A NEW STAR

Parallel grippers are especially suitable
for rectangular or round workpieces
Article by : Krasstec Co., Ltd.

Gripper และการยึดจับชิ้นงานเปนหัวใจสําคัญของแขนกลที่ใชใน
ระบบการผลิต การพัฒนา Grippers ใหสามารถหยิบจับชิน้ งานลักษณะ
ตางๆ เปนสิ่งที่ทาทาย บริษัท คราสสเทค จํากัด ขอแนะนําอุปกรณ
Gripper ภายใตชื่อแบรนด Roehm จากประเทศเยอรมนี ซึ่งไดพัฒนา
Gripper เพื่อยึดจับชิ้นงานที่มีความแมนยํา เชื่อถือได รวมถึงสามารถ
ยึดจับชิ้นงานที่มีนํ้าหนักมากกวาตัว Gripper เองไดหลายเทา สามารถ
ยึดจับชิ้นงาน ไดรวดเร็ว และรูปแบบซับซอนได
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Parallel Gripper แบบเคลื่อนที่ในรองแบบตัวที (T-groove) ที่ให
ความแมนยําสูง ซึ่งสามารถใชงานรวมกับฟนจับ (JAW) ไดทั้ง master
jaw และ top jaw แบบ 2 อินเตอรเฟส
ยึดจับไดอยางรวดเร็ว และประสิทธิภาพสูง
ยึดจับที่ชิ้นงานที่เปนทรงกลม หรือมีผิวโคง
การออกแบบที่มีความกะทัดรัด และเหมาะสําหรับทํางาน
การออกแบบ Gripper ใหเคลื่อนที่ในรองตัวที (T-groove) ทําให
Gripper สามารถยึดจับโหลดไดสูงสุด
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- แรงยึดจับสามารถปรับไดโดยการเปลี่ยนแปลงความดัน
- การยึดจับที่แมนยํา และแรงยึดจับที่คงที่ขึ้นอยูกับแรงดันลมที่คงที่
- Gripper สามารถติดตั้งไดทั้ง 2 ดาน
- สามารถติดตัง้ เซนเซอรเพิม่ ไดทงั้ แบบแบบเหนีย่ วนํา และแบบแมเหล็ก
- สามารถตอ Gripper เขากับระบบลมไดโดยใชสกรูขอ ตอหรือตอตรง
ที่ Gripper ไดเลย
- สามารถใชงานรวมกับ master jaw และ top jaw
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- สามารถเลือกใชระยะจับยึด (Stroke) แตกตางกันได 2 ระยะ สําหรับ
Gripper ทุกขนาด
- Gripper มีระบบแรงอัดอากาศเพื่อไลสิ่งสกปรก เพื่อปองกันการ
สะสมของสิ่งสกปรกได
- Gripper มีอุปกรณตรวจเช็คแรงยึดจับเพื่อความปลอดภัยสําหรับ
การยึดจับทั้งแบบจับใน และจับนอก

Gripping and holding of objects are key tasks for robotic

manipulators. The development of universal grippers able to

pick up unfamiliar objects of widely varying shape and surface
properties remains, however, challenging. KRASSTEC, the sole
distributor of Roehm from Germany, would like to introduce our
new product to Thai market. Roehm finds to grip objects

reliably and hold them with forces exceeding many times their

weight. Using a simple model Roehm opens up new possibilities

for the design of simple, yet highly adaptive systems that excel
at fast gripping of complex objects.

APPLICATION RANGE

Parallel Gripper with high precision and tried and tested

T-groove Simple interface master jaw / top jaw with 2
interfaces

Fast and efficient gripping.

Centric gripping of round and angular workpieces.
Compact and ergonomic design.

Tried and tested T-groove for gripping at max. loads.

TECHNICAL FEATURES

- gripping force adjustable by changing the pressure

- high chucking accuracy thanks to constant gripping
force at constant pressure

- Gripper can be mounted on two sides of the gripper
- Optional inductive and magnetic position sensors
- Screw connection or direct connection to
compressed air

- Simple interface master jaw / top jaw with only 2 centering
sleeves

CUSTOMER ADVANTAGES

- All sizes available with 2 different stroke lengths
- blast air terminal against dirt accumulation

- Gripping force safety device as special type for
exterior or interior gripping
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