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Innduustrielle robootter kan ikke erstatte 
dden menneskeligge kreativitet

I takt med, at industrieelle robotter hastigt 
indtaager verden med 115 % vækst fra år til åår 
(kildee: International Fedeerar tion of Robotiiccs), 
er deer et vokssenende behov foror aatt fifi ndndee 
leverandører, derr kan følge med det skiftende
prodduktionslaandskaab.b. 

I 2020 anslås det, at yderligere 1,7 millioner 
robotter vil køre produktionsanlæg. Europa 
indtager her et central plads og kan prale 
af det højeste antal globalt set. De nyeste 
statistikker antyder, at der er 106 robotter pr. 
10.000 europæere, idet producenterne ønsker 
at forblive konkurrencedygtige og beholde 
produktionen på kontinentet. 

Robotter vil dog aldrig erstatte den 
menneskelige evne til strategisk tænkning, 
innovation og detaljer, og alligevel kan de to 
arbejde hånd i hånd.

Vores kunder, vores inspiration 

Vi nyder et tæt samarbejde med vores kunder, 
der inspirerer os hver dag, når de udnd ytter deres
kreativitet ved hjælp af SMC-produktktere  til at 
fi nde og skabe løsningnger, der ikke ttidligere blev 
anantatagegett sosomm muliligege. EtEt ggododtt ekeksesempmpmpeel ppå dette
er, da vores LLATAT33 kokortrtmomototor blev monterett åpå eett 
roroboboththovoveded fforor aat t udføre kvalitetskkonttrorololopgpgavaverer,,
mens robotten fortsattttee memedd atat hhånåndtdtereree eme nenett. 

Din højre hånd

Ved at forstå kundernes behov og den type
komponenter, de har brug for, har vi skabt en
række løsninger, der er kompakte, lette og 
energieffektive. Dette understøttes af vores 
verdensomspændende infrastruktur med 
kok ntnttttoroooooo er i 83 lande og 2.000 ingeniører, der 
bebeeststststststts ræber sig på at levere et enestående 
seseseeeeervrrrrvr iciceneniveau. Den globale dækning giver vores 
kukukukukukukukuk ndndnddnddddnderererererererereeeeree ssssssssikikikiikiii kekerhrheded oogg itillllidid ttilil aatt fåfå aadgdganangg til 
rererererereseseseseseseseservrvrvrvrvvrvrrvededededddede eleleleleleleleleeeeee eleeeeee ler teteknk isk supportt, uuanansesett hvhvoror dde
erererererer iiiiiii vvvvvvvererereereeerdededededededdd nnnnnnn.

LæLæLæLLæLæLLæLæssssss s viviviviviviviv dededededededederrerererererere ooooooog gg gg g fi fi fifi fifi findndndnddndnd uuuuuuddd fafafafafaf mmmmmmerererererere e e eee omomom SSSSSMCMCMCMCMCMCMC’s’sssss 

løsnsnsnsnsssnininininininiiiinngeggg r ddedededdddd sisiisigngngnettetetet tttttiilililil aaaattt t ttt imimimimimimødødødødødødekekekekkekkekomoomomomomoomoomoommemmemm ddenenn 

inininininindudududududududuustststststtstriririririrririelelelelelelelelee leleleeleele rrrobobobotototteteknknknnolololo ogogogoggiss ttididdddsasasasasasasasasaaaaldldldldldldldldldderer. ANDREAS CZEZATKE EKSPERT I 
ROBOTTEKNOLOGI – SMC ØSTRIG

GLOBAL COBOT PROJEKTLEDER CEE

Ved at forstå kundernes behov 
og den type komponenter, de har 
brug for, har vi skabt en række 
løsninger, der er kompakte, lette 
og energieffektive.
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Integreret fi eldbussystemtype

EX260-serien

·  Monter den direkte på din robotarm - Mindre fodaftryk og 
kabelnet med daisy chain-topologi

·  Undgå lang tilslutningstid - Hurtig forbindelse med 
speedcon-stik.

Fieldbussystem til input/output

EX245-serien

·  Reducer din samlings- og kabelføringstid - Plug & 
Play AIDA push-pull-stik

·  Robust og støjbestandig - Fiberoptisk kommunikation
· Hurtigere skift af dit robotværktøj - Hurtig opstartfunktion.

mindre

Trådløst system

EX600-W-serien

·  Færre kabler & stik, mindre installation & vedligeholdelse, mindre risiko for 
brud & afbrydelser - Øg maskinens tilgængelighed (forbedring af OEE)

·  Opnå fuldstændig pålidelig, støjresistent kommunikation - Frekvensspring og 
datakryptering på 2,4 GHz ISM-båndet.

De uundværlige løsninger

Undgå besværet med at kabelføre din robot
Med verdens første integrerede trådløse ventilsystem kan enhver robotapplikation drage fordel af både reduceret 
installationstid og forkortede, kostbare driftsstop. Nemt og omkostningseffektivt uden industrielle kommunikationskabler. 

Hvis du vælger en kablet løsning, har vi en 

række fi eldbussystemer, der er kompatible 

med dine kommunikationsprotokoller, 

herunder IO-Link.

miniature

Kortmotor

LAT3-serien

·  Overfør, skub eller mål længde med denne miniaturiserede lineære motor
·  Anbring den stort set overalt - Størrelse som et kreditkort & 9 mm tyk
·  Gør dine cyklustider sikre – Højhastighedsrespons og -drift.

Den pladsbesparende 3-i-1 elektriske løsning, som din robot har brug for
Miniaturisering er en nøglefaktor for at øge produktiviteten af din robotanvendelse, og netop derfor har vi designet en 
ultrakompakt løsning, der integrerer en lineær motor, en lineær guide, og en forskydningssensor.

Let og 
kompakt
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hurtigere

5-ports magnetventil

JSY-serien

·  Den smalleste 5-port magnetventil (6,4 mm) på markedet
·  Bedre fl owkarakteristika og hurtigere responstid 
sammenlignet med andre ventilserier med en lignende 
ventilbredde.

Pneumatisk parallelgriber

JMHZ2-serien

·  Minimerer inertimomenter i din robot – Den samlende længde 
forkortet med op til 21 % 1) og vægten reduceret med op til 43 % 1)

·  Gør din ydelse bedre - Større åbning/lukning slaglængde 
og bredere gribepunkt er muligt i cylinder, der er en boring 
smallere

·  Opnå nøjagtig håndtering - Præcisionsrepeterbarhed helt ned 
til ±0,01 mm.

Drøvle-/kontraventil med lyn-fi tting

JAS-serien

·  Egnet til snævre rum – Højdereduceret med  op til 43,3 %
·  Nem at installere og betjene – Manuel nåljustering i ét greb 
eller med en fl ad skruetrækker.

Cylindere

JCQ/JMGP/JCM/JMB-serien

·  Velegnet til robothåndtering - Op til 69 % lettere idet den 
samlede længde er forkortet. Forbedrede cyklustider

·  Bedre udnyttelse - Kompakte og runde typer, typer med føring 
eller stempelstang. Typen med stempelstang giver mulighed 
for mellemhulstørrelser for endnu større optimering.

Lad din robot bevæge sig hurtigere. Skub din produktivitet fremad
Vores J-serie indeholder en række pneumatiske løsninger, der er specielt designet efter et optimeringskoncept 
for vægt & dimensioner. Dette gør det muligt for din robotarm at bevæge sig hurtigere, efterhånden som 
inertibelastningerne reduceres og gør den mere produktiv takket være kraftigt forbedrede cyklustider.

ere

Let og 
kompakt

Nyt 
produkt

1)  Alle sammenligninger er foretaget på ens modeller på markedet.

SMC’s løsninger til robotteknologi

De uundværlige løsninger
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holdbart
Slidstærke rør

TUZ-serien

·  Undgå slid grundet glidende 
bevægelse med dette specielle 
polyuretanrør 

·  Vær sikker på, at det vil holde – 
Maksimal slid 0,16 mm efter 10 
millioner cykler

·  Monter det i smalle rørrum - Lille 
bøjningsradius.

Roterende ét-grebs fi ttings

KS/KX-serien

·  Ideel til oscillerende eller roterende 
sektioner i robotter - Kugleløb 

·  Undgå slid ved montering og slanger 
- Forebyggelsesmekanisme mod 
rotation af slangen

·  Specialudgave til 
højhastighedsapplikationer
(KX-serien).

Roterende kobling

MQR-serien

·  Gør det muligt at tilføre luft til 
roterende og glidende komponenter 
(op til 16 kredsløb)

·  Den vil opretholde din robots rytme: 
Tilladt R.P.M.: 200 til 3000

·  Lang levetid: Op til 1 milliard 
rotationer.

Designet der holder til din robots bevægelser
Robotapplikationer har normalt brug for at modstå hurtige og komplekse bevægelser. Her har du vores forslag til at 
øge levetiden på dine produkter og kunne glemme at være konstant opmærksom på vedligeholdelse.

skifte

Aldrig har det været så nemt at skifte din robots værktøjer
Når fl ere værktøjer skal bruges i den samme robotapplikation, tøv ikke, men tag et kig på næste SMC-produkt.

Automatisk håndskiftesystem

MA-serien

·  Automatisk skift af robothåndværktøjer uden justering eller undervisning
·  Kan integreres i et fl eksibelt fremstillingssystem (FMS)
·  Under hensyntagen til sikkerhed - Indbygget fejlsikring der forebygger, at emnet 
falder, hvis lufttrykket forsvinder.
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Har du en griberudfordring? Vi griber dig!
Pneumatisk, elektrisk eller en, du aldrig har forestillet dig - der er en lang række muligheder, som du takket være SMC 
kan håndtere med din robot.

Pneumatiske gribere

MH-serien

·  Løft hvad som helst - Fås parallelle med 2, 3 og 4 fi ngre i 
vinkelformet eller som roterende griber

·  Monter dem hvor som helst - Høj grad af 
monteringsfl eksibilitet plus en række forskellige støvdæksler 

·  Opnå nøjagtig håndtering - Præcisionsrepeterbarhed helt ned 
til ±0,01 mm.

Magnetisk griber

MHM-serien

·  Yder optimalt, hvor andre ikke gør - Fastholder magnetiske 
arbejdsemner med huller og ujævne overfl ader

·  Pålidelig og sikker - Holdekraft op til 120 N, emnet fastholdes 
magnetisk, selv når luften er slukket

·  Få stor produktivitet – Reducer dine cyklustider.

Dobbeltgriber til vendeenhed

MHS-serien

·  Monter vores 3-fi nger pneumatiske gribere på vendeenheden 
for at arbejde i snævre rum - Den drejediameter, der kræves 
ved parallel montering af luftgribere, bliver reduceret

·  Downsize dine maskiner – Udstyrets slaglængde kan 
reduceres.

Elektriske gribere

LEH-serien

·  Stort udvalg af mekanismer at vælge imellem - Skræddersyet 
elektrisk løsning

·  Total hastighed, kraft & positionskontrol - Digitale I/O eller 
fi eldbus-kommandoer, inklusive IO-Link 

·  Sikrer, at du griber fat i det, du har brug for - Funktion til 
gribekontrol til at identifi cere arbejdsemner med forskellige 
dimensioner

·  Altid med sikkerhed i tankerne - Funktion der forebygger at 
emnet tabes.

UR+  
certifi ceret

mm.

Specialløsninger
SMC’s løsninger til robotteknologi

Specialløsninger
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Vakuumejektorer

ZU/ZH/ZK2/ZL-serien

·  Du kan forbedre din cyklustid – Stort udvalg af lette og 
kompakte vakuumgeneratorer

·  Du kan håndtere alt – Forskellige størrelser, former, vægt og/
eller materialer

·  Fleksibilitet i brug – Fås med reguleringsventiler, lyddæmpere, fi ltre, 
digitale trykafbrydere og/eller endda energibesparende funktion.

Sugekopper

ZP-serien

·  Høj fl eksibilitet til at håndtere arbejdsemner i forskellige 
størrelser, former, vægt og/eller materialer - Bredt sortiment 
af typer plus et udvalg af nogle, der ikke efterlader 
mærker, antistatiske, FDA-kompatible og til diskansug eller 
panelfastholdelse

·  Nem montering – Meget kort samlet længde, kompakt 
bufferkrop, bredt udvalg af rør og demontering.

Byg din komplette vakuumløsning
Hvis vakuum er et must for din robotapplikation, har vi et fantastisk tilbud: Lethed, reducerede responstider, 
integration eller en række forskellige materialer og former, alt hvad du kan få brug for, fi nder du i vores sortiment til 
vakuumløsninger.

Let og 
kompakt

mvakuu
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Vakuumbesparende ventil

ZP2V-serien

·  Undgå skift og få et forenklet kontrolkredsløb - Lukker for 
sugekoppens sugeledning, når der ikke er noget emne

·  Spar energi – Du undgår tab forbundet med sugekopper, der 
ikke suger på noget eller suger uregelmæssigt.

Sugekop med vakuumejektor

ZHP-serien

·  Placer den nemt i snævre rum - Vakuumuejektor og sugekop 
er integreret

·  Du kan forenkle montering og reducere vedligeholdelse - 
Seriel ledningsføring og låsepladestruktur

·  Nem adskillelse og bortskaffelse af emner - Sandblæste 
puder med rille på ansugningsoverfl aden.

Berøringsfrie gribere

XT661-serien

·  Overfør uden at efterlade mærker – Intet fysisk kontakt med 
arbejdsemnet

·  Håndter forskellige størrelser, materialer og former forsigtigt - 
Cyclon- og Bernoulli-princippet

·  Minimer monterings- og vedligeholdelsesindsatsen - Kan 
demonteres og rengøres på indersiden.

Vakuumsensorer

ISE20/ZSE20-serien

·  Få kontrol over dine processer uden at tilføje vægt – Sensoren 
måler kun 30 mm x 30 mm x 31,5 mm

·  Hurtig og fl eksibel – Nem indstilling og kort forsinkelsestid
·  Få øget proceseffektivitet og forbedret maskintilgængelighed 
– IO-Link-kompatibel.

på noget eller suger uregelmæssigt.

SMC’s løsninger til robotteknologi

Specialløsninger

håndtering
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vejsning

Eldrevet klemmecylinder

CKZT-serien

·  Sørg for dine klemmeoperationer i svejsemiljøer – Konstruktion 
sikret imod sprøjt. Afrundet dæksel og frigørelsesknap med 
minimalt fremspring reducerer akkumulering af svejsesprøjt

·  Skal du klemme små arbejdsemner? Let og kompakt specifi k 
model - Så let som 580 g og så lidt som 34 mm bred og 
192,4 mm høj.

Flammeresistente slanger

TRS/TRBU/TRTU-serien 

·  Velegnet til lysbue- og punktsvejsning - Flammeresistente resinslanger 
(svarende til UL-94 Standard V-0)

·  Stort udvalg af fl ammebestandige slanger:
-  TRS-serien: Den mest enkle, fl ammeresistente slange
-  TRBU-serien: Dobbeltlag med ydre fl ammebestandig slange af polyuretan
-  TRTU-serien: Trelagspolyuretanrør, der forbedrer modstanden imod sprøjt med et ilagt 

aluminiumlag mellem den ydre og indre slange. TRTU klarer sig bedst i de barskeste miljøer.

Klemmecylinder med stift

CKQ-serien

·  Placer og klem fast på én gang i omgivelser udsat for 
magnetiske felter

·  Svejsevenlig, men stadig let og kompakt til brug i robotarme
·  Garanteret sikkerhed – Låsemekanisme for at forhindre, at 
arbejdsemner falder under nødstop.

Vores modstandsdygtige løsninger til din svejserobot
Vi har strømbestandige løsninger til rådighed for fastgørelse og placering af det materiale, der skal svejses, samt et 
bredt udvalg af slanger, der er egnede til svejsemiljøer med krasse sprøjt.
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Det ideelle match – Fitting i rustfrit stål

VCK-serien

Modstår malingskemikalier - SUS316L rustfrit stål
· Sikrer mindre restvæske - Pakning med resinoverfl ade
·  Nem installation og fjernelse i snævre rum, rørvolumen 
reduceret -40°, drejelig albue.

malins

Ventil til vand og kemibaserede væsker

VCC-serien

·  Perfekt design til din robotarm - Pladsbesparende & 
lette ventiler på grund af et resinkorpus med reduceret 
ophobning af lak

·  Antistatisk manifold, der kan bruges til vand- eller 
kemibaseret maling og rengøring med opløsningsmiddel/
luft

·  Høj driftssikkerhed og lang levetid (2 millioner cykler).

Fluoropolymerslanger

TH-serien

Perfekt til brug under ekstreme forhold - Meget 
modstandsdygtige over for kradse væsker og opløsningsmidler 
op til 200 °C samt mulighed for anvendelse ved høje driftstryk.

Fluoropolymerfi tting af høj renhed

LQ-serien

·  Undgå urenheder i malingskredsløb i bilindustrien - Nyt PFA-
materiale eliminerer praktisk talt partikelgenerering og TOC (Total 
Organic Carbon), hvilket tillader sikker anvendelse i de mest 
krævende applikationer

·  Modstandsdygtig over for barske væsker og opløsningsmidler 
op til 200 °C

·  Modstandsdygtig overfor bøjning og deformation af slange.

Når kvalitet i malerarbejdet er et must
Vi gør dit malerarbejde lettere med en række silikonefrie produkter - det perfekte valg til bil- og maleindustrien, hvor 
du undgår skadelige virkninger ved malingens vedhæftning.

+ 
Let og 

kompakt

SMC’s løsninger til robotteknologi

Specialløsninger
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Sikkerhedsventil

VP-X555-serien

Indfør sikkerhed i din applikation (især relevant ved 
håndteringsopgaver) - Afl ufter i tilfælde af en nødsituation.

Kombination for en tørrere luft

AF + AFM/AFD + IDG-serien

Sørg for kvalitetsmaling ved at tilføre kvalitetsluft til robotten 
kombineret med et luftfi lter, et tågefi lter og en membrantørrer.

Cirkulationskølere

HRS/HRSE/HRSH-serien

Få ro i sindet ved dine svejseanvendelser ved at installere den 
bedste cirkulationskøler til dem. Ved at holde temperaturen 
præcis inden for en nøje afgrænsning øger du svejsekvaliteten, 
reducerer sprøjt og forlænger spidsernes levetid.

Digital kontrol af luftspalte

ISA3-serien

Brug den til bekræftelse af tilstedeværelse, placering og 
nærhed af råmaterialer inden svejsning, hvilket reducerer 
nedbrud på grund af præcisionsfejl.

Elektriske aktuatorer

LE-serien

Fuld kontrol over bevægelserne med SMC’s elektriske 
aktuatorer, der tilpasser sig dig og giver den fl eksibilitet, din 
robot har brug for.
Giv din portalrobot frihed til at bevæge sig i tre lineære 
retninger ved at kontrollere den på den bedste, mest passende 
måde, også gennem fi eldbus eller IO-Link.

Pulserende blæserventil

AXTS-serien

Forbedrer din energieffektivitet i din robots blæserapplikationer. 
Tænder/slukker automatisk for luften.

Direkte styret 2-port magnetventil

VXZ-serien
Digital fl owmåler til vand

PF3W-serien

malingskvalitet

nøjagtighed

fleksibilitet

sindsro

sikkerhed

energieffektivitet

Andre løsninger til dig

Du forbedrer din køling 
ved at tilføje

reducereer 

 at kontrollere den på den bedste, mest ppppppppppppassend
gennem fi eldbus eller IO-Link..........

g
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UR+-certifi ceret magnetisk griber, MHM

Fleksibilitet, nem integration og hurtig betjening 
er 3 krav, som industrien i stigende grad stiller 
til automatisering. De samme 3 funktioner, som 
collaborative robotter - eller cobots - opnår.

UR ønsker at føre produktion ind i fremtiden 
ved at designe cobots til direkte interaktion 
på et arbejdsområde delt med mennesker for 
virksomheder i alle størrelser. Ved at certifi cere 
produkter som UR+ verifi ceres de til at arbejde 
plug-and-play med sådanne cobots.

SMC bestod prøven som UR+-udvikler med den 
magnetiske griber, MHM-serien. Som resten af 
de UR+-certifi cerede produkter tilbyder MHM dig 
fordelene ved denne eksklusive kvalifi kation:

-  Nem programmering og hurtig opsætning – Stærk 
reduceret implementeringstid og hurtig betjening

-  Fleksibel automatisering – Let, pladsbesparende 
og nem og hurtig at geninstallere uden at ændre 
produktionslayout

- Collaborativ og sikker – Kan betjenes uden 
sikkerhedsafskærmning efter risikovurdering.

Yder optimalt, hvor andre ikke gør

Når traditionelle metoder til vakuumsystemer 
eller mekaniske gribere ikke er brugbare 
løsninger, er denne griber, der ansuger og 
fastholder med en magnet, den bedste 
mulighed for at overføre arbejdsemner, 
der har en ujævn overfl ade, er porøse eller 
følsomme overfor skader.

Dens design forhindrer deformation af 
arbejdsemner og utilsigtet ansug på et 
andet emne. Afstandsringe af forskellig 
tykkelse muliggør en let justering af 
holdestyrken.

Andre interessante funktioner omfatter 
reduceret cyklustid med minimal 
resterende holdekraft, når emnet frigøres, 
og sikker håndtering af arbejdsemner, selv 
når luften er slukket.

MHM, som er UR+-certifi ceret og inkluderer 
et URCap-plug-in, er nem at integrere og 
programmere.

Applikationer

-  Emballering
-  Samling
-  Pick & place
-  CNC
-  Maskinbetjening.

SMC’s løsninger til robotteknologi

UR+-certifi ceret
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Vores løsninger i dine applikationer

Flertrinsejektor
ZL112A-serien

Kompakt sugekop
ZP3E-serien

Slidstærk slange
TUZ-serien

Vakuumhåndtering

Takket være mange års erfaring kan vi kundetilpasse vores løsninger og dermed levere et 
fremragende produkt, der imødekommer dine specifi kke krav. Drag fordel af vores kompakte, lette 
og driftssikre løsninger af høj hastighed og frekvens til de mest almindelige applikationer, såsom 
pick and place, emballering, kassefyldning, kartonnering eller palletering.
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Bred parallelgriber
MHL2-Z-serien

Parallelgriber
MHZ-serien

Drøvle-/kontraventil med 
étgrebsfi tting
JAS-serien

Kompaktcylinder
JCQ-serien

Slidstærk slange
TUZ-serien

SMC’s løsninger til robotteknologi

Vakuumhåndtering & Greb

Gribe



18 For dimensioner og andre detaljer henvises til det 
generelle katalog for hver serie på www.smc.eu

18 For dimensioner og andre detaljer henvises til det
generelle katalog for hver serie på www.smc.eu

Elektrisk klemmecylinder
CKZT-serien

Cirkulationskøler
HRSH-serien

FR tre-lags 
polyuretanslange
TRTU-serien

18 For dimensioner og andre detaljer henvises til det 
generelle katalog for hver serie på www.smc.eu

Kompakt 5-ports 
magnetventil
JSY-serien

Udnyt vores specialiserede løsninger til robotter i produktionen. Blandt de mange processer kan 
vi fremhæve vores komponenter og produkter til svejsning, der forbedrer svejsekvaliteten og 
reducerer mængden af produktionsafbrydelser. Med hensyn til maling sikrer vi et driftssikkert og 
hurtigt malerarbejde, der frembringer et slutprodukt af høj kvalitet.

Svejsning
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Ventil til vand og 
kemibaserede væsker
VCC-serien

Fluoropolymerslange
TH-serien

Trådløs baseenhed
EX600-W-serien

Fitting i 
rustfrit stål
VCK-serien

SMC’s løsninger til robotteknologi

Svejsning & Maling

Maling

Trådløst fjernmodul
EX600-W-serien



20 For dimensioner og andre detaljer henvises til det 
generelle katalog for hver serie på www.smc.eu

glashåndtering

vakuumhåndtering

vandret håndtering

Andre eksempler på anvendelse

Ansugningsmærker må ikke 
efterlades på arbejdsemner i 
glashåndteringsapplikationer. 
Til dette skal du bruge 
vores sugekopper, der ikke 
efterlader mærker – ZP2-
serien

Pladsen er vigtig for at 
kunne skabe vakuum. Drag 
fordel af seriel slangeføring 
med vores sugekop med 
ejektor – ZHP-serien

Sugekopper kan ikke 
bruges til at understøtte et 
magnetisk emne med huller 
og ujævne overfl ader. Brug 
i stedet vores magnetiske 
griber – MHM-serien
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Energieffektivitet er et 
must i kontinuerlige 
emballeringsprocesser. 
Til dette kan du opnå 
de mest effektive 
resultater takket være den 
energibesparende funktion 
i vores alt-i-én vakuum- 
ejektor – ZK2-serien

Ansug på ustabile, bløde, 
fi lmomviklede arbejdsemner 
med højhastighedsrobotter 
i fødevareindustrien kræver, 
at sugekoppen har et yderst 
tilpasningsdygtigt skørt. 
Til dette skal du bruge 
vores FDA-kompatible, blå 
sugekopper – ZP3P-serien

overførsel af indpakkede 
fødevarer

halvleder- og 
elektronikoverførsel

energieffektiv emballering

Mærker eller spor efter 
sug må ikke efterlades på 
arbejdsemner i elektronik- 
eller halvlederindustrien. 
Brug alternativt vores 
berøringsfri griber – XT661-
serien

SMC’s løsninger til robotteknologi

Andre eksempler på anvendelse
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