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elementy płaskie

AUROS PM 300



AUROS PM 300
Maszyna paletyzująca elementy płaskie, charakteryzuje 

się dużą wydajnością, możliwościami adaptacyjnymi 

oraz bardzo prostym w obsłudze, przyjaznym 

interfejsem. Paletyzerka przeznaczona jest do pracy 

ciągłej – 24/7. Wyróżnia się szerokim zastosowaniem 

w przemyśle drzewnym, metalowym, tworzyw 

sztucznych oraz wszędzie tam, gdzie chcemy w pełni 

automatycznie paletyzować, układać czy sortować 

elementy płaskie o różnych długościach. 

Przy zastosowaniu dodatkowego podajnika lub 

obrotnika AUROS PM 300 spisuje się świetnie jako 

końcowa maszyna linii produkcyjnej. Otwartość 

interfejsu komunikacyjnego daje niemal nieograniczone 

możliwości w integrowaniu dodatkowych urządzeń 

oraz adaptacji w istniejących lub nowo projektowanych 

liniach produkcyjnych. 

Jednym z ciekawych rozwiązań jest funkcja 

,,przesunięcia warstw”. Eliminuje ona konieczność 

stosowania przekładek – obniża to czas i koszty 

produkcji, a co za tym idzie na tą samą wysokość 

palety składamy większą ilość materiału. Dodatkowo 

dzięki składaniu z przesunięciem uzyskujemy znacznie 

stabilniejszy stos. 

Za precyzje maszyny odpowiedzialny jest układ 

pomiarowy bazujący na najnowocześniejszych 

czujnikach laserowych i enkoderach. 

Autorski projekt konstrukcji maszyny, przemyślane 

rozwiązania, wysoka dynamika, najnowocześniejsze 

napędy – to właśnie maszyna AUROS PM 300.
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Paletyzacja
1. Układanie proste - warstwy układane są jedna nad drugą bez przesunięcia 
2. Układanie z przesunięciem warstwy - definiujemy wartość przesunięcia oraz co ile 

warstw ma ono wystąpić
3. Układanie z buforem - elementy krótkie ustawiane są w rzędzie po dwie sztuki

Wszystkie powyższe opcje mogą być użyte na jednej palecie 
w dowolnej konfiguracji.

Opcje
1. Możliwość montażu maszyny  prawa/lewa 

2. Dodatkowy podajnik (bufor) 

3. Obrotnik 

4. Pomiar szerokości deski 

5. Możliwość sterowania urządzeniami peryferyjnymi 

6. Możliwa integracja z zewnętrznym systemem np: scada

Możliwość dostosowania urządzenia do indywidualnych 
potrzeb klienta.

1. Automat:
1. Automatyczne pozycjonowanie i składowanie elementów 

na środku palety
2. Ciągły pomiar długości i szerokości elementów oraz 

reakcja na ich zmiany w czasie rzeczywistym

2. Automat z buforem:
1. Automatyczne wykrywanie oraz układanie krótkich 

elementów w rzędzie
2. Możliwość zmiany ustawienia długości elementów, 

traktowanych przez maszynę jako krótkie

Tryby pracy

4 5



Przykłady konfiguracji

Załadunek
palet

Załadunek
palet

Wejście materiału

Opcjonalne wejście materiału

Moduł
obrotnika

1.Przykład konfiguracji 
równoległej z obrotnikiem
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Przykłady konfiguracji
2.Praca szeregowa
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Dane techniczne
1. Wymiary maszyny:

1. Długość: 5808 mm
2. Szerokość: 4806 mm
3. Wysokość: 1825 mm

2. Poziom roboczy (wysokość taśmy podajnika): 
1. Dostosowywany indywidualnie (regulacja +/-50 mm)
2. Maksymalna wysokość paletyzacji zależy od poziomu 

roboczego

3. Wymiary paletyzowanego materiału: 
1. Długość od 500 do 3000 mm 
2. Szerokość od 100 do 400 mm
3. Grubość od 5 do 35 mm

4. Prędkości:  
1. Przepływ elementów przez maszynę zależy od rodzaju 

oraz sposobu układania na palecie  
2. Prędkość zgarniacza: 1,5 m/s 
3. Prędkość wideł: 1,5 m/s
4. Prędkość liniowa pasa transportowego: 1m/s

5. Wysokość podnoszenia stołu: 
1. W wersji podstawowej 1000 mm 
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www.auros.com.pl

AUROS Automatyka Robotyka Sterowanie Padoł Sp. J
Ropica Polska 338
38-300 Gorlice
Darek       +48 514 148 913
Przemek   +48 535 535 253
Nazwa Skype: auros5
e-mail: biuro@auros.com.pl
e-mail: serwis@auros.com.pl
e-mail: dariusz.padol@auros.com.pl
e-mail: przemyslaw.padol@auros.com.pl


