Przyszłość automatyzacji
w logistyce zaczyna się
dziś

Nasze autonomiczne roboty stanowią kolejną generację
zaawansowanych robotów mobilnych, która zapewnia szybki
zwrot z inwestycji przy okresie zwrotu nie przekraczającym
roku.
Te wyjątkowe roboty współpracujące są wykorzystywane
przez producentów w różnych branżach i sektorach do
automatyzacji transportu na terenie ich zakładów.
Nasza firma jest pionierem w branży, a nasze wyjątkowe i
innowacyjne roboty są używane na całym świecie.

Globalny
zasięg

Firma Mobile Industrial Robots stale się rozwija. Swoje
oddziały mamy już w Danii (siedziba główna), Nowym Jorku,
Hiszpanii, Niemczech, Chinach, San Diego i Singapurze.
Współpracujemy z ponad 120 dystrybutorami w 40 krajach,
dzięki czemu nasze roboty możemy zaoferować klientom na
całym świecie.

Korzyści
Szybka i łatwa instalacja bez zmian
w układzie miejsca pracy
Mogą być wykorzystywane do
różnych zadań dzięki różnorodnym
modułom
Przyjazne dla użytkownika i
łatwe w programowaniu bez
wcześniejszego doświadczenia
Pozwalają pracownikom skupić się
na działaniach generujących dużą
wartość
Automatyzują transport
materiałów oraz wewnętrzną
logistykę
Zwiększają płynność produkcji i
zapewniają duże postępy
Bezpiecznie i efektywnie
manewrują wśród ludzi i przeszkód
Eliminują wąskie gardła przepływu
materiałów, tym samym
zwiększając produktywność
Okres zwrotu nieprzekraczający
roku

Oddziały MiR
Dystrybutorzy MiR
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Firma Mobile Industrial Robots (MiR) to wiodący producent
współpracujących robotów mobilnych. Tworzymy przyjazne
dla użytkownika, wszechstronne i bezpieczne roboty,
które pomagają przedsiębiorstwom w zwiększaniu ich
efektywności.

Branże

Motoryzacja i
lotnictwo

Opieka zdrowotna
i branża
farmaceutyczna

Metale i
tworzywa
sztuczne

Twoja
branża?

Moda i
projektowanie

Elektronika i
technologia

Branża
spożywcza i
nabiałowa

Moduł dopasowany do
twoich potrzeb

Przenośniki
taśmowe

Winda półkowa

Otwarty interfejs
Ogromne możliwości

Ramiona
robotów

Urządzenia
bezpieczeństwa

Integracja z
systemami
ERP

Hak do ciągnięcia
wózków

Twoje
rozwiązanie
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Śledź nas:

The Future
In Motion

100
Długość:
900 mm

Szerokość:
600 mm

Wysokość:
358 mm

Wysokość nad podłogą:
50 mm

Specyfikacje techniczne
Masa użyteczna: 100 kg – 220 lbs
Precyzja:

Od punktu odniesienia: ±50 mm – ±2”
Do punktu dokującego: ±10mm – ±0,4”

Maks. prędkość: Do przodu: 1,5 m/s – 5 ft/s
Do tyłu: 0,3 m/s – 1 ft/s
Czas pracy na
akumulatorze:

10 godzin lub 20 km – 12,5 mi

Waga:

62,5 kg – 138 lbs

Ładowanie
akumulatora:

0-80%: 2 godziny

Komunikacja:

Wi-Fi, Bluetooth, Ethernet

Bezpieczeństwo:	Spełnia wymagania
bezpieczeństwa normy EN1525,
lasery bezpieczeństwa SICK,
PLd kat. 3
Oznakowanie CE

100
Autonomicznie podnosi i rozładowuje wózki.
Idealnie nadaje się do różnego rodzaju prac
związanych z ciągnięciem.
Uciąg:

300 kg – 661 lbs

Maks. prędkość: Do przodu: 1,5 m/s – 5,4 ft/s

Uciąg
300 kg
661 lbs

Precyzja:	+/- 200 mm od położenia
centralnego, dokładność
do 10°
Promień skrętu 520 mm (wokół środka
(bez wózka):
robota):
Promień obrotu Całkowita długość robota
(z wózkiem):
i wózka plus 550 mm

200
Długość:
900 mm

Szerokość:
600 mm

Wysokość:
358 mm

Wysokość nad podłogą:
50 mm

Specyfikacje techniczne
Masa użyteczna: 200 kg – 440 lbs
Precyzja:

Od punktu odniesienia:
±50 mm – ±2”
Do punktu dokującego:
±10mm – ±0,4”

Maks. prędkość: Do przodu: 1,1 m/s – 3,6 ft/s
Do tyłu: 0,3 m/s – 1 ft/s
Czas pracy na
akumulatorze:

10 godzin lub 15 km

Waga:

62,5 kg – 138 lbs

Ładowanie
akumulatora:

0-80%: 2 godziny

Komunikacja:	Wi-Fi, Bluetooth, Ethernet i
PLC
Bezpieczeństwo:	Spełnia wymagania
bezpieczeństwa normy EN1525,
lasery bezpieczeństwa SICK,
PLd kat. 3
Oznakowanie CE

Uciąg
500 kg
1100 lbs

200
Efektywnie transportuje ciężkie przedmioty.

Uciąg:

500 kg – 1100 lbs

Maks. prędkość:

Do przodu: 1,1 m/s (4 km/h)

Zatwierdzenie ESD

Precyzja:	+/- 200 mm od położenia
centralnego, dokładność do 10°

Certyfikacja „czystego pomieszczenia”

Promień skrętu (bez wózka):	520 mm (wokół środka robota):
Promień obrotu (z wózkiem):	Całkowita długość robota i
wózka plus 550 mm

Dodatki
robotów

Zarządzanie flotą dla optymalnego ruchu

Szybka i scentralizowana konfiguracja floty robotów.
Automatyczny wybór najlepszego do danego zadania robota w oparciu o jego
lokalizację i dostępność.
Planowanie wykorzystania różnych modułów, haków i innych akcesoriów.

W pełni zautomatyzowane
rozwiązanie ponownego
ładowania
Roboty MiR100 i MiR200 niezależnie podjeżdżają
i podłączają się do stacji ładowania.

Wyjątkowo przyjazny dla
użytkownika interfejs
Działa na komputerze, tablecie i smartfonie
Wygodny pulpit umożliwia dostosowanie
interfejsu do potrzeb użytkownika.

