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INNOVATIVE
CONCEPT



FULL
RANGE

Insermatic H2B/BA

Automatyczny stół do montażu okuć w skrzydle z funkcją wkręcania okuć z dwóch 
stron skrzydła jednocześnie i funkcją automatycznego obracania. Duży stół pozwala 
na łatwe obracanie nawet dużych elementów. Zestaw składa się z sekcji do montażu 
okuć na skrzydle z podręcznym 21 pozycyjnym magazynem i kontrolowaną 
numerycznie gilotyną do cięcia okuć pod wymagany wymiar. Sekcja może być 
doposażona w magazyn na 42 pozycje z diodową identyfikacją półki dla łatwego 
zarządzania akcesoriami. W drugiej sekcji znajdują się dwie wkrętarki, z podajnikami 
wkrętów, które wkręcają okucia na dwóch stronach skrzydła jednocześnie. Następnie 
profil jest automatycznie obracany w celu wkręcenia okuć na pozostałych dwóch 
stronach. Maszyna dostępna jest z automatycznym systemem przesuwu skrzydła 
(wersja BA). Wszystkie dane produkcyjne niezbędne do okuwania na maszynie 
są wprowadzane z pozycji pulpitu sterowniczego lub mogą być importowane 
z zewnętrznego programu zarządzającego. Maszyna może być wyposażona 
w system pionowania skrzydła (system do ustawiania skrzydła do pozycji pionowej).

INSERMATIC V1B/ BA

Automatyczny stół do montażu okuć w skrzydle z komputerowym systemem 
zarządzania, z funkcją wkręcania okuć z jednej strony skrzydła i funkcją 
automatycznego obracania. Duży stół pozwala na łatwe obracanie nawet dużych 
elementów. INSERMATIC V1 pozwala na pracę bez potrzeby wprowadzania danych 
z zewnętrznego programu. Komputerowy system „vision” skanuje okucie, 
automatycznie znajduje miejsce na wkręty i następnie wkrętarka wkręca odpowiednie 
wkręty. Okucia są zakładane na skrzydle w pierwszej sekcji maszyny gdzie znajduje 
się 21 pozycyjny magazynem i kontrolowaną numerycznie gilotyną do cięcia okuć 
pod wymagany wymiar. Sekcja może być doposażona w magazyn na 42 pozycje 
z diodową identyfikacją półki dla łatwego zarządzania akcesoriami. 
Maszyna dostępna jest z automatycznym systemem przesuwu skrzydła (wersja BA) 
oraz może być doposażona w system pionowania skrzydła (system do ustawiania 
skrzydła do pozycji pionowej).

INSERMATIC V1

Automatyczny stół do wkręcania wcześniej założonych okuć na skrzydle z funkcją 
wkręcania okuć z jednej strony skrzydła i funkcją automatycznego obracania. Duży 
stół pozwala na łatwe obracanie nawet dużych elementów. INSERMATIC V1 pozwala 
na pracę bez potrzeby wprowadzania danych z zewnętrznego programu. 
Komputerowy system „vision” skanuje okucie, automatycznie znajduje miejsce 
na wkręty i następnie wkrętarka wkręca odpowiednie wkręty. Istnieje możliwość 
„sparowania” maszyny z innym stołem do montażu (zakładania) okuć. 



INSERMATIC V1B/BA

INSERMATIC H2B/BA

INSERMATIC V1



EASY
STORAGE

EASY STORAGE

Wszystkie wersje mogą być doposażone w magazyn okuć z 42 przegrodami. 
Budowa przegród nad stołem warsztatowym umożliwia przystosowanie ich w sposób 
indywidualny dla każdego elementu okucia tak, aby jego składowanie załadunek 
oraz pobór był jak najbardziej ergonomiczny dla operatora. Intuicyjny sposób 
załadunku magazynu: po zeskanowaniu kodu paskowego z opakowania z akcesoriami 
zapala się dioda LED wskazując odpowiednia półkę w magazynie. W czasie pracy 
zapalają się odpowiednie diody LED i wskazują operatorowi, z której półki ma wsiąść 
potrzebny element. Po zabraniu elementu z półki dioda automatycznie gaśnie. 
W blacie stołu (pomiędzy profilami na których leży skrzydło) znajduje się dodatkowy 
magazyn na akcesoria.





BLOCK
AND 
ASSEMBLE

System pneumatycznego mocowania przytrzymuje, od wewnętrznej strony, skrzydło 
na stole. Opcjonalny, system może dokonać pomiaru, który może być potrzebny 
w fazie szklenia. Kontrolowana numerycznie gilotyna pozwala na cięcie okucia 
bez konieczności dokonywania ręcznych ustawień. Istnieje możliwość podłączenia 
drukarki etykiet i drukowania kodu kreskowego. 



Ekran dotykowy na pulpicie sterowniczym oraz bardzo 
intuicyjne oprogramowanie sprawiają, że korzystanie 
ze stołu Insermatic jest niezwykle proste. 
Wszystkie funkcje mogą być przywołane na ekran 
za pomocą jednego dotknięcia. 
Pulpit sterowniczy przesuwany jest wzdłuż stołu na 
prowadnicach.



MOVING
SYSTEM

Po założeniu okuć skrzydło jest automatycznie 
transportowane do następnej sekcji. W tym samym czasie 
system pomiarowy odczytuje wymiary. System 
pneumatycznego mocowania blokuje skrzydło. 
Mocowania są ustawiane w zależności od wymiaru skrzydła 
i następuje wkręcanie okuć.

W modelu V1 opcjonalny czujnik odczytuje położenie 
słupka.





PROCESS
AND
WORK

Insermatic V1 wyposażony jest w kamerę na podczerwień, która skanuje pozycje 
otworów pod wkręty w ukuciach. Kamera może również wykryć błędne ułożenie 
okucia. Automatyczna wkrętarka z podajnikiem dokonuje wkręcania 
w odpowiednie miejsca na podstawie danych z kamery.



Dzięki zastosowaniu zestawu dwóch wkrętarek stół Insermatic H2 
umożliwia jednoczesne wkręcanie z dwóch stron skrzydła. 
Po obróceniu ramy następuje wkręcanie na pozostałych dwóch 
stronach.



Dodatkowy podajnik umożliwia podawanie wkrętów do wkrętarki 
o innych parametrach. Obrotnica skrzydeł wyposażona 
jest w tak zwane „płytki zapadkowe”, które zapewniają prawidłowe 
trzymanie profilu. Płytki opadają na skrzydło i same dopasowują 
się do wymiaru profilu. Bez tego systemu prawidłowe i solidne 
mocowanie byłoby bardzo trudne i nie można by było prawidłowo 
obrócić elementu. 



JUST IN
CASE



ROTATE 
AND FINISH

Elektronicznie sterowana obrotnica obraca skrzydło, dzięki czemu wkrętarka 
przykręca okucia z czterech stron. W celu ułatwienia dalszej pracy stół 
rozładowczy może być wyposażony w system pionowania skrzydła (system 
do ustawiania skrzydła do pozycji pionowej).





Jednostka

n° 4

 m/min 3860

 m/min 4870

 m/min 45

 m/min 30

 m/min 45

°/min 2500

 bar 6-7

 Nl/min 700

  kW  8

 kg 240

 B/BA -• •

n° 7

n° 14

n° 14

n° 28

 mm 230x110

 mm 230x230

mm

n° 1

 mm 22

 mm 40

 s 0,1

 mm 34

 mm 120

 mm 170

 mm 400x400

 mm 1250x2500

 mm 1250 x 2700

 mm 905

SPECYFIKACJA

Liczba osi NC

Zakres osi  X – główna jednostka wkręcająca 

Zakres osi Y – odbiór skrzydła z obszaru montażowego i drugorzędnej jednostki wkręcającej

Zakres osi R – obrót skrzydła

Prędkość osi X - pozycjonowanie wkrętarki

Prędkość osi X - skanowanie

Prędkość osi Y -transport skrzydła

Prędkość osi R - obrót skrzydła

Ciśnienie robocze

Zużycie  powietrza

Zainstalowana moc

Nośność

STÓŁ WSTĘPNEGO MONTAŻU

Stół wstępnego montażu okuć

Magazyn na 21 miejsc

Magazyn na 42 miejsca

Gilotyna do cięcia okuć, kontrolowana numerycznie, ustawiana stopniowo

Szuflada na wióry

Gilotyna do cięcia okuć, kontrolowana numerycznie, ustawiana bezstopniowo

MAGAZYN NA OKUCIA

21 małych przegród magazynujących

21 dużych przegród magazynujących

42 małe przegrody magazynujące

42 duże przegrody magazynujace

Wymiary małych przegród magazynujących

Wymiary dużych przegród magazynujących

JEDNOSTKI WKRĘCAJĄCE

Ilość jednostek wkręcających

Minimalna długość wkrętu

Maksymalna długość wkrętu

Czas pobrania wkrętu z podajnika

Dodatkowy podajnik dla wkrętów o specjalnych długościach

Zdalne polecenia na panelu operatora dla podawania i przeładowywania wkrętów

JEDNOSTKA ROZŁADUNKOWA

Poziomy stół rozładunkowy w linii

Stół z pionowym przechylaniem w linii

Poziomy stół rozładunkowy przy 90° w stosunku do linii ruchu

Poziomy stół rozładunkowy z pionowym przechyleniem przy 90° w stosunku do linii ruchu

TRYBY PRACY

Automatyczne docinanie okuć (model “B” i “BA”)

Automatuczne przemieszczenie skrzydła ze stołu montażowego na oś Y poprzez ząbkowany pas (model “BA”)

Automatyczny obrót skrzydła

Automatyczne przykręcanie okuć na 4 stronach skrzydła

Urządzenie laserowe rozpoznawające pozycje

System mocowania i obrotu drzwi

MOCOWANIE ELEMENTU

System pneumatycznego mocowania skrzydła

Minimalna wysokość profilu

Maksymalna wysokość profilu

Maksymalny rozmiar profilu

Minimalne wymiary zewnętrzne obrabianego skrzydła

Maksymalne wymiary zewnętrzne obrabianego skrzydła

Optymalne wymiary zewnętrzne obrabianego skrzydła

STOŁY ROBOCZE

Powierzchnia stołów pokryta szczotkami

Wysokość stołu roboczego

included• o optional - not available



V1 B/BA V1 H2 B/BA

n° 4 4 5

 m/min 3860 3860 3860

 m/min 4870 3860 4870

-5°÷ 185° -5°÷ 185° -5°÷ 185°

 m/min 45 45 45

 m/min 30 30 -

 m/min 45 45 45

 m/min 45 45 45

°/min 2500 2500 2500

 bar 6-7 6-7 6-7

 Nl/min 700 700 1400

  kW  8 8 8

 kg 240 240 240

 B/BA -• •

-• •

o - o

-• •

-• •

o - o

n° 7 - 7

n° 14 - 14

n° 14 - 14

n° 28 - 28

 mm 230x110 - 230x110

 mm 230x230 - 230x230

n° 1 1 2

 mm 22 22 22

 mm 40 40 40

 s 0,1 0,1 0,1

o o o

o o o

o o o

o o o

o o o

o o o

-• •

-• •

• • •

• • •

o o -

• • •

• • •

 mm 34 34 34

 mm 120 120 120

 mm 170 170 170

 mm 400x400 400x400 400x400

 mm 1250x2500 1250x2500 1250x2500

 mm 1250 x 2700 1250 x 2700 1250 x 2700

• • •

 mm 905 905 905
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www.randdtech.pl 

ul. Klonowa 11
82-200 Malbork
tel. kom. +48 669 666 559
serwis@randdtech.pl 

Oddział w Malborku:

Centrala:
R&D Tech Sp. z o.o. 
ul. Wojska Polskiego 37
65-077 Zielona Góra
Tel. 68 455 71 01 
Fax 68 455 71 02
info@randdtech.pl


