
Oldal 1 

Előzetes specifikációs adatlap Árajánlat előkészítéséhez Egyes vagy többes orsók 

Nyomaték reakció KAR 
Csavarozási megoldások 

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Projekt információ 

Projekt neve Felhasználó neve/ Címe Felhasználó telefon sz./E-mail Viszonteladó 

Név: Telefon: 

Cím: E-mail

Árajánlat dátuma Cél árajánlat dátuma Telepítés céldátuma 

Projekt részletek 

Szerszám típusa Nyomatékkövetelmények - Max. Nyomaték 

Légnyomás és a vezeték 

mérete a telepítési területen Ciklus/óra Műszak/nap 

Gyártósor hossza _____________ 

psi 

Max ciklus / óra 

Műszak/nap 

Az ajánlatkérés célja 

Vázolja az árajánlat okát - például a minőség, a biztonság, a termelékenység vagy más javítása érdekében. 

Az ügyfél specifikációi és követelményei 

Adja meg itt minden különlegesség részleteit. Példák: Egyedi I / O, egyedi protokoll, egyedi festék szín és 

vevői specifikációk, helykorlátozások, nem szabványos vagy speciális elemek. 



Egy vagy több orsós
Nyomaték reakció KAR 

Csavarozási megoldások 

Oldal 2 

Orsó projekt részletek
Működtetés típusa Kicsavarozásra 

van szüksége? 

Feszültség értékek 

(válassza ki az összes megfelelőt) 

Kézi 

Félautomata 

Teljesen automata 

 

 

 

Igen 

Nem 

 

 

 110  220

 360  480
 

3 fázis  

Rendszer specifikáció 

Orsó /v. szerszám száma Célnyomaték Szerszám típusa Vezérlő típus száma Kábel hossza(M) 

Kötés jelemzői 

Kötőelemek száma 

Kötőelem típusa 

(Üresjárat, uralkodó 

nyomaték v.önmetszés 

Kötés típusa 

Kemény, Közepes, Lágy 

(≤30º, 100º, ≥200º) 
Dugókulcs mérete Ciklusidő 

(ciklus/perc) 

Meghúzási stratégia (írja le, és tartalmazzon esetleges hiba-átdolgozási stratégiákat) 

Javító stratégia :  Kicsavarozó orsó  Kicsavarozó orsó  Minden orsó kicsavaroz #hányszor

Információk a vezérlőről 

Vezérlő szerelt háza 

vagy állványa 

Ajtóba építendő tálca vagy 

és / vagy Ipari PC 

Hálózati 

követelmények Egyéb (légkondicionáló stb.) 

Árajánlat esetén további szolgáltatások / kiegészítők szükségesek (jelölje be a szükséges mezőt) 

Szerviz Kiegészítők 

Installáció  Torony világítás MH világítás  

Kiszállás ECON-nál  helyben  Szerelés választókapcsoló 4  8 

Készenléti szerviz  Dugókulcs/bit kiválasztó 4  8 

Tréning  Fogantyúban távadó Segéd fogantyú  

Alkalmazás / alkatrész teszt  Tartozék kábel  Típus száma

Kiterjesztett garancia évek  E-Stop kapcsoló Kézi vészkapcsoló 

Más (leírás) Egyéb 

(ismertesse) 



Egy vagy több orsós
Nyomaték reakció KAR 

Csavarozási megoldások 

Oldal 3 

Csavarozóorsó leírása 

Függőleges (vagy attól eltérően 

ferde) elfordított konfiguráció 
Függőleges konfiguráció Vízszintes konfiguráció 

Önnálló orsók az 

orsó integrátor vagy 

vevő által szerelve 

Szög = fok 

(ha alkalmazható) 

2 orsós példák láthatók 

egymás melletti elölről hátra 

 jelölő négyzet 

egymás melletti elölről hátra 

 Rögzített 

Elforgatható 

Szög = elfordulás 

 jelölő négyzet
önálló orsó

 Rögzített orsók

 Állítható orsók

 Rögzített orsók

 Állítható orsók

 Rögzített orsók

 Állítható orsók

Csavar pozíció konfigurálása 

Rögzített csavarközéppontok 

A = mm 

A = mm 

Csoport csavar középpontok Egyenlő távolságú csavarok a 

csavar körátmérőjén 

Változtatható csavar középpontok 

A = mm B = mm 

Csavarok száma= 

Csavar körátmérő = 
A = mm B = mm 

Szerszámfelfüggesztő rendszer (kérjük, adott esetben tüntesse fel a padló és a munkadarab, a sín stb. Méretét) 

 Sínre
szerelt balancer 

 Padlóra

szerelt csuklós 

kar 

 Sínre

szerelt csuklós kar
 Sínre

szerelt
nyomaték kar

 Sínre

szerelt levegős

henger

 Mennyezetre
szerelt állomás

Méretek 

(ha alkalmazható) 

A =  mm 

B =  mm 

C = mm A = mm A = mm A = mm A = mm 



Egy vagy több orsós
Nyomaték reakció KAR 

Csavarozási megoldások 
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Előzetes specifikációs lap - Ajánlatkérés   előkészítésére 
NYOMATÉK        REAKCIÓ      KAR

Maximum/ Minimum távolság kell:    /  mm a kar tengelyközéppontjától 

Távolság a termék aljától a legalacsonyabb helyzetben:  mm 

Távolság a termék aljától a legmagasabb helyzetben:  mm 

Kérjük, adja meg, honnan vették a mérést:  padló, emelvény, stb 

Végső tényezők: 

Távolság a legalacsonyabb rögzített felső akadálytól, amelyet nem lehet vagy nem szabad mozgatni: 

mm padló akadálytól: 

Szerelési preferenciák 

Padlóhoz rögzített 

 

Felső tartóhoz 

rögzített 

 

Hordozható targonca / 

raklap emelő alap 

 

Mobil felső hídra 

rögzített 

 

Egyéb 

 

Magyarázat 

Eszköz preferencia vége Vertikális  Horizontális

Dőlés  90º  180º Egyéb: 

Küldjön árajánlatot Az ajánlatkérést kérte: 

 Viszonteladónak

 Végfelhasználó

Név: 

Az űrlap e-mailben történő elküldéséhez először le kell töltenie a PDF-fájlt, mentenie kell a számítógépére, ki kell töltenie, majd 

kattintson a "Küldés" gombra. Ha nem sikerül ezt az űrlapot elektronikus úton elküldeni, kinyomtathatja és küldheti közvetlenül a 
KOPEX KFT ügyfélszolgálatára a  kopex@kopex.hu központi e-mailcímünkre.

mailto:info@econtrading.hu



