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EVOTEC ist ein polnisches Unternehmen, das 2012 als Integra-
tor innovativer technischer Lösungen gegründet wurde. Seit der 
Firmengründung erweitern wir schrittweise unser Wissen im 
Bereich der Automatisierung industrieller Produktionsprozes-
se, Palettiersysteme, Robotik, Maschinenbedienung und Anla-
genmodernisierung.

Die aufmerksame Beobachtung des Marktes und die im Laufe 
der Jahre gesammelten Erfahrungen haben die Entwicklung 
unseres Unternehmens auf Aktivitäten auf dem Gebiet des 
Schutzes und des Schutzes der industriellen Ausrüstung gele-
itet. Derzeit konzentriert sich EVOTEC ausschließlich auf die 
Produktion professioneller Abdeckungen für Industrieroboter.

Unsere Produkte sind bewährte Lösungen, die einen perfek-
ten Schutz aller kritischen Maschinenelemente gewährleisten. 
EVOTEC-Bezüge bestehen aus speziellen, extrem langlebigen 
technischen Geweben, bei denen während des Produktionspro-
zesses keine Verunreinigungen entstehen können. Die Dichtheit 
des Deckels wird auch durch hochwertige industrielle Verbin-
dungselemente gewährleistet. Das Produkt ermöglicht den 
freien Betrieb der Maschine, während sie von externen Schad-
stoffen isoliert ist.

innowacyjnych rozwiązań technologicznych. Od czasu powstania spółki 
sukcesywnie poszerzaliśmy swoją wiedzę w  zakresie automatyzacji 
przemysłowych procesów produkcyjnych, systemów paletyzacji, 
robotyzacji, obsługi maszyn oraz modernizacji urządzeń.

Wnikliwa obserwacja rynku i  zdobyte przez lata doświadczenia 

EVOTEC w  całości skupia się na produkcji profesjonalnych pokrowców 
przeznaczonych dla robotów przemysłowych.
Nasze produkty to rozwiązania sprawdzone, gwarantujące doskonałe 
zabezpieczenie wszystkich, newralgicznych elementów maszyny. 
Pokrowce EVOTEC wykonane są ze specjalnych, niezwykle trwałych 
tkanin technicznych nieprzepuszczających jakichkolwiek zanieczyszczeń 
powstałych w  trakcie procesu produkcyjnego. Szczelność pokrowca 
zapewniają także zastosowane wysokiej jakości zapięcia przemysłowe. 
Produkt umożliwia swobodną pracę maszyny przy równoczesnej izolacji  
od zewnętrznych czynników zanieczyszczających.

EVOTEC DER BESTE SCHUTZ FÜR IHREN ROBOTER
EVOTEC NAJLEPSZE ZABEZPIECZENIE TWOJEGO ROBOTA
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EIGENSCHAFTEN DER ARBEITSUMGEBUNG VON EVOTEC-PRODUKTEN
CHARAKTERYSTYKA ŚRODOWISKA PRACY PRODUKTÓW EVOTEC

EVOTEC deckt Produkte ab, die Roboter vor den schädlichen 
Auswirkungen der Arbeitsumgebung schützen, und spart 
Maschinenwartung und Service. Sie sind einfach
in der Montage, langlebig und sehr effektiv.

Aufgrund der vielfältigen Einsatzmöglichkeiten wurden die 
EVOTEC-Abdeckungen in sechs Produktlinien unterteilt. Bei der 
Entwicklung von Abdeckungen für Geräte jeder dieser Linien ha-
ben wir die Besonderheiten der Branche und das Arbeitsumfeld, 
in dem unsere Produkte funktionieren, berücksichtigt.

EVOTEC covers to produkty zabezpieczające roboty przed szkodliwym 
wpływem środowiska pracy, pozwalające zaoszczędzić na konserwacji 
i serwisie maszyn. Są łatwe w montażu, trwałe i bardzo skuteczne.

Ze względu na szeroki wachlarz zastosowań pokrowce EVOTEC 
podzieliliśmy na sześć linii produktowych. Projektując pokrowce 

i środowisko pracy, w którym funkcjonują nasze produkty.

Abriebfestigkeit und mechanische Beschädigung
Odporność na ścieranie i uszkodzenia mechaniczne

Beständigkeit gegen Abblättern, Biegen und Knittern
Odporność na łuszczenie, załamania i zagniecenia

Beständigkeit gegen Eindringen von chemischen Substanzen und festen Partikeln
Odporność na przenikanie substancji chemicznych i cząsteczek stałych

Modularer Aufbau der Abdeckung

Hitzebeständigkeit im Temperaturbereich von -70°C bis 1200°C

Hydrofobowość pokrycie materiałów specjalną warstwą wodoodporną

Termoodporność w zakresie temperatur od -70°C do 1200°C

Oleophobie: Bedeckung und Imprägnierung von Materialien mit öl- und schmiermittelbeständigen Schichten

Alterungs- und Strahlungsbeständigkeit

Oleofobowość: pokrycie i impregnacja materiałów warstwami odpornymi na substancje oleiste i smary

Odporność na starzenie i promieniowanie

Schutz vor Lichtbögen und Verspritzen von heißen Partikeln
Ochrona przed łukiem elektrycznym i rozpryskiem gorących cząstek

Antystatyczność

EIGENSCHAFTEN VON MATERIALIEN, DIE IN EVOTEC-PRODUKTEN VERWENDET WERDEN
CHARAKTERYSTYKA MATERIAŁÓW UŻYWANYCH W PRODUKTACH EVOTEC

Antistatische
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GREIFERDECKEL TRANSPORTIERT ELEMENTE ZUM ABSCHRECKBAD
OSŁONA CHWYTAKA TRANSPORTUJĄCEGO ELEMENTY DO WANNY HARTOWNICZEJ

KUNDE
KLIENT

Ein international führendes Unternehmen in der Entwicklung und Herstellung von High-Tech-Komponenten und Systemen für 
die Automobilindustrie. In Polen gibt es 5 Produktionsstätten, darunter die Herstellung von Autoscheinwerfern und Schein-
werfern, Auspuffkomponenten, Stoßdämpfern, Stoßstangen, Armaturenbrettern sowie Außen- und Innenausstattungen.

Die EVOMOLD-Abdeckung dient als Schutz für den Greifer 
des ABB Roboters, der die beheizten Teile der Abgasanlage 
des Fahrzeugs nach der Behandlung in ein Abschreckbad 
transportiert. Das EVOMOLD-Schutzgehäuse verhindert, 
dass die Einheit erwärmt wird, und die Stromversorgun-
gsleitungen können schmelzen, während sie sich den Öfen 

-

kann. Darüber hinaus ist das Gewebe dampfdicht, schützt 
das Gerät vor Dämpfen, Flüssigkeiten und Ölverschmutzun-
gen.

Die Roboterabdeckung COMAU SIX 1.4 ist so konstruiert, 
dass sie ihre Basis vor heißen Splittern schützt, die beim 
Schweißen entstehen. EVO_SPARK Schutze schützen gegen 

bieten sie Isolierung gegen Schmutz und Staub.

Międzynarodowy lider w projektowaniu i produkcji komponentów i systemów high-tech dla przemysłu motoryzacyjnego. W Polsce posiada 5 zakładów 

zderzaków, desek rozdzielczych oraz elementów wyposażenia zewnętrznego i wewnętrznego.

Osłona EVOMOLD jest stosowana jako ochrona chwytaka Robota ABB 
transportującego rozgrzane elementy układu wydechowego samocho-

du po obróbce do wanny hartowniczej. Pokrowiec ochronny EVOMOLD 
zapobiega nagrzewaniu się urządzania oraz przewodów zasilających, 
które podczas zbliżania do pieców mogą ulec stopieniu. Materiał 

w stanie odbić do 90% promieniowania cieplnego. Dodatkowo tkanina 
jest paroszczelna, chroni urządzenie przed działaniem oparów, cieczy 
oraz odpryskami olejów.

Osłona robotów COMAU SIX 1.4 ma za zadanie ochronić ich podstawy 
przed gorącymi odpryskami powstałymi w trakcie spawania. Osłony 
EVO_SPARK chronią przed gorącymi odpryskami i wpływem temper-
atury. Dodatkowo stanowią izolację przed kurzem i pyłem.

BESCHREIBUNG

OPIS REALIZACJI

OPIS REALIZACJI

BESCHREIBUNG:

ABDECKUNG DER COMAU-ROBOTERBASIS
OSŁONA PODSTAWY ROBOTÓW COMAU
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ABDECKUNG DER ROBOTERLACKIERSTATION
OSŁONA ZROBOTYZOWANEGO STANOWISKA LAKIERNICZEGO

Die Abdeckungen von EVOLACK decken eine roboterge-
stützte Lackierstation ab, mit der Holzfensterrahmen lac-
kiert werden. Sie dienen dazu, die Lackieranlage vor der 
beim Lackieren entstandenen Verschmutzung und deren 
Absetzen auf dem Anleger und der Maschine zu schützen. 
EVOLACK-Schutzabdeckungen sind mit einer antistati-
schen, sicheren Beschichtung versehen, so dass sie in 
explosionsgefährdeten Bereichen eingesetzt werden kön-
nen.

Pokrowce EVOLACK powstały w  celu osłonięcia zrobotyzowanego 
stanowiska lakierniczego, wykorzystywanego przy malowaniu drewni-
anych elementów ram okiennych. Ich zadaniem jest zabezpieczenie 
urządzenia malującego od zanieczyszczeń powstałych w  trakcie ma-
lowania i ich osiadaniem na podajniku i maszynie. Pokrowce ochronny 
EVOLACK pokryte są antystatyczną, bezpieczną powłoką dzięki czemu 
mogą być stosowane w strefach zagrożonych wybuchem.

BESCHREIBUNG
OPIS REALIZACJI

KUNDE
KLIENT

Das Unternehmen ist der größte Produzent und Exporteur 
von Holzdachfenstern in Polen. Das Unternehmen produziert 
auch Metallkomponenten für Fenster, Fensterläden und Ja-
lousien.

Spółka będąca największym producentem i eksporterem drewnianych 
okien dachowych w Polsce. Firma produkuje również  metalowe kom-
ponenty do okien, rolet i żaluzji.

ENTFERNEN VON DRIFTS VON FLÜSSIGEM ZINK MIT 
EINER AUSLEGERPFANNE
USUWANIE ZGARÓW Z CIEKŁEGO CYNKU ZA POMOCĄ CHOCHLI  
NA WYSIĘGNIKU

Robot Kawasaki ZX165U odpowiedzialny jest za usuwanie zgarów 
znad ciekłego cynku a następnie za przenoszenie ich do stalowego po-
jemnika  z odpadami. Wyposażony jest on w stalową chochlę zamoco-
waną na wysięgniku.  Stalowy wysięgnik izolowany jest od kiści tarczą 
izolującą EVO_SHIELD, wykonaną z  wytrzymałego materiału ceram-
icznego, o wysokich właściwościach termoizolacyjnych. Dzięki tarczy 
EVO_SHIELD ograniczono przepływ ciepła z  rozgrzanego wysięgnika 
do kiści robota. Temperatura wynosi ok 200°C - 250°C i powoduje na-
grzewanie ramienia robota przy jego kiści.  Robot narażony jest również 
na zachlapanie ciekłym cynkiem, działanie kurzu, pyłu. Pokrowiec 
ochronny EVO_MOLD  został wykonany  z materiału o właściwościach 

cynk promieniowania cieplnego. Aby zwiększyć właściwości ochronne 
pokrowca zastosowano dodatkowo przepływ zimnego powietrza 
wewnątrz pokrowca ochronnego.  Dzięki jednoczęściowej konstrukcji 
pokrowca wpływające powietrze przepływa po całej objętości pokrow-
ca. Gładkość antyadhezyjnej powłoki zapobiega osadzaniu się drob-
nych cząsteczek stałych pyłów i kurzu.

BESCHREIBUNG
OPIS REALIZACJI

KUNDE
KLIENT

Führende Bergbauunternehmen, die eine Filiale der größten 
Stahlhersteller der Welt. Führender Anbieter für Automo-
bile, Bau, Haushaltsgeräte und Verpackungen. Die Gruppe 
beschäftigt sich mit der Herstellung von hochbearbeiteten 
Produkten aus Kohlenstoffstahl, rostfreiem Stahl und Nichte-
isenmetallen.

-
cie producenta stali. Czołowy dostawca dla sektora samochodowego, 
budowlanego, AGD oraz opakowań. Grupa zajmuje się produkcją wy-
robów ze stali przemysłowej, wysoko przetworzonej, węglowej, nierdze-
wnej i stopów metali nieżelaznych. 

Kawasaki ZX165U Roboter ist verantwortlich Schlacke aus 
der Zinkschmelze zu entfernen und sie dann in einen Edelsta-
hlbehälter  in einen Edelstahlbehälter mit dem  Abfall zu über-
tragen. Es ist mit einer am Ausleger befestigten Stahlleiter 
ausgestattet. Der Stahlmast ist mit einer schildisolierenden 
EVO_SHIELD isoliert, die aus einem widerstandsfähigen Ke-
ramikmaterial mit hohen Wärmedämmeigenschaften beste-

beheizten Ausleger auf das Roboterbündel. Die Temperatur 
beträgt etwa 200°C - 250°C und bewirkt, dass sich der Arm 
des Roboters an seinem Haufen aufheizt. Der Roboter ist au-

Material, das bis zu 90% der von der Flüssigkeit emittierten 

des Gehäuses zu erhöhen, wird ein zusätzlicher Kaltluftstrom 
innerhalb der Schutzhülle verwendet. Dank der einteiligen 
Konstruktion durchströmt die luftgefüllte Abdeckung das ge-
samte Volumen der Abdeckung. Die Glattheit der Antihaftbe-
schichtung verhindert die Ablagerung von feinen Partikeln von 
festem Staub und Staub.

02
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SCHUTZ VOR METALLSPÄNEN UND AUFSPRÜHEN VON KÜHLÖLEN, 
DIE BEI SCHNEIDPROZESSEN VERWENDET WERDEN
OCHRONA PRZED OPIŁKAMI METALU I OPRYSKAMI OLEI CHŁODZĄCYCH 
UŻYWANYCH PODCZAS PROCESÓW CIĘCIA

Die EVODUST-Schutzabdeckung besteht aus der Notwen-
digkeit, den Roboter KUKA KR 150 R2700 vor Metallspänen 
und Kühlungen von Kühlölen zu schützen, die beim Stanzen 
von Aluminium verwendet werden. Die EVODUST-Abdeckung 
besteht aus einem speziellen Gewebe, das mit elastischem 
Polymermaterial imprägniert ist, gegen Überschneidungen 
und hohe Temperaturen beständig ist und gegen abrasive 

es den gesamten Roboterkörper zusammen mit den Strom-
kabeln abdeckt. Dies erleichtert die Wartung des Roboters 
und verhindert das Eindringen von Spänen und Flüssigke-
iten. Garantieren die Wirksamkeit der Abdeckung ist eine 

geeignet Oleo und hydrophoben Eigenschaften. Das Material 

Pokrowiec ochronny EVODUST powstał z  potrzeby ochrony robota 
KUKA KR 150 R2700 przed opiłkami metalu i odpryskami olei chłodzą-
cych używanych w  trakcie cięcia aluminiowych odlewów. Pokrowiec 
EVODUST został wykonany ze specjalnej tkaniny, impregnowanej 
elastycznym tworzywem polimerowym, odpornej na przecięcia 
i  wysokie temperatury oraz odpornej na działanie czynników abrazy-
jnych. Pokrowiec zaprojektowano w taki sposób, aby obejmował cały 

  aiwtału umet ikęizD .imycąjalisaz imadowezrp z zarw atobor suprok
serwis robota i  zabezpiecza go przed wnikaniem wiórów i  cieczy. 
Gwarancją skuteczności pokrowca jest dodatkowa impregnacja elas-
tycznym tworzywem polimerowym nadająca właściwości oleo i hydro-
fobowe. Materiał jest odporny na działanie czynników termicznych do 
250°C oraz są całkowicie niepalne.

BESCHREIBUNG
OPIS REALIZACJI

KUNDE
KLIENT

Polnisches Unternehmen mit 40 Jahren Tradition, die Zylin-
derlaufbuchsen für PKW und LKW und Ventiltriebsteile für die 
globale Automobilindustrie und Automobilhersteller.

samochodów osobowych i  ciężarowych oraz elementy rozrządu dla 
światowego przemysłu samochodowego i motoryzacyjnego.

UNTERSTÜTZENDE BEARBEITUNG VON METALLELEMENTEN, 
SCHUTZ GEGEN SPÄNE UND KÜHLMITTEL
WSPOMAGANIE PROCESÓW OBRÓBKI ELEMENTÓW METALOWYCH, 
OCHRONA PRZED WIÓRAMI I CHŁODZIWEM

Die EVODUST deckt die Arbeiten an ABB IRB 1600-6 / 1.2 ab, 
der für die Verladung und den Transport der bearbeiteten Te-
ile aus der Prozesskammer zuständig ist und zum Schutz vor 
feinen Metallspänen während des Bearbeitungsprozesses 
entwickelt wurde. Das Gehäuse bietet auch eine wirksame 
Isolierung gegen die schädlichen Auswirkungen von Kühl-

-
sen und zerstören.

Pokrowiec EVODUST pracuje  na robocie ABB IRB 1600-6/1.2, który jest 
odpowiedzialny za załadunek i transport obrobionych elementów z ko-
mory obróbczej, został stworzony aby chronić przed drobnymi meta-
lowymi wiórami powstałymi w  procesie obróbki.  Pokrowiec stanowi 
również skuteczną izolację przeciwko szkodliwemu działaniu cieczy 
chłodzących, które powodują rozpuszczanie i niszczenie powłoki lakieru 
na robocie.

BESCHREIBUNG
OPIS REALIZACJI

KUNDE
KLIENT

Führender europäischer Hersteller von Verbindungssyste-
men für Heizung, Wasser, Gas und Klima in Wohn-, Industrie- 
und Gewerbegebäuden. Hersteller von über 8000 Produkten 
einschließlich Minen: Kupferbeschläge und -rohre, Gusse-
isen, Stahl und Kunststoff

Wiodący europejski producent systemów połączeń do instalacji ogrze-
wania, wody, gazu i klimatyzacji w budynkach mieszkalnych, przemys-
łowych i handlowych. Producent ponad 8 000 produktów w  tym min: 
złączek i rur z miedzi, żeliwa, stali i tworzyw sztucznych.

04

05

14 www.evotec.com.pl

2 zmiany 

16 h

6 dni 
w tygodniu

6 dni 
w tygodniu

48h
tygodniowo

8/24h

2  
Schichten Arbeit 

16 h

6 Tage 
die Woche

6 Tage 
die Woche

48h
Wöchentlich

8/24h
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EVOdust

EVOfood ARBEIT BEIM KUHMELKEN
PRACA PRZY UDOJU KRÓW

Die EVO_FOOD Schutzhülle enthält keine Silikone oder 
Schadstoffe und kann daher auf der YASKAWA MOTOMAN 
HP20 D in einer Melkanlage verwendet werden. Es schützt 
vor Spritzern von organischen Flüssigkeiten tierischen 
Ursprungs. Die Tasche ist staubfrei, Silikon und Füllstoff. 
Aufgrund der strikten Einhaltung der Hygieneanforderun-
gen der Produktionsanlage ist das EVO_FOOD-Gehäuse so 
konzipiert, dass es manuell mit einem weichen Tuch oder 
Schwamm mit einem milden Reinigungsmittel gereinigt wer-
den kann.

Pokrowiec ochronny EVO_FOOD nie zawiera silikonów ani żadnych 
substancji szkodliwych dzięki czemu mógł zostać wykorzystany 
na robocie YASKAWA MOTOMAN HP20 D w  zakładzie udojowym 
przetwórstwa mlecznego. Stanowi on ochronę przed odpryskami 
cieczy organicznych pochodzenia zwierzęcego. . Pokrowiec jest 
niepylący, pozbawiony silikonów i  wypełniaczy. W  związku z  koniec-
znością przestrzegania surowych zasad higieny w zakładzie produkcy-
jnym, pokrowiec  EVO_FOOD został zaprojektowany w taki sposób aby 
czyszczenie odbywało się ręcznie za pomocą ściereczki bądź gąbki  
z delikatnym detergentem.

BESCHREIBUNG
OPIS REALIZACJI

KUNDE
KLIENT

Europäische Milchverarbeitungsanlage. Europejski zakład przetwórstwa mlecznego.

BUTAPREN KLEBER AUF DIE LAUTSPRECHERELEMENTE ANWENDEN
NANOSZENIE KLEJU BUTAPRENOWEGO NA ELEMENTY GŁOŚNIKÓW

Die Schutzabdeckung EVO_DUST wurde entwickelt, um den 
Roboter KUKA KR 6_R700six zu schützen, der die Produktion 

in der Klebekammer und ist für das Auftragen des Klebers 

Verwendung der Abdeckung EVO_DUST schützt den Roboter 
vor Chemikalien, Dämpfen und Schmutz. Schutzhülle ist aus 
staubdichtem Material, beständig gegen Chemikalien und 
ihre Dämpfe. EVODUST cover ist eine Beschichtung zur Re-
inigung von Schmutz (Leimsplitter) und uneingeschränktem 
Zugang zu den geschützten Teilen des Roboters während der 
Wartung. Aufgrund der Anwesenheit von Kameras Lampen 
beleuchtet EVO_DUST Abdeckung ist aus einem Material mit 
einer speziellen Beschichtung versehen, die die Belichtung 

Pokrowiec ochronny EVO_DUST stworzony został z  myślą o  za-
bezpieczeniu robota KUKA KR 6_R700six wspomagającego pro-
dukcję głośników samochodowych. Robot umieszczony jest 
w  komorze klejącej i  odpowiedzialny jest za nanoszenie kleju na 
powierzchnię elementów głośników.  Zastosowanie pokrowca EVO_
DUST zabezpiecza robota przed działaniem substancji chemicznych, 
oparów i  zanieczyszczeń. Pokrowiec ochronny został wykonany  
z pyłoszczelnego materiału, odpornego na substancje chemiczne oraz 
ich opary. Zaletą pokrowca EVODUST jest powłoka umożliwiająca 
czyszczenie zabrudzeń(odprysków kleju) oraz nieograniczony dostęp 
do osłoniętych części robota podczas konserwacji. Ze względu na 
obecność kamery doświetlonej lampami pokrowiec EVO_DUST został 

i zmiany naświetlenia.

BESCHREIBUNG
OPIS REALIZACJI

KUNDE
KLIENT

Italienisches Automobilunternehmen mit Niederlassungen in 
Europa, Asien und Südamerika, Entwicklung von Technologie, 
Herstellung von Lautsprechern, Audioverstärkern, Antennen 
und Kabeln, die in der Automobilindustrie verwendet werden.

 
i Ameryce Południowej, zajmująca się rozwojem technologii, produkcją 
głośników, wzmacniaczy audio, anten i kabli, wykorzystywanych w wy-
posażeniu samochodów. 
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EVOmold

EVOmold

BEWEGEN VON ALUMINIUMGUSSTEILEN
PRZENOSZENIE ODLEWÓW ALUMINIOWYCH

KUNDE
KLIENT

SHILOH Industries ist ein globaler Anbieter von innovativen Lösungen, der sich auf Leichtbautechnologie konzentriert, die Si-
cherheit gewährleistet und die Mobilität im Mobilitätsmarkt reduziert. Mit dem breitesten Portfolio in der Automobilindustrie 
entwirft und fertigt das Unternehmen Produkte im Karosserie-, Fahrwerk- und Antriebssystem. SHILOH-Lösungen bestehen aus 
einer Vielzahl von Legierungen: Aluminium, Magnesium und Stahl sowie eigenen innovativen Laminaten.

SHILOH Industries jest światowym dostawcą innowacyjnych rozwiązań, skupiającym się na technologii lightweighting, zapewniających 
bezpieczeństwo i ograniczających enegrochłonność na rynku mobilności. Firma, wykorzystując najszersze portfolio w przemyśle motoryzacyjnym, 

z różnorodnych stopów metali: aluminium, magnezu i stali, a także innowacyjnych laminatów własnej produkcji. 

Das EVO_MOLD-Gehäuse wird auf der ABB-Arbeitsstation 
verwendet und ist für das Aufnehmen und Bewegen von Alu-
miniumgussteilen an einer Gießlinie verantwortlich. Dieser 
Fall ist entworfen, um bewegliche Spiraldrähte abzudecken 

blockieren. Beständig gegen hohe Temperaturen und mecha-
nische Beschädigungen durch gekühlte Metallsplitter und 
Kühlmitteldämpfe bietet einen hervorragenden Schutz für 
bewegte Roboter. Das Material, aus dem die Schutzabdec-

-

Pokrowiec EVO_MOLD wykorzystywany jest na stanowisku pracy ro-
bota ABB, odpowiedzialnego za odbieranie i  przenoszenie odlewów 
aluminiowych na linii odlewniczej. Pokrowiec ten został stworzony tak, 
aby osłaniać ruchome przewody spiralne i  chronić palce chwytaka, 
nie blokując przy tym ich ruchu. Odporny na wysoką temperaturę oraz 
mechaniczne uszkodzenia wywołane odpryskami zastygłego metalu 
i oparami z cieczy chłodzących stanowi doskonałą ochronę ruchomych 
przewodów robota. Materiał z  którego został wykonany pokrowiec 

-
jając do 90% promieniowania cieplnego. 

BESCHREIBUNG
OPIS REALIZACJI

Das EVO_MOLD-Gehäuse bietet einen hervorragenden 
Schutz für ABB-Roboter, die an Gussteilen aus Magnesiumle-
gierungsteilen arbeiten. Roboter arbeiten in einer Umgebu-
ng mit hoher Feuchtigkeit und Temperatur, wobei sehr viel 
Wasserdampf und Schmiermittel am Schmierroboter wirken, 
was auf lange Sicht dazu führt, dass die Lackschicht durch 
den Roboterkörper zerstört wird. Eine hohe Staubigkeit 
dringt in die Arbeitsstation ein und zyklische Verbrennungen 
von Magnesium brennen bei Temperaturen von bis zu 3000 
- 3100°C ein. EVO_MOLD Schutzabdeckungen sind entwor-
fen, um Maschinen vor direkter Einwirkung auf Faktoren wie 
Feuchtigkeit, Ölsubstanzen, Staub und Magnesiumspritzer, 
Wärmestrahlung zu isolieren. Das Material, aus dem die Ab-

eine spezielle Silikonimprägnierung, die vor Feuchtigkeit und 
Chemikalien schützt.

Pokrowiec EVO_MOLD stanowi doskonałą ochronę dla robotów ABB 
pracujących na stanowiskach odlewniczych detali ze stopów magne-
zu.  Roboty pracują w środowisku o podwyższonej wilgotności i tem-
peraturze, przy czym na robot smarujący działa bardzo duża ilość pary 
wodnej oraz substancje oleiste, które działając długotrwale powodują 
niszczenie warstwy lakieru z  korpusu robota. W  obrębie stanowiska 
wstępuje wysokie zapylenie, cyklicznie pojawiają się odpryski palące-
go się magnezu o  temperaturze sięgającej 3000–3100 °C. Pokrowce 
ochronne EVO_MOLD mają za zadanie izolację maszyn od bezpośred-
niego działania na czynniki takie jak: wilgoć, substancje oleiste, pył i od-
pryski magnezu, promieniowanie cieplne.  Materiał z jakiego wykonane 
są pokrowce jest niepalny, posiada specjalną impregnację wysokotem-
peraturowym silikonem, która ma za zadanie chronić przed wilgocią 
i substancjami chemicznymi. 

BESCHREIBUNG
OPIS REALIZACJI

MAGNESIUMGUSS - SCHMIER- UND EMPFANGSROBOTER
ODLEWANIE MAGNEZU - ROBOTY SMARUJĄCE I ODBIERAJĄCE
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EVOmold

EVOshield EVOmold

FÜLLEN DER HAUBE, DIE DEN MAGNESIUMGUSSSTÄNDER 
SCHÜTZT
WYPEŁNIENIE OKAPU CHRONIĄCEGO STANOWISKO ODLEWANIA MAGNEZU

Die EVO_MOLD-Abdeckung schützt den Arbeitsplatz der Ma-
gnesiumlegierungsgießanlage vor eindringenden Verunreini-
gungen bis zum Werksgelände.
Die Abdeckung verhindert das Eindringen von Dämpfen, Ölen, 
Stäuben und Asche. Isoliert die Roboterumgebung vor hohen 
Temperaturen und begrenzt gleichzeitig die Ausbreitung von 
brennendem Magnesium. Die Traufstruktur ist mit beidseitig 
imprägniertem, steifem Gewebe gefüllt, schützt vor Feuchtig-
keit und Metallsplittern und erlaubt der Maschine sich frei zu 
bewegen und Schutzfunktionen zu übernehmen.

Osłona EVO_MOLD stanowi zabezpieczenie stanowiska pracy robota, 
zajmującego się odlewaniem stopu magnezu, od przenikania zaniec-
zyszczeń na teren zakładu.
Osłona blokuje przedostawanie się oparów cieczy lubrykującej, olei, 
pyłów i  popiołów. Izoluje otoczenie robota od wysokiej temperatury 
ograniczając przy tym rozprzestrzenianie się płomieni palącego mag-
nezu. Konstrukcja okapu wypełniona elementami ze sztywnej tkaniny 
impregnowanej dwustronnie, zabezpiecza przed wilgocią i odpryskami 
metali oraz umożliwia swobodne przemieszczanie się maszyny i spełnia 
funkcje ochronne.

BESCHREIBUNG
OPIS REALIZACJI

ZIEHEN EINES KUNSTSTOFF-GLAS MIT EINER SCHÖPFKELLE, 
SPRITZPRESSMASCHINE, GLAS BILLETS
WYCIĄGANIE PLASTYCZNEGO SZKŁA Z KADZI, PRZENOSZENIE DO MASZYNY 
FORMUJĄCEJ  KĘSY SZKLANE

Die Glaswerke verwendeten den Kawasaki RS050N Roboter. 
Der Roboter ist mit einem Stahlausleger ausgestattet, der 
einen Teil des Materials aufnimmt. Die Temperatur am Au-
slass der Pfanne beträgt etwa 500 ° C und veranlasst den 
Roboterarm, sich an seinem Haufen aufzuwärmen. Der Sta-
hlmast ist mit einer EVOSHIELD-Isolierscheibe isoliert, die 
aus einem widerstandsfähigen Keramikmaterial mit hohen 
Wärmedämmeigenschaften besteht. Die isolierende Abschi-
rmung begrenzt die Wärme von dem beheizten Ausleger auf 
den Roboterblock und der Roboter ist auch Spritzern von 
Glas, Staub, Staub und einer kleinen Menge Wasserdampf 

-
tierendem Material, das bis zu 90% der von der Flüssigkeit 

Deckels ist durch eine glatte, dampfdichte Beschichtung mit 
antiadhäsiven Eigenschaften geschützt, die das Eindringen 
von Wasserdampf verhindert.

W Hucie wykorzystano robota Kawasaki RS050N. Robot wyposażony 
jest w stalowy wysięgnik, który nabiera porcję materiału. Temperatura 
przy wyjściu z kadzi wynosi ok 500°C  i powoduje nagrzewanie ramienia 
robota przy jego kiści. Stalowy wysięgnik izolowany jest od kiści tarczą 
izolującą EVOSHIELD, wykonaną z wytrzymałego materiału ceramicz-
nego, o wysokich właściwościach termoizolacyjnych. Dzięki izolującej 
tarczy ograniczono przepływ ciepła z rozgrzanego wysięgnika do kiści 
robota..  Robot narażony jest również na zachlapanie odpryskami sz-
kła, działanie kurzu, pyłu, oraz niewielkiej ilości pary wodnej. Pokrowiec 
ochronny EVO_MOLD został wykonany  z materiału o właściwościach 

cynk promieniowania cieplnego. Wierzchnia warstwa pokrowca zabez-
pieczona jest gładką, paroszczelną powłoką o właściwościach antyad-
hezyjnych dzięki czemu zapobiega wnikaniu pary wodnej.

BESCHREIBUNG
OPIS REALIZACJI

KUNDE
KLIENT

Polnische Glaswerke zur Herstellung von Haushaltsglas, 
Schutzglas, technischem, antikem Buntglas und farbigem 
Glas für die Signalisierung von Eisenbahn-, Auto-, Straßen-, 
See- und Luftverkehr.

Polska Huta produkująca szkło gospodarcze, ochronne, techniczne, an-
tyczne szkło witrażowe oraz szkło kolorowe wykorzystywane w sygnal-
izacji kolejowej, samochodowej, drogowej, morskiej i lotniczej.
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EVOspark

EVOlack

SCHWEISSEN VON METALLTEILEN MITTELS SCHWEISSZANGE
ZGRZEWANIE CZĘŚCI METALOWYCH ZA POMOCĄ KLESZCZY 
ZGRZEWALNICZYCH

An Arbeitsplätzen in speziellen Positionen zum Schweißen 

verbinden. Diese Operation wird mittels einer Zange durch-
geführt wird, die freigelegt sind, mit in den Produktionspro-
zess erzeugten Ruß zu einer Kontamination. Ein zusätzlicher 
Nachteil für den Betrieb der Vorrichtung ist eine hohe Tem-
peratur von bis zu 250 ° C, was sowohl die Pinzette selbst 
als auch die daran befestigten Komponenten wie die Zangen 
oder Drähte beschädigen kann. EVO_MOLD Schutzhüllen 
bestehen aus speziell ausgewählten Aramidfasern, die mit 
metallischem Silikon beschichtet sind. Der Stoff hat eine 
hohe Beständigkeit gegen Spritzer von heißen Metallparti-
keln und Schweißspritzer. Durch die Silikonbeschichtung ist 
das Material zusätzlich beständig gegen Staub, Spritzer, Öle 
und Fette. Ein weiterer Vorteil ist die Möglichkeit, die Abdec-
kung zu reinigen.

Często na stanowiskach na specjalnych stanowiskach w  celach sp-
awalniczych występują roboty, które mają za zadanie łączenie części 
metalowych. Czynność ta odbywa się za pomocą  kleszczy, które są 
narażone na zanieczyszczenia sadzą powstałą w  procesie produkcji. 
Dodatkowym czynnikiem szkodliwym dla pracy urządzenia jest wyso-
ka temperatura dochodząca do 250°C, która może uszkodzić zarówno 
sam mechanizm kleszczy jaki i zamocowane do nich elementy, takie 
jak peszle czy przewody. Pokrowce ochronne EVO_MOLD wykonywane 
są z specjalnie dobranego materiału z włókien aramidowych, pokryte-
go metalizowanym silikonem. Tkanina posiada wysoką odporność na 
odpryski gorących cząsteczek metali oraz odprysków spawalniczych. 
Dzięki powłoce silikonowej materiał dodatkowo odporny jest na za-
nieczyszczenia w postaci pyłów, odprysków cieczy, substancji oleistych 
i smarów. Dodatkowym atutem jest możliwość czyszczenia pokrowca. 

BESCHREIBUNG
OPIS REALIZACJI

KUNDE
KLIENT

Fertigungsanlagen bei der Verarbeitung von Kunststoff und 
Aluminium Blech und Montage der fertigen Komponenten für 
den globalen Automobilmarkt beteiligt.

Zakłady produkcyjne zajmujące się obróbką plastyczną blach i alumin-
ium oraz montażem gotowych podzespołów dla światowego rynku 
automotive.

SCHUTZ DES ROBOTERS BEIM TRANSPORT VON WERKSTÜCKEN VON 
DER PRESSE ZUR SPRITZKABINE
OCHRONA ROBOTA TRANSPORTUJĄCEGO OBRABIANE ELEMENTY Z PRASY DO KABINY 
LAKIERNICZEJ

Der MITSUBISHI-Roboter ist für den Transport der Werkstüc-
ke von der Presse zur Lackierkabine verantwortlich, wo der 

das Detail aus der Farbkammer entfernt und dann auf die 
Zuführung zum Trockner gelegt. Nach dem Entfernen des 
Details aus der Farbkammer wird der Zyklus wiederholt. Die 
Schutzhülle EVOLACK schützt den Roboter vor Schmutz 
und Staub. Das spezielle Gehäusedesign ermöglicht die 
Einführung von Stromkabeln und Sensoren, die am Roboter 
angebracht sind. Die Installation am Werkstück erfordert ke-
ine Trennung der Drähte. Das Material der Schutzhülle ist voll 

keine Verschmutzung an.

Robot MITSUBISHI odpowiedzialny jest za transport obrabianych ele-
mentów z prasy do kabiny lakierniczej, w której odbywa się proces lakie-
rowania. Po zakończeniu procesu detal wyjmowany jest z komory lakier-

Po wyjęciu detalu z komory lakierniczej cykl się powtarza. Zastosowany 
w  tym przypadku pokrowiec ochronny EVOLACK chroni pracującego 
robota przed zanieczyszczeniami i pyłem lakierniczym. Specjalna kon-
strukcja pokrowca pozwala na wprowadzenie przewodów zasilających 
i  czujników dołączanych do robota. Montaż na robocie nie wymaga 
odłączania przewodów. Materiał z jakiego wykonano pokrowiec ochron-
ny jest w pełni antyelektrostatyczny, nie gromadzi ładunków, nie elektry-
zuje się, nie przyciąga zanieczyszczeń.

BESCHREIBUNG
OPIS REALIZACJI

KUNDE
KLIENT

Einer der größten Hersteller von Autoteilen in Polen. Produziert 
Teile für Motoraufhängung, Karosserie und die Auspuffanlage 
sowie Polyurethan-Abdeckung und die Motorabdeckung für Fah-
rzeuge bekannter Marken.

Jeden z  większych produce ntów części samochodowych w  Polsce. 
Produkuje elementy zawieszenia silnika, nadwozia oraz układu 
wydechowego, a także poliuretanowe osłony i pokrywy silnika do samo-
chodów znanych światowych marek.
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ENTGRATEN VON ALUMINIUMELEMENTEN
GRATOWANIE ELEMENTÓW ALUMINIOWYCH

Die Abdeckung EVO_DUST schützt vor Ablagerungen und 
feinen Partikeln, die in die beweglichen Teile der Maschine 
eindringen und schützt vor Schäden an Dichtungen und 

verhindert die Ansammlung von Schmutz und Staub sowie 
die Bildung von elektrostatischer Ladung, was besonders 
bei explosiven Stäuben gefährlich ist.

Zadaniem pokrowca EVO_DUST jest ochrona przed osadzaniem 
i wnikaniem drobnoziarnistych pyłów w elementy ruchome masz-
yny, chroniąc przed uszkodzeniem uszczelnień i  przekładni. An-
tyelektrostatyczna powierzchnia materiału pokrowca zapobiega 
gromadzeniu zanieczyszczeń i pyłów, a także powstawaniu ładun-
ku elektrostatycznego, który jest szczególnie niebezpieczny przy 
pyłach wybuchowych. 

BESCHREIBUNG
OPIS REALIZACJI

KUNDE
KLIENT

Polnisches Unternehmen, das Aluminium, Gusseisen, Stahl 
und andere Materialien herstellt und bearbeitet. Das Unter-
nehmen ist auf die Herstellung von Abgasanlagen für PKW 
und Rohrleitungen in der Medizin- und Bauindustrie spezia-
lisiert.

z aluminium, żeliwa, stali i innych materiałów. Firma specjalizuje się 
w  produkcji elementów układów wydechowych do samochodów 
oraz wyrobów rurowych mających zastosowanie w przemyśle med-
ycznym i budownictwie.

SCHUTZ DES ROBOTERS, DER DEN SCHMIEDEHERSTELLER GEGEN 
HOHE TEMPERATUREN UND WÄRMESTRAHLUNG SCHÜTZT
OCHRONA ROBOTA OBSŁUGUJĄCEGO KUŹNIARKĘ OCHRONA PRZED WYSOKIMI 
TEMPERATURAMI I PROMIENIOWANIEM CIEPLNYM

Die in der Produktionsanlage gefertigten Komponenten 
bestehen aus Metallstäben, die in Induktionsöfen auf 1200 °C 
erhitzt und anschließend unter Druck auf Pressen vorgefor-
mt werden. Die EVO_MOLD Abdeckung schützt den FANUC 
Industrieroboter, der für den Transport der Komponenten 
vom Induktionsofen zur Presse verantwortlich ist.
Die Schutzhülle ist aus speziellen, geschichteten ein Mate-
rial, das auf der einen Seite eine ausgezeichnete thermische 

etwa 97%) und andererseits dank einer Schicht aus Aramid-
gewebe bietet gute Haltbarkeit und mechanische Festigkeit. 
Die robuste Ausführung der Abdeckung mit drei miteinander 
verbundenen Bruchstücken schützt präzise den gesamten 
Roboter sowie den zusätzlichen Teil des Greifers.

Elementy wytwarzane w zakładzie produkcyjnym powstają z meta-
lowych prętów, które nagrzewane są do temperatury 1200°C w pie-
cach indukcyjnych, a potem pod naciskiem wstępnie formowane na 
prasach. Pokrowiec  EVO_MOLD chroni robota przemysłowego FA-
NUC odpowiadającego za transport elementów z pieca indukcyjne-
go do prasy. Pokrowiec ochronny został wykonany ze specjalnego, 
warstwowego materiału, który z  jednej strony stanowi doskonałą 
barierę cieplną (współczynnik odbicia promieniowania cieplnego ok. 
97%), a z drugiej strony, dzięki warstwie wykonanej z tkaniny aramid-
owej zapewnia odpowiednią trwałość i wytrzymałość mechaniczną. 
Solidne wykonanie pokrowca, z  trzech połączonych ze sobą frag-
mentów, precyzyjnie chroni, zarówno całego robota, jak i dodatkową 
część chwytaka. 

BESCHREIBUNG
OPIS REALIZACJI

KUNDE
KLIENT

Das Unternehmen gehört zu einem der drei größten Auto-
mobilkonzerne der Welt, die Pkw produzieren. Neben die-
selgetriebenen Fahrzeugen wurden auch Hybrid-Elektrofah-
rzeuge auf den Markt gebracht.

Firma będąca częścią jednego z  trzech największych koncernów 
motoryzacyjnych na świecie zajmująca się produkcja samochodów 
osobowych. Oprócz pojazdów o napędzie spalinowym wprowadziła 
do obrotu samochody hybrydowe z napędem spalinowo-elektrycz-
nym.
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EVOpure SCHUTZ DES ROBOTERS IN DER MOTORREINIGUNGSKAMMER
OCHRONA ROBOTA PRACUJĄCEGO WEWNĄTRZ KOMORY MYJĄCEJ ELEMENTY 
SILNIKÓW

EVO_PURE wurde als Schutz für den COMAU Smart NM45 
Roboter verwendet, der für das Be- und Entladen von Mo-
torteilen in eine Waschmaschine verantwortlich ist, wo sie 
gewaschen und gereinigt werden. Das Gehäuse besteht 
aus wasserbeständigem Material, das mit chemikalien- und 
feuchtigkeitsbeständigen Polymeren beschichtet ist. Der 
Bluthochdruck im Gehäuse wurde verwendet, um die Was-
serdichtigkeit und die Schutzabdeckung zu erhöhen. Beim 
Arbeiten an der Maschine ist das Gehäuse gespannt und 

-
fen. Die Begrenzung der Anzahl der Verbindungen auf dem 
Material stärkt die Dichtigkeit und passt sich perfekt der 
Form des Roboters an. Der durch die Abdeckung EVO_PURE 

-
mer, auch wenn er nicht mit Feuchtigkeit und Chemikalien 
arbeitet.

Pokrowiec EVO_PURE znalazł zastosowanie jako ochrona dla ro-
bota COMAU Smart NM45 odpowiedzialnego za załadunek i rozła-
dunek elementów silnika do myjni, w  której następuje ich mycie 
i czyszczenie. Pokrowiec wykonany został z wodoszczelnego mate-
riału powlekanego polimerami odpornymi na substancje chemiczne 
oraz wilgoć. Aby zwiększyć właściwości wodoszczelne i ochronne 
pokrowca zastosowane zostało nadciśnienie wewnątrz pokrowca. 
Podczas pracy na robocie pokrowiec jest naprężony a  wszelkie 
odpryski cieczy z  łatwością spływają po jego powierzchni. Ogran-
iczenie ilości łączeń na materiale wzmacnia jego szczelność i ide-
alnie dopasowuje go do kształtu robota. Robot zabezpieczony 
pokrowcem EVO_PURE znajduje się w komorze myjącej przez cały 
czas, nawet gdy nie pracuje działa na niego wilgoć i  substancje 
chemiczne.

BESCHREIBUNG
OPIS REALIZACJI

KUNDE
KLIENT

KLIENT

Polnisches Unternehmen aus der Automobilindustrie, die 
Diesel- und Benzinmotoren produziert, die als einer der er-
sten in der Welt erreicht „Gold“ im Programm World Class 
Manufacturing und seine Produktion wird auf höchstem Ni-
veau konstant gehalten.

silników diesla i  benzynowych, która jako jedna z  pierwszych na 
świecie osiągnęła poziom „Gold” w programie World Class Manufac-
turing a jej produkcja stale utrzymuje się na najwyższym poziomie. 

SCHUTZ VOR SPRITZERN VON BEARBEITUNGSÖL IN EINER CNC-MASCHINE
OCHRONA PRZED ODPRYSKAMI OLEJU OBRÓBCZEGO W MASZYNIE CNC

Der Roboter UR-10 arbeitet mit einer CNC-Maschine, die 

Hauptaufgabe des Roboters besteht darin, Aluminiumbau-
teile zusammenzubauen und fertige Formen zu entladen. 
Während dieses Prozesses wird Kühlmittel verwendet, wo-
durch Ölnebel im Arbeitsbereich aufsteigt, was sich nachte-
ilig auf die Robotermechanismen auswirkt.
Der für den Transport der Komponenten von der Maschine 
verantwortliche Roboter ist mit einer Schutzabdeckung EVO-
DUST ausgestattet. Das Material, aus dem die Abdeckung 
hergestellt ist, ist hydrophob und oleophob, so dass es in 
Anwendungen verwendet werden kann, die Schutz gegen 
Sprühnebel oder Kühlmittel benötigen. Die robuste, dicht 
schließende Abdeckung schützt den Roboter perfekt und 
bietet uneingeschränkte.

Robot  UR-10 współpracuje z maszyną CNC, która obrabia i formu-
je kołnierz rurki aluminiowej. Głównym zadaniem robota jestzała-
dunek elementów aluminiowych oraz rozładunek gotowych form. 
Podczas tego procesu używane jest chłodziwo, co powoduje, że 

wpływ na mechanizmy robota.
Robot odpowiadający za transport elementów z maszyny jest wy-
posażony w  pokrowiec ochronny EVODUST. Materiał, z  którego 
został wykonany pokrowiec jest hydrofobowy i oleofobowy, dzięki 
czemu może być stosowany w aplikacjach wymagających ochro-
ny przed działaniem rozpylonej cieczy czy chłodziwa. Wytrzymały, 
szczelny pokrowiec doskonale chroni robota zapewniając przy tym 
swobodny, nieograniczony zakres ruchu.

BESCHREIBUNG
OPIS REALIZACJI

KUNDE

Polnisches Unternehmen, das die neueste Generation in-
novativer Wärmetauscher herstellt: Motorkühler, Ölkühler, 
Turbolader-Luftkühler, Klimaanlagenkühler und komplette 
Motorkühlsysteme.

-
cyjnych wymienników ciepła tj: chłodnic silnika, chłodnic oleju, 
chłodnic powietrza turbo doładowującego, chłodnic klimatyzacji 
 i kompletnych układów chłodzenia silników.
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6 dni 
w tygodniu

24h
na dobę

6 tage
 die Woche

24h
am Tag
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SCHUTZ VOR ÖLBASIERTEM KÜHLMITTEL, SCHUTZ DES ROBOTERS VOR 
ALUMINIUMSPRITZERN
DOLUPTA CUM VEREM QUI OMNIAM DOLORA VERIBUS ERATUR APICAE EICI QUIBUS 
AUT UT VOLORER SPIENT.

in denen Blöcke und Zylinderköpfe mittels Druckguss herge-
stellt werden. Die Formen werden mit einem Schmiermittel 
auf Mineralölbasis geschmiert.
EVOMOLD-Polster schützen Roboter auf Gießereilinien vor 
Kühlmittel und Aluminiumsplittern, die während des Betriebs 
entstehen.

Na terenie zakładu znajduje się pięć zrobotyzowanych lin-
ii odlewniczych gdzie wytwarzane są bloki i  głowice cylindrów, 
metodą odlewania wysokociśnieniowego. Formy smarowane są 
lubrykantem na bazie olei mineralnych.  

  an wótobor ynorhco od yłatsoz enozrowts DLOMOVE ecworkoP
liniach odlewniczych przed chłodziwem i  odpryskami aluminium 
powstałymi w trakcie pracy.

BESCHREIBUNG
OPIS REALIZACJI

KUNDE
KLIENT

Aluminiumverarbeitung, Bearbeitung und Bearbeitung von 
Aluminium beschäftigt.

Firma wchodząca w  skład japońskiego, światowego producenta 
kompresorów do klimatyzacji samochodowych, zajmująca się pro-
dukcję korpusów metodą wysokociśnieniowego odlewania alumini-
um, obróbkę mechaniczną aluminiowych odlewów oraz montażem 
kompletnych kompresorów.

SCHUTZ GEGEN KORUNDSTAUB
OCHRONA PRZED PYŁEM KORUNDOWYM

Die Aluminium-Reinigungsanlage besteht aus einer Abrasi-
vkammer und einer Kohlenwasserstoff-Waschanlage, die von 
drei YASKAWA MOTOMAN-Robotern gewartet wird. Der erste 
Roboter holt die Teile in die Strahlmaschine. Nach dem Stra-
hlvorgang empfängt der zweite Roboter die Strahlpistole und 
legt sie auf eine Palette, die auf dem Wagensystem platziert 
ist. Im Arbeitsbereich des Roboters herrscht starker Staub, 
was sich nachteilig auf die Roboter und Greifer auswirkt. Die 
Roboter sind mit staubdichten EVODUST-Schutzabdeckun-
gen ausgestattet, die das Eindringen von Korundpulver in die 
Maschinenteile verhindern. Robuste, luftdichte Abdeckung 
schützt Roboter vor Beschädigungen und bietet einen freien, 
uneingeschränkten Bewegungsspielraum.

W skład linii do oczyszczania elementów aluminiowych wchodzi ko-
mora do obróbki ściernej oraz myjnia węglowodorowa, obsługiwana 
przez trzy roboty YASKAWA MOTOMAN. Pierwszy robot pobiera 
części umieszcza je w urządzeniu do obróbki strumieniowo-ścier-
nej. Po zakończonym procesie śrutowania drugi robot odbiera de-
tale ze śrutownicy i odkłada je na paletkę umieszczoną na systemie 

zapylenie pyłem korundowym, który ma szkodliwy wpływ na mech-
anizmy robota oraz chwytaka. Roboty wyposażono w pyłoszczelne 
pokrowce ochronne z  linii EVODUST, zapobiegające wnikaniu pro-
szku korundowego w  elementy maszyny. Wytrzymały, szczelny 
pokrowiec doskonale chroni roboty przed uszkodzeniem zapewnia-
jąc przy tym swobodny, nieograniczony zakres ruchu.

BESCHREIBUNG
OPIS REALIZACJI
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448h
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16h

praca robota
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448h
 monatlich

2 
Schichten Arbeit 

16h

Roboter arbeiten
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EVOpure EVOshieldSPEZIELLE ANWENDUNGEN VON EVOTEC
APLIKACJE SPECJALNE OFEROWANE PRZEZ EVOTEC

1

2

4 Schweißkissen Schutzhülle für Drähte

Schutzabdeckung für die Spritzpistole

Poduszka spawalniczaPokrowiec ochronny na przewody

Pokrowiec ochronny na pistolet lakierniczy

3

5

Abdeckung für den Antrieb

Keramikisolierung des Handgelenks des Roboters

Pokrowiec na siłownik

Ceramiczna izolacja kiści robota
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6

7

Abdeckung für eine Markiermaschine

Abdeckung für den Greifer

Pokrowiec na maszynę znakującą

Pokrowiec na chwytak

8 Abdeckung für einen Industrieroboter
Pokrowiec na robota przemysłowego 

8

6

7
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