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AUROS PM 300
Машина для палетизації плоских елементів 

характеризується високою ефективністю, 

пристосованістю, а також зручним і дуже простим 

у користуванні інтерфейсом. Палетизатор 

призначений для безперервної роботи - 24/7. 

Він відрізняється широким використанням у 

деревообробній, металургійній, пластмасовій 

промисловості та скрізь, де ми хочемо повністю 

автоматично палетизувати, укладати або сортувати 

плоскі елементи різної довжини.

При використанні додаткового пристрою подачі 

або ротатора, AurosPM 300 чудово працює в якості 

кінцевої машини виробничої лінії. Відкритість 

комунікаційного інтерфейсу дає майже необмежені 

можливості в інтеграції додаткових пристроїв та 

адаптації до існуючих або нових виробничих ліній.

Цікавим рішенням є функція „зміщення шарів”.

Вона позволяє складати більше матеріалу на палети 

і дає можливість не використовувати прокладок. Це 

значно зменшує час і витрати на виробництво.

Крім того, завдяки функції „зміщення шарів” можна 

отримати стабільнішу палету.

За точність машини відповідає вимірювальна система, 

побудована на основі найсучасніших лазерних 

датчиків та кодерах. 

Авторський проект конструкції машини, продумані 

функції, висока динаміка, найсучасніші приводи – це 

AurosPM 300.
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Палетизація
1. Просте укладання - шари укладаються один на одного без зміщення 
2. Укладання зі зміщенням шару – можливість налаштування значення та частоти 

зміщення
3. Укладання з буфором – короткі елементи розміщуються в ряд по дві штуки

Всі перераховані вище варіанти можна використовувати на одній 
палеті в будь-якій конфігурації.

Варіанти
1. Можливість установки машини – права/ліва 

2. Додатковий пристрій подачі (буфор) 

3. Ротатор 

4. Вимірювання ширини дошки 

5. Можливість управління периферійними пристроями 

6. Можливаінтеграціяіззовнішньоюсистемою, наприклад: scada

Можливість адаптації пристрою до індивідуальних потреб клієнта.

1. Автомат:
1. Автоматичне позиціонування та складання елементів 

в середині палети
2. Постійне вимірювання довжини і ширини елементів та 

реакція на їх зміни в режимі реального часу

2. Автомат з буфором:
1. Автоматичне виявлення та укладання коротких 
    елементів в ряд
2. Можливість зміни налаштувань довжини елементів, які 

машина буде вважати за короткі

Режими роботи
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Примеры конфигурации

Загрузка 
поддонов

Загрузка 
поддонов

Ввод материала

Дополнительный ввод материала

Модуль 
вращателя

1.Пример параллельной 
конфигурации с позиционером
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Примеры конфигурации

2. Последовательная работа
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Загрузка 
поддонов

Загрузка 
поддонов

Загрузка 
поддонов



Технічні дані
1. Розміри машини:

1. Довжина: 5808 мм
2. Ширина: 4806 мм
3. Висота: 1825 мм

2. Робочий рівень (висота конвеєрної стрічки): 
1. Регулюється індивідуально (+/- 50 мм)
2. Максимальна висота палетизації залежить від робочого 

рівня

3. Розміри пакетованого матеріалу: 
1. Довжина від 500 до 3000 мм 
2. Ширина від 100 до 400 мм
3. Товщина від 5 до 35 мм

4. Швидкість:  
1. Потік елементів через машину залежить від типу та 

способу укладання на палеті  
2. Швидкість скребка: 1,5 м/с
3. Швидкість вилки: 1,5 м/с
4. Лінійна швидкість конвеєрної стрічки: 1 м/с

5. Висота підйому столу: 
1. У базовій версії 1000 мм 
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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


