentalt för en korrekt hantering av tryckarken, och ett perfekt slutresultat, att ha kontroll
på papprets status. Luftning och separering har en
väsentlig roll. Därför har vi utvecklat en optisk läsare
som läser av papprets unika topografi.

ARBETSMOMENTEN
Själva arbetsmomenten inleds med att pallen rullas in
i Yaskawa Levanto. Först avläses topografin och med
rätt information lyfts, luftas och separeras arken – allt
med ny patenterad teknik. Efter skakning flyttas tryckarken vidare till skärmaskinen och placeras på en
armlängds avstånd från operatören.
ENKELT OCH GENIALISK
Allt i den takt som operatören själv väljer.
Ett enkelt och genialiskt koncept.

OPERATÖREN STYR VIA PEKSKÄRMEN
Via den användarvänliga pekskärmen styr operatören
med sin kunskap och erfarenhet hur tryckarken ska
hanteras.
.

LUFT OCH SEPARERING
Roboten gör en diagonal vridning i båda hörnen och
vrider, luftar och separerar de förutbestämda antal
ark som operatören valt.

ARKEN LYFTS FRÅN TOPPEN AV STAPELN
När roboten vridit, luftat och separerat arken flyttas de
varsamt över till skakbordet.

MAKULATUR TAS BORT
Makulatur tas bort av roboten om stapeln är förberedd med strippar, det sker på samma sätt som stippar kan skilja stapelns olika jobb åt.
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Alla tunga lyft försvinner
med robotautomation.
Med Yaskawa Levanto lägger
operatören sin tid endast på
att dela arken.

BAKSTYCKE MED LUFT
Med en specialutvecklad bakplåt som blåser in
luft mellan arken hanteras separationen optimalt.
Blåskapaciteten justeras av operatören.

SKAKBORD MED VIBRERANDE KLAPPDON
Skakintensitet, frekvens och luftning kan justeras av
operatören. De vibrerande klappdonen på stablens
yttersidor ger en perfekt registrering av alla ark.

KONVENTIONELL PÅLÄGGNING AV ARK
Skakbordet snurras 180 grader så att robotten
placerar arken på skakborden framifrån, på samme
sätt som operatören skulle ha gjort det.

PÅLÄGGNING MED INTEGRERAD VÄNDNING
Vid påläggning från skakbordets baksida läggs tryckarken på plats vid bakkanten och vänds därefter automatiskt. Praktiskt vid t ex produktion av omslag.
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SE FILMEN
Upplev hur Yaskawa Levanto fungerar i produktion
tillsammans med en Polar 137 skärmaskin.

Yaskawa Levanto med automatiserad kringutrustning
Vissa moduler kan vara extrautrustning.
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RULLBANA
Nya pallar förs fram i den övre rullbanan och den tomma pallen förs
bort via den undre rullbanan.
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LYFTBORD
Yaskawas specialdesignade lyftbord
finns i olika höjder för maximalt
utnyttjande av offsetpressens
stapelhöjd.
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MOTOMAN SDA 20
Motoman SDA 20 är monterad
på en sockel och rör sig vertikalt.
Roboten är av säkerhetsmässiga
skäl placerad bakom skakbordet
som därmed kan hanteras av robot
och operatör från var sida. Motoman
SDA 20 har två griparmar för hantering av grafiska branschens flexibla
substrat.
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SKAKBORDET
Roboten styr intensiteten på skakbordet för rätt vibration och frekvens. Skakbordet har dessutom en
finurlig bakplåt med luft för perfekt
separering.
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VÄNDSKIVA
Skakbordet är monterat på en vändskiva som möjliggör påläggning
av ark från två håll. När arkstapeln
läggs på skakbordet från baksidan
görs en vänding av arken.
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TRANSPORTLINJEN
De färdigseparerade arken förs
automatiskt från skakbordet till ett
mellanbord och vidare till skärmaskinens sidobord. Operatören flyttar
manuellt arken in i skärmaskinen.
Skakbordet töms per automatik.
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PEKSKÄRMEN
Operatören får via den pedagogiska
pekskärmen roboten att utföra de
olika momenten.
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STYRSKÅP
Yaskawa Levanto har sina styrskåp
placerade på undersidan av transportborden för smidig åtkomst.
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SKÄRMASKINEN
Yaskawa Levanto fungerer perfekt
med alla kända märken av skärmaskiner. Yaskawa Levanto kan även
installeras tillsammans med en nyinköpt skärmaskin.
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KÄRL FÖR MAKULATUR
Makulatur tas bort av roboten om
stapeln är förberedd med strippar,
det sker på samma sätt som stippar
kan skilja stapelns olika jobb åt.

9

Yaskawa Levanto specifikationer
Yaskawa Levento består av den 2-armade industriroboten Motoman-SDA20. Gripverktyg, sockel,
lyft- och skakbord ingår samt Yaskawa Levanto
Cockpit touch-screen PC.
Yaskawa Levanto-cellen
Robot plus sockel
Styrda axlar

18 st

Nyttolast

30 kg

Maximalt arkformat

76x106 cm

Minimalt arkformat

50x70 cm

Maximalt griptag

4 cm

Vikt

800 kg

Styrsystem

Yaskawa

Lyftbord
Maximalt arkformat

76x106 cm

Stapelhöjd (inkl pall)

135 cm

Skakbord
Pappersformat

80x114 cm

Stapelhöjd

16 cm

Under normala produktionsförhållanden och med ordinära arkstaplar hanteras cirka fyra pallar i timmen. (40"/3B stapelhöjd
90 cm).
Griptagstjocklek påverkas av substratet, tryckbild och papp-

TILLBEHÖR
Rullbana Rullbanan höjer produktiviteten då pallbyte görs
per automatik och ej upptar operatörens tid. Nya pallar förs
fram i den övre rullbanan och den tomma pallen förs bort via
den undre rullbanan.
Vändskiva Roboten är av säkerhetsmässiga skäl placerad
bakom skakbordet. Roboten och operatören kan därmed
hantera skakbordet från var sida. Med Yaskawa Levanto
hanteras skakbordet bakifrån med en integrered vädning.
Alternativt kan skakbordet placeras på en vändskiva som
vänds i 180 grader där tryckarken läggs på framifrån så som
operatören gör manuellt.
BEGRÄNSNINGAR OCH MÖJLIGHETER
Tryckarkens status påverkas av substrat, fiberriktning, sprutpulver, trycket, tryckfärg, fuktvatten, lack och värme från
varmluft-, IR- eller UV-torkare samt omgivningens temperatur och relativa luftfuktighet för att nämna några parametrar.
Därför är det viktigt att låta tryckta ark torka ordentligt. Även
för erfarna operatörer kan för tidig efterbehandling ge problem.Automation löser inte alla dessa problemställningar då
de egentligen är av tryckteknisk art. Däremot kan man säga
att om problemen är sådana, att den erfarna operatören kan
lösa uppgiften manuellt, då kan roboten oftast hantera arken
med justeringar som görs via Cockpit touch-screen PC.

rets status.

POUL MIKKELSEN, STIBO GRAPHICS AS
HORSENS I DANMARK

Vi är positiva till både
innovation och automation
Vi på Stibo Graphics strävar efter att vara på framkant
med innovationer som förenklar och förbättrar både
arbetsmiljön för personalen som såväl som en
effektivare produktion.
Redan under Levantos utvecklingsfas kom vi i kontakt
med Yaskawa , Teknologisk Institut i Danmark och
Cool Graphics. Vi detog i Levantos utveckling och
bidrog med vår samlade erfarenhet och kunskap från
en snabbrörlig tryckerivärld.
Våra operatörer är idag mycket positiva till att ett tidigare tungt och till stora delar ett monotont arbete har
blivit lättare, roligare och effektivare.
Dessutom har automationen inte bara bidragit till att ta
bort tunga lyft den har i allra högsta grad fått oss att
se med nya ögon på hela vår produktionsprocess.

”Effektiviseringen med Levanto ger
oss ökad produktionskapacitet och en
halvering i antal mantimmar.”

– Vi är överbevisade om att effektiv robotautomation
är framtiden genom att människa och maskin arbetar
tillsammans, säger Poul Mikkelsen, platschef på Stibo
Graphics.

10

ALLTID HÖGSTA KVALITET

Yaskawa är en världsledande tillverkare av
frekvensomvandlare, el-och servomotorer,
styrsystem och industrirobotar. I snart 100 år
har företagets filosofi grundat sig på högsta
kvalitet. Denna filosofi har gjort Yaskawa till
ett framgångsrikt världsomspännande företag
inom elektrisk rörelsestyrning och robotiseret
automation.
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YASKAWA
Yaskawa Electric Corporation grundades år 1915,
och med en årlig omsättning (2015) på mer än 4
miljarder euro är Yaskawa i dag en världsledande
tillverkare av frekvens-omvandlare, el-och servomotorer, styrsystem och industrirobotar under varumärket
Motoman.
Yaskawa är världens ledande producent av industriella två-arms robotar, och med mer än 330.000 installerade robotar och en årlig produktion (2015) på mer
än 25.000 robotar är Yaskawa en av världens absolut
största robottillverkare.
www.yaskawa.eu.com
www.yaskawa.co.jp

GRAPHIC ROBOTICS
Graphic Robotics Aps är ett företag som utvecklar,
producerar och marknadsför Yaskawas industrirobotar anpassade för tryckindustrin.
Graphic Robotics grundades år 2016 av de samarbetspartners som utvecklade Yaskawa Levanto, och
är det första robotsystemet i Graphic Robotics produktlinje.
Yaskawa Levanto är utvecklad av Yaskawa Nordic i
tätt samarbete med Teknologisk Institut i Danmark,
Cool Graphics och andra samarbetspartners inom
utveckling och produktion av sofistikerade robotsystem.
Med ett nätverk av väletablerade lokala grafiska företag har våra system kvalificerad service och support
dygnet runt.
www.graphicrobotics.com

INFORMATION

Graphic Robotics Aps

Henrik Christiansen, VD

hch@graphicrobotics.com
+45 3133 2012

+46 760 174880

Serving Society with Innovative Technologies

