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NOWY SYSTEM KONTROLI ZUŻYCIA 
KLEJU ROBATECH AG
Nowy system kontroli zużycia kleju AMS przyczynia się nie tylko 
do przejrzystości kosztów i zredukowanego zużycia kleju, ale po-
wiadamia również niezawodnie o błędach podczas nanoszenia kle-
ju. Pod koniec 2019 r. szwajcarski producent rozwiązań w zakresie 
nakładania kleju wprowadził na rynek nowy produkt do pomiaru 
aktualnego zużycia kleju aplikowanego na gorąco.

Nowy system kontroli zużycia kleju AMS firmy Robatech AG jest całkowicie zgodny z 

koncepcją Green Gluing. Wspiera klientów i producentów kleju poprzez dane i analizy pod-

czas optymalizacji ilości nakładanego kleju i zapewnia przejrzystość w procesie klejenia. 

Pozwala to zredukować lub całkowicie pominąć margines bezpieczeństwa podczas nanos-

zenia kleju bez ryzyka utraty jakości klejenia.

Szybki komunikat o błędzie po przekroczeniu zakresu tolerancji przy nakładaniu kleju

AMS dokonuje pomiaru rzeczywistego zużycia kleju i porównuje dane z zapisanymi 

wartościami referencyjnymi z bazy danych konfiguracji systemu sterowania Robatech. 

Jeżeli nałożona ilość kleju przekroczy zdefiniowany zakres tolerancji, zostanie wyzwo-

lony szybki komunikat o błędzie. System kontroli zużycia kleju zwiększa w ten sposób 

oszczędność produkcji i zapewnia bezpieczeństwo procesu. Wszystkie dane dotyczące 

pomiaru i konfiguracji są przedstawiane przejrzyście na standardowym interfejsie 

użytkownika systemu sterowania Robatech i można je bez problemu wyeksportować.

Dwie wersje wydajności 

System AMS jest dostępny opcjonalnie dla urządzeń do topienia klejów Robatech z li-

nii Concept-Diamond i Concept-Stream. W zależności od zapotrzebowania klienci mogą 

wybrać wersję tańszą z pompą tłokową KPC12 AMS lub dokładniejszą i szybszą wersję z 

komórką pomiarową AMS-V.
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ROBATECH
Grupa Robatech z siedzibą główną w szwajcarskiej miejscowości Muri (Aargau) jest 

wiodącym na świecie producentem innowacyjnych i długotrwałych rozwiązań do nanos-

zenia klejów przemysłowych stosowanych na gorąco oraz na zimno. Od 1975 roku Ro-

batech produkuje i dostarcza wysokiej jakości systemy sterowania, głowice nanoszące 

oraz urządzenia do topienia i dozowania klejów. Przedstawiciele Robatech z 80 krajów 

doradzają klientom z najróżniejszych branż i opiekują się nimi. Chętnie odpowiedzą na 

każde pytanie i pomogą załatwić każdą sprawę z zakresu nanoszenia kleju i optymalizacji 

procesów klejenia.

www.robatech.com
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Lub proszę skontaktować się z lokalnym przedstawicielem prasowym w firmie Robatech.
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