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IoT‘ye Hazır 
Eğitim Paketi
FANUC ROBODRILL ile üretimin geleceği  
için uygulamalı öğrenme

ROBODRILL, CRX-10iA  
ile buluşuyor  
Otomatik CNC işleme  
makinesi



OKULLAR VE ÜNİVERSİTELER İÇİN
CNC İŞLEME VE ROBOTİK
FANUC’ta otomosyona tutkuyla bağlıyız. Üretim verimliliğine muazzam katkı sağlayan FANUC’un 
otomatikleştirilmiş çözümleri üretkenliği arttırır, kaliteyi iyileştirir ve maliyetleri en aza indirir. 
 
Sektörün heyecan verici geleceği göz önüne alındığında, eğitim konusunda da tutkuluyuz. Bu nedenle, 
dikey işleme merkezimiz ROBODRILL ile en yeni işbirlikçi robotumuz CRX-10iA‘yı birleştiren FANUC Eğitim 
Paketini bir araya getirdik. Öğrenciler düşünülerek tasarlanan bu program, gençlerin yalnızca son teknoloji 
robotları programlama ve çalıştırma konusunda değil, aynı zamanda CNC makinelerinde de ilk elden deneyim 
kazanmalarını sağlar. Paket içeriği, modern fabrika uygulamaları için oldukça önemlidir ve eğitmenlerin öğretim 
amacıyla ihtiyaç duyduğu her şeyi içerir.

FANUC
EĞİTİM  
PAKETİ

ROBODRILL  
ÖZELLİKLERİ

• 5 eksenli eşzamanlı 
frezeleme 

• X/Y/Z Hareketi: 500x400x330 
mm 

• Lehmann 507510 5 eksenli 
tabla 

• 10.000 rpm, 21 takım, BBT30
• Otomatik pnömatik ön kapı 
• 60 ay garanti 
• Eğik Çalışma Düzlemi (TWP) 
• Yüksek Hız Kesintisiz TCP 
• AICC2 200 Önden İşlem 
• Renishaw OMP40-2 + OTS 

ölçüm cihazı 
• Renishaw Eksen Kontrol Kiti    

Paket içeriği
• Tanımlanmış bir iş parçası için NC programı 
• Alüminyum hammadde 
• Bu iş parçası için 5 takım 
• 5 takım tutucu 
• Bu iş parçasına uygun 1 mengene 
• Makinenin içini görmek için GoPro Hero 9

ROBOT  
ÖZELLİKLERİ

• FANUC CRX-10iA
• 6 eksenli Kolaborotif 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

SANAYİ 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 PC 
SİMÜLASYON YAZILIMI

• İşleme ve torna için NC 
GUIDE akademik versiyonu

 - 32 kullanıcı için sınıf      
   versiyonu

• ROBOGUIDE akademik 
sürüm simülasyon yazılımı

 - 20 lisans veya 5 lisans artı  
   1 lisans sunucusu

EĞİTİM YAZILIM  
PAKETİ

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

• Tam çalışır kurulum ve 
iRVision ve DCS için 
kalibrasyon talimatları

EĞİTMEN  
EĞİTİMİ

• Öğrencilere şunları öğretmek 
için eğitmenlerin bilmesi 
gereken her şey:

 - bir CNC makinesini  
   çalıştırmak

 - bir robotu çalıştırmak
 - iş parçasını ve iş takımını     

   ölçmek
 - 5 eksenli bir tablayı kalibre  

   etme
 - bir robot hücresini bir CNC  

   makinesine bağlamak
• Eğitmen ve öğrenci için 

özelleştirilmiş eğitim 
materyalleri

Yanımızda güçlü ortaklar
Dünya çapında otomasyona olan talep son 10 yılda çarpıcı biçimde arttı. FANUC’ta, genç nesli yeni 
mesleklerine hazırlamak için eğitimlerini teşvik etmeye çok hevesliyiz. Bu eğitimi desteklemenin aynı 
zamanda dünya çapında üretim gelişimine katkımızın bir parçası olduğunu anlıyoruz. Bu eğitim paketini 
yüksek kaliteli ekipmanla gerçekleştirmek için FANUC, dünyanın her yerinden gençleri otomasyon 
endüstrisine hazırlamaya katkıda bulunma ihtiyacının da farkında olan seçilmiş ortaklarla yakın işbirliği 
içindedir.



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
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