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Международна група  
за обслужване на всички 
промишлени сектори

ИНТЕЛИГЕНТНИЯТ ПАРТНЬОР

Stäubli е водеща на пазара компания, която 

непрекъснато разработва иновации с оглед 

удовлетворяване на текущи и бъдещи 

нужди за модерни свързващи решения.

Като световен лидер в предлагането на 

съвременни свързващи системи за различни 

приложения: флуиди, газ и електричество, 

Stäubli следва стратегия на разработване и 

производство на висококачествени решения, 

пригодени за конкретните нужди на бизнеса, 

като проучва и анализира тенденциите в 

отделните индустриални сектори. Флуидни 

моновръзки, електрически съединения, 

мултисвързващи системи за всякакви 

енергийни източници, приспособления за 

смяна на инструменти за роботи или решения 

за бърза смяна на матриците… всяко 

съединение на Stäubli е проектирано и 

създадено съобразно най-високите 

изисквания за качество и стандарт. Решенията 

ни целят по-висока надеждност, ефективност, 

качество и пригодност на оборудването за 

гарантиране на производителност и 

безопасност на оператора.

Уникален опит в пластмасовата 

промишленост

Специалистите на Stäubli познават проблемите 

в сектора с пластмаси – намаляване на 

времето за престой, производство на повече 

части и същевременно намаляване на 

складовите запаси, непрекъснато увеличаване 

на производителността и съкращаване на 

времето за работа – всичко това в 

изключително конкурентна среда.

Независимо дали искате да намалите времето 

за смяна на матриците, да повишите 

ефективността, или да оптимизирате 

непроизводствените си дейности, Stäubli 

предлага пълен спектър от решения за пестене 

на време във всеки един етап от процеса на 

шприцоване на пластмаси, като по този начин 

ви гарантира икономическа ефективност. Вече 

повече от 60 години Stäubli работи в тясно 

сътрудничество с компании в пластмасовия 

сектор, а именно с производители на 

автомобили, бяла техника, домакински уреди, 

ИТ, електроника, строителни материали и др. 

С допълнителния професионален опит на 

групата в различни области компанията се 

налага като единствен по рода си глобален 

партньор за цялостни решения за бърза смяна 

на матриците – от енергийни свързвания до 

решения за автоматиката и роботиката.

50
държави

14
производствени 
предприятия

5 500
служители  
по целия свят

10 000
препоръки от клиенти  
в пластмасовия сектор
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ПРОФЕСИОНАЛЕН ПОДХОД ПРИ РАБОТА С ПЛАСТМАСИ

Ускоряване на всеки етап от 
процеса на смяна на матриците

Поддръжка на матриците
Станциите на Stäubli осигуряват идеални условия за 
необходимата поддръжка на матриците. Те отговарят 
на най-строги изисквания за качество и безопасност 
и предлагат опцията за извършване на превантивна 
поддръжка с цел по-висока надеждност при 
производство.

Трансфер и зареждане на матриците
Всяка станция за трансфер на Stäubli, независимо дали 
е фиксирана, или мобилна, ръчна или автоматична, е 
пригодена към изискванията на различните начини за 
монтаж и бърза смяна на матриците.

Предварително нагряване на матриците 
Производствените времена за смяна също са 
оптимизирани преди процеса. Stäubli предлага 
бързи връзки за флуиди и електрически 
съединения за свързване на всички енергии на 
станцията за предварително нагряване. По този 
начин матриците са готови за незабавно ползване.

Благодарение на решенията за пред-производствения цикъл и за всеки етап от 
производствения процес Stäubli оптимизира гъвкавостта и производителността.



Свързване на изхвъргачите
Системата за автоматично 
свързване на изхвъргачите на 
Stäubli позволява лесно свързване 
между механизма на изхвъргача, 
който е специфичен за всяка 
матрица, и цилиндъра или плочата 
на изхвъргачите на машината за 
шприцоване на пластмаси.

Боравене с устройството за захващане
Роботизираните системи за смяна на инструменти на Stäubli 
са базирани на модулна продуктова концепция, която 
гарантира разнообразна многофункционалност и оптимално 
интегриране във всички индустриални роботизирани 
производствени процеси.

Закрепване на матрицата
Stäubli предлага три различни технологии за 
закрепване на матрицата: механично, хидравлично 
и магнитно, които са подходящи за съществуващи 
и нови преси. Всички закрепващи системи са 
предназначени за удобно интегриране със 
съществуващи инсталации и процеси, като в същото 
време гарантират безопасност на оборудването и 
персонала.

Боравене с частите
Благодарение на серията роботи с 6 оси и 
безопасното взаимодействие между хората 
и роботите Stäubli гарантира безопасни 
и ефикасни решения за автоматизирани 
приложения.

Позициониране на 
устройството за захващане 
Позиционирането на устройството 
за захващане е съобразено с 
концепцията на Stäubli за модулна 
смяна на инструментите. Възможно 
е персонализиране на докстанциите 
с допълнителни компоненти с цел 
предлагане на адекватно решение 
според изискванията на клиента.

Свързване на електрическите вериги

Разнообразието на Stäubli от бързи 
връзки, електрически съединения и 

централизирани връзки осигурява 
допълнителна ефективност и 

безопасност при терморегулацията, 
изваждането на ядрата, 

последователното шприцоване и 
различни приложения за термодвойки.
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Иновативни решения за повишаване  
на производителността

ЕКСПЕРТИ ИНЖЕНЕРИ НА ВАШИТЕ УСЛУГИ

Пластмасовият сектор е изправен пред 

все по-строги изисквания за гъвкавост и 

икономическа ефикасност. Разнообразието 

от пластмасови детайли и все по-честата 

смяна в производствените линии оказват 

огромно влияние върху производителността.

Внедряването на процеси, които свеждат 

до минимум времето за престой с цел 

удовлетворяване на изискванията на пазара, 

е от ключово значение за нашия метод 

SMED (Single-Minute Exchange of Die – смяна 

на матрицата за една минута) и нашите 

QMC (Quick Mould Change – бърза смяна 

на матрицата) решения. Специалистите на 

Stäubli предлагат практични и икономични 

решения, базирани на персонализирана 

оценка, които позволяват съкращаване на 

времето за смяна на матриците.

Бързите връзки на Stäubli са с изключителна 

ефективност и надеждност и осигуряват 

по-висока производителност на машините 

за шприцоване на пластмаси. 

Те гарантират оптимален работен поток, 

оптимизират важни процеси като контрола 

на температурата и последователното 

шприцоване и позволяват съкращаване 

на времето за производство.

Съобразени с индустриалния стандарт 

4.0, нашите автоматични решения са 

проектирани съобразно бъдещите нужди 

на индустрията за повече гъвкавост и още 

по-висока производителност.

Експертно партньорство 

Ключов фактор са стабилните 

взаимоотношения на Stäubli с клиентите. 

Специалистите ни поддържат ползотворни 

контакти и работят в тясно сътрудничество 

с клиентите, за да удовлетворят напълно 

нуждите им.

Местни услуги от международен мащаб, 

за Stäubli качеството на предлаганите 

решения не приключва с доставката на 

продукта. Разполагаме с компетентни 

специалисти, които предлагат услуги за 

монтаж, обучение или след-продажбено 

обслужване, за да гарантираме на клиентите 

си по целия свят еднакво високо качество.

“Използвахме бързи връзки, но сега 

вече внедрихме и автоматизирано 

поставяне и закрепване на 

матриците. Благодарение на 

интегрирането на решенията на 

Stäubli с наличното ни оборудване 

успяхме да оптимизираме 

икономическата ефикасност и 

гъвкавост при производството 

на всеки шприц. Вече можем да 

откликнем на всички нужди на 

нашите клиенти, без да се налага 

да инвестираме в нови машини”.

Хелън K.
Мениджър проекти в пластмасовия 
сектор.

Всички наши решения ще намерите на 

специализирания ни уебсайт: 

www.quick-mould-change.com
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