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Revolutionér arkskæringen
med robot-automatisering
Arkskærer robotten Yaskawa Levanto fjerner de tunge løft
og forøger både produktionskapaciteten og produktiviteten dramatisk

Robotizing
the printing
industry
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Yaskawa Levanto fjerner mange tunge løft og
beviser, at det ikke kun er mennesker, som kan
løfte, lufte og separere trykark perfekt. Yaskawa
Levanto har samme varsomme håndelag som
en professionel operatør og en meget større
løfteevne – uden nogensinde at blive træt.
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Yaskawa Levanto revolutionerer arkskæring
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Pallen placeres i Yaskawa Levanto via rullebanen. Scanneren aflæser
stablens overflade topografi med en ny patenteret måleteknik.
Scanneren aflæser stablens
overfladetopografi via en optisk
læser. Indlæsningen sker, når pallen
står korrekt i løftebordet.
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Griberne vrider, lufter og separerer et
stød med den mængde ark, som er
valgt af opertøren.

Stødet flyttes varsomt og arkene
vrides, luftes og separeres. Efter
en perfekt sammenrystning
transporteres stablen automatisk
til en position i en armslængdes
afstand fra operatøren.
Yaskawa Levanto’s grundlæggende bevægelsesmønster er forprogrammeret, mens operatøren, baseret på sin viden og erfaring, bestemmer parametre som stødtykkelse, vridning, luftning
og hastighed fra Yaskawa’s Cockpit touch-screen PC.
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Operatøren styrer Yaskawa Levanto’s bevægelsesmønster fra
den pædagogiske Cockpit touch-screen PC
Den erfarne operatør styrer, hvordan arkene skal håndteres via Yaskawa’s Cockpit touch-screen PC. Dette er en
revolutionerende nyhed, fordi normale industri robotter er
fuldkommen forprogrammerede på en måde som forhindrer enhver operatør-indgriben i processen.
KORREKT HÅNDTERING AF ARKENE
Korrekt håndtering af arkene er fundamental for det perfekte slutresultat. Ethvert nyt job er baseret på nye arkkvaliteter og trykbilleder, så stabelens overflade topografi
ændrer sig fra job til job. Yaskawa Levanto’s topografi
scanner håndterer denne udfordring ved at styre bevægelserne med scanneren’s målte data.

ARBEJDSPROCESSEN
Først sættes pallen i løftebordet. Stabel topografien
scannes, og baseret på operatøren’s beslutning
vælges et stød, som derefter vrides diagonalt,
luftes og separeres. Flere stød danner herefter en
stabel, som rystes i korrekt register på rystebordet
og derefter transporteres automatisk til sidebordet –
indenfor operatøren's rækkevidde.
ENKELT OG GENIALT
Alt sker i en takt, som operatøren selv vælger. Et
enkelt og genialt koncept.

KONTROL VIA COCKPIT TOUCH-SCREEN PC-EN
Via den brugervenlige Cockpit touch-screen PC kontrollerer operatøren, baseret på sin viden og erfaring, den
praktiske håndtering af arkene.
.

VRIDNING, LUFTNING OG SEPARERING
Griberne udfører den patenterede diagonale vridning
af begge stødets hjørner, som resulterer i en perfekt
luftning og separering af alle arkene i stødet.

STØDET LØFTES VÆK FRA TOPPEN AF
STABLEN Efter vridning, luftning og separering af alle
ark løftes stødet varsomt til rystebordet.

FJERNELSE AF MAKULATUR Baseret på indstukne
strips i stablen flytter Yaskawa Levanto makulatur til
en container ligesom strips også adskiller forskellige
jobs i stablen.
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Robotiseret vridning, luftning,
separering og stød-transport eliminerer
de tunge løft og giver operatøren
mulighed for udelukkende at fokusere
på effektiv arkskæring.

BAGPLADE MED LUFT-DYSER Den avancerede
bagplade gør det muligt at blæse luft ind mellem
arkene med specielt konstruerede segmenterede luftdyser. Blæse instensiteten kan justeres af operatøren.

RYSTEBORD MED VIBRERENDE ”KLAP-TRÆER”
Rystebordets rysteintensitet og –frekvens kan justeres
af operatøren. De vibrerende klap-træer på stablens 2
ydersider sikrer at alle ark skubbes perfekt på plads.

KONVENTIONEL STØD-PÅLÆGNING
Rystebordet drejes 180° så robotten, som er placeret
bag rystebordet, kan placere stødet på rystebordet på
samme måde som operatøren gør det.

STØD-PÅLÆGNING MED INTEGRERET VENDING
Ved pålægning bagfra placeres stødet ved rystebordets
bagkant og vendes automatisk. Stabel vending ved produktion af f.eks omslag elimineres.
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SE YASKAWA LEVANTO VIDEOEN
Se hvordan Yaskawa Levanto fungerer i et rigtigt produktions miljø med en
Polar Mohr 137 skæremaskine.
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De automatiserede elementer i Yaskawa Levanto robot-cellen
1

RULLEBANER
Nye paller føres frem til løftebordet på
den øverste rullebane mens de tomme
paller føres bort på den underste rullebane.
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LØFTEBORDET
Yaskawa’s specielt designede løftebord kan leveres med forskellige
højder afhængig af offsetmaskinernes
udlægger højder.
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MOTOMAN SDA 20
Motoman SDA 20 robotten er installeret på en sokkel med vertikal bevægelse. Af sikkerhedsmæssige grunde er
robotten placeret bagved rystebordet.
Det giver operatøren fri bevægelighed
foran rystebordet. Robotten’s 2 arme
er nødvendige for at kunne håndtere
trykkeriernes fleksible materialer.
4

RYSTEBORDET
Stabelhøjden, rysteintensiteten og –
frekvensen og luftmængden kontrolle-

res fra Yaskwa Cockpit touch-screen
PC-en.
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DREJESKIVEN
Rystebordet er installeret på en drejeskive så det kan fødes fra både for- og
bagside. Front pålægning følger den
konventionelle proces, mens pålægning fra bagsiden også indeholder en
vending af stødene.
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TRANSPORT SYSTEMET
Når stablen er rystet i register transporteres den automatisk ud af rystebordet og via et mellembord til skæremaskinen’s sidebord – indenfor operatørens rækkevidde.
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YASKAWA COCKPIT TOUCHSCREEN OG PC
Operatøren kontrollerer en række
job-parametre og indstillinger af både
robot og rystebord via den interaktive Cockpit touch-screen PC lige ved
siden af operatøren.
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KONTROL KABINETTER
Yaskawa Levanto har kontrol kabinetterne for både robotten og det yderlige
udstyr installeret let tilgængeligt under
transport bordene.
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SKÆREMASKINEN
Yaskawa Levanto har ikke noget direkte
interface til selve skæremaskinen, så
den fungerer perfekt sammen med alle
markedets kendte skæremaskiner. Hvis
det ønskes kan Yaskawa Levanto også
leveres med en ny skæremaskine.
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AFFALDS-CONTAINER
Såfremt områder med makulatur markeres med strips kan Yaskawa Levanto
flytte makulatur til en affalds-container.
Nogle elementer kan være ekstraudrustnng.

9

Yaskawa Levanto specifikationer
Yaskawa Levanto består af 2-arms robotten Motoman
SDA 20, gribere, sokkel, løfte- og rystebord samt
Yaskawa Cockpit touch-screen PC.
Yaskawa Levanto robot-cellen
Robot plus sokkel
Kontrollerede akser:
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Løftekapacitet:

30 kg

Maksimal ark-størrelse:

76x106 cm

Minimal ark-størrelse:

50x70 cm

Maksimal stød-tykkelse:

40 mm

Robot+sokkel vægt:

800 kg

Styresystem:
Løftebord
Maksimal ark-størrelse:

Yaskawa
76x106 cm

Maksimal stabel+palle højde: 135 cm
Rystebord
Maksimal ark-størrelse:

80*114 cm

Maksimal stød-højde:

16 cm

Under normale produktions betingelser er kapaciteten ca 4
paller i timen (format 3B/76*106 cm og en stabelhøjde på ca
90 cm).
Produktions kapaciteten afhænger af arkkvaliteten, trykbilledet
og de generelle produktions-forhold, som f.eks. rumstemperatur, relativ luftfugtighed, stablens temperatur med mere.

EKSTRA UDSTYR
Løftebordet’s rullebaner. Løftebordet’s rullebaner forøger
produktiviteten på grund af automatisk palle-fødning og palle-bytte. De nye paller ruller frem på den øvre rullebane mens
de tomme paller ruller ud på den underste. Operatøren behøver ikke at afbryde arkskæringen for at bytte paller.
Drejeskiven. Af sikkerhedsmæssige grunde er 2-arms robotten Motoman SDA 20 placeret bag rystebordet. Dette giver en
fuldkommen smidig omskiftning mellem robot- og operatørdrift.
Uden drejeskiven fødes rystebordet altid fra bagsiden med
integreret stød-vending. Med drejeskiven drejes rystebordet
180° og giver mulighed for en konventionel, robottiseret front
fødning.
Begrænsninger og muligheder. Håndtering af trykark
afhænger af trykbilledet, arkenes kvalitet, fiberretning, sprøjtepulver, trykfarver, fugtevand, lakker, stabel temperatur og
relativ luftfugtighed – for blot at nævne nogle parametre. De
håndterings-begrænsninger og krav til stabel-tørrings-tid,
som kræves ved manuel stabel håndtering repeterer sig ved
den robottiserede håndtering. Automatisering eliminerer ikke
tryk-relaterede begrænsninger, men automatisering hjælper til
at lokalisere og realisere, hvor begrænsningerne opstår og gør
det dermed lettere at adressere og løse specifikke problemer.
Hvis en erfaren operatør kan løse et givet problem ved manuel
drift kan han normalt også løse problemet med justeringer fra
Yaskawa’s Cockpit touch-screen PC.

POUL MIKKELSEN, STIBO GRAPHIC AS
HORSENS

Vi ser positivt på både
innovation og automatisering
Hos Stibo Graphic jagter vi konstant nye teknologier så
vi ligger forrest med innovationer, som forbedrer vores
produktivitet og medarbejdernes arbejdsbetingelser. Vi
kom i kontakt med både Yaskawa, Teknologisk Institut
og Cool Graphics tidligt i Yaskawa Levanto’s udviklingsproces og føler, at vi har bidraget med vores viden og
erfaring til udviklingen af et unikt robot-system. Vores
operatører er yderst tilfredse med at den monotone og
tunge del af arkskæringen nu er erstattet af en effektiv
robot, som både gør deres dagligdag lettere og mere
produktiv. Vores nye viden om hvordan robotter kan fjerne tunge løft og forøge produktiviteten har fået os til at
vurdere vores produktions metoder fra en helt nu vinkel.

”Yaskawa Levanto forøger vores
produktionskapacitet og nedsætter timeforbruget med ca 50%.”

– Vi er overbeviste om, at robottisering og et direkte
samarbejde mellem medarbejdere og robotter er fremtiden, siger Poul Mikkelsen, teknisk direktør hos Stibo
Graphic AS.
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ALTID HØJESTE KVALITET

Yaskawa er en verdensleder indenfor frekvensomformere, el- og servomotorer, systemer for
bevægelses kontrol og industri robotter. Gennem
de sidste 100 år har virksomheden’s filosofi været
baseret på: altid den højeste kvalitet. Denne
filosofi har gjort Yaskawa til en progressiv, global
og succesfuld virksomhed indenfor bevægelsesstyring og robotiseret automatisering.
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YASKAWA
Yaskawa Electric Corporation blev grundlagt i 1915,
og med en årlig omsætning (2015) på mere end
4 milliarder euro er Yaskawa i dag en af verdens
førende fabrikanter af frekvensomformere, el- og
servomotorer, kontrol systemer og industri robotter
med varemærket Motoman.
Yaskawa er verdens førende producent af industrielle
to-arms robotter, og med mere ende 330.000 installerede robotter og en årlig produktion (2015) på mere
end 25.000 robotter er Yaskawa en af verdens absolut største robot fabrikanter.
www.yaskawa.eu.com
www.yaskawa.co.jp

GRAPHIC ROBOTICS
Graphic Robotics er en virksomhed, som udvikler,
producerer og markedsfører Yaskawas industrirobotter til anvendelse i trykindustrien.
Graphic Robotics blev etableret i 2016 af de samarbejdspartnere, som havde deltaget i udviklingen af
Yaskawa Levanto, som er det første robot system i
Graphic Robotics produktllinje.
Yaskawa Levanto er udviklet af Yaskawa Nordic i tæt
samarbejde med Teknologisk Institut, Cool Graphics
og samarbejdspartnere indenfor udvikling og
fremstilling af sofistikerede robot systemer.
Gennem et netværk af lokale grafiske virksomheder
har vores systemer kvalificeret service og support
døgnet rundt.
www.graphicrobotics.com

INFORMATION

Graphic Robotics Aps

Henrik Christiansen, Adm. Dir.
hch@graphicrobotics.com
+45 3133 2012

+46 760 174880

Serving Society with Innovative Technologies

