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IoT‘ye Hazır 
Eğitim Paketi 
Otomasyonun geleceği için uygulamalı öğrenim

YENİ VERSİYON
KOLABORATİF ROBOT 
TEKNOLOJİSİNE DAYALI



OKULLAR VE ÜNİVERSİTELER
İÇİN ROBOTİK UZMANLIĞI
FANUC’ta otomosyona tutkuyla bağlıyız. Üretim verimliliğine muazzam katkı sağlayan FANUC’un 
otomatikleştirilmiş çözümleri üretkenliği arttırır, kaliteyi iyileştirir ve maliyetleri en aza indirir.  
 
İşbirlikçi robot çözümlerine yönelik talep artmaya devam ederken, bu heyecan verici teknolojiyi eğitim pazarına 
taşıyoruz. Bu hedefle, tüm temel becerileri özel bir pakette içeren FANUC Eğitim Paketini bir araya getirdik. 
Öğrencileri düşünerek hazırlanan paket, gençlerin son teknoloji endüstriyel robotların programlanması ve 
çalıştırılmasını birinci elden deneyimlemesine olanak tanıyor. Paket içeriği modern teknoloji uygulamalarıyla 
oldukça ilgili ve eğitmenlerin öğrencilere iletmesi gereken her şeyi içeriyor.

FANUC
EĞİTİM  
PAKETİ

Worldskills’in gururlu ortağı
1956 yılından bu yana FANUC, otomasyon sektöründeki CNC makinelerin geliştirilmesine öncülük 
etmiştir. Dünya çapında şu anda kurulu 760,000 FANUC robot sistemi bulunmaktadır. FANUC, 
WorldSkills’e Global Ortağı olarak 2018’de gururla katılmıştır. FANUC, bu ortaklık sayesinde,  
 dünyanın her yerindeki gençlerin robotik sektörüne hazırlanmasına katkıda bulunmak istiyor.

Dünya çapında kurulu robot sistemlerinin sayısı son 
10 senede çarpıcı bir şekilde arttı. FANUC olarak 
yeni jenerasyonu, yeni robot uzmanlık alanlarına 
hazırlamak için eğitimin bir parçası olmaya çok 
hevesliyiz. Bu eğitimi desteklemenin dünya çapında 
üretimin geliştirilmesine olan katkımızın da bir 
parçası olduğunun bilincindeyiz.

EĞİTİM  
HÜCRESİ

• Güçlü alüminyum beyaz toz 
boyalı çerçeve

• Kolay taşıma için tekerlekler 
ve denge için ayaklar

• Standart 230 V fişli 2 metre 
güç kablosu

• Kolay ayarlanabilirlik için 
oluklu (slotlu) alüminyum 
çalışma yüzeyi

• Mevcut seçenekler: 
- Güvenlik tarayıcısı 
- Robota önceden monte   
   edilmiş elektrikli tutucu   
   (diğer tutucu seçenekleri   
   mevcuttur) 
- Naylon solitaire kartı ve  
   parçaları     

ROBOT 
ÖZELLİKLERİ

• FANUC CRX-10iA
• 6 eksenli Kolaboratif Robot
• Taşıma kapasitesi: 10 kg
• Erişim: 1249 mm
• R-30iB Mini Plus Kontrolör
• Tablet Teach Pendant
• Kamera ve I/O 

konfigürasyonları için J6 
üzerinde konnektörler

ENDÜSTRİ 4.0/
IoT HAZIR

• 2 x 10 Base-T veya 100 
Base-TX arayüzleri

• Standart olarak ethernet 
yazılım desteği: 
- Web arayüzünde Robot              
   Durumu, Program/        
   Değişkenler / Tanılama 
- iRVision ve iPendant      
   uzaktan arayüz

• Opsiyonel ilave arayüzler ör. 
Profinet

ÖĞRENCİLER İÇİN BİLGİSAYAR 
SİMÜLASYON YAZILIMI

• ROBOGUIDE akademik 
versiyon simülasyon yazılımı

• 20 lisans veya 5 lisans artı 1 
lisans sunucusu

EĞİTİM YAZILIM  
PAKET

• iRVision ve Dual Check Safety 
dahil olmak üzere tüm kaynak 
kodlarıyla (dahil edilen 
seçeneklere bağlı olarak) 
çalıştırmaya hazır solitaire 
uygulaması

• Tam çalışır kurulum ve robot, 
calibration iRVision ve DCS 
için kalibrasyon talimatları

EĞİTMEN  
EĞİTİMİ

• Öğrencilere robotu nasıl 
çalıştıracaklarını öğretmek 
için eğitmenlerin bilmesi 
gereken her şey



Tek bir ortak servo ve kontrol platformu – 
Sonsuz fırsatlar
İŞTE FANUC!

Teknik bilgiler önceden bildirimde bulunmadan değiştirilebilir. Tüm hakları saklıdır. © 2022 FANUC Europe Corporation

FA 
CNC,  
Servo Motorlar
ve Lazerler

ROBOTLAR
Endüstriyel 
Robotlar, 
Aksesuarlar 
ve Yazılım

ROBOCUT 
Tel Erozyon 
Makinesi

ROBODRILL
Dik İşleme 
Merkezi

ROBOSHOT
Tamamen Elektrikli 
Plastik Enjeksiyon 
Makinesi

ROBONANO
Ultra Hassas
Makineler

IoT
Endüstri 4.0 
Çözümleri

WWW. FANUC.EU/TR
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