
  

Załącznik nr 1 
         (ODA–2410–124/2019) 

 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

      
 

Robot przegubowy o 6-ciu stopniach swobody o udźwigu minimum 40 kg i zasięgu roboczym ramienia 

minimum 2,55 m 

1. Minimalne dopuszczalne obciążenie robota 40 kg, zasięg minimalny 2,55m, ciężar maksymalny 

450 kg 

2. Oprogramowanie do symulacji i programowania robota umożliwiające programowanie robota 

poprzez sieć ethernet. Oprogramowanie z możliwością przeprowadzenia symulacji (poprzez 

program offline) działania siły grawitacji oraz gięcia przewodów. Oprogramowanie robota 

powinno mieć również możliwość zdalnego monitorowania stanu oraz diagnostyki robota, a także 

automatycznego zapisywania backupów. 

3. Teach pendant z ręcznym programatorem wyposażony w analogowy minimum 3 osiowy joystick 

do poruszania osiami robota oraz wyposażony w pełny interfejs w języku polskim. 

4. System kontrolny robota powinien umożliwiać zewnętrznym czujnikom i kontrolerom sterowanie 

ruchem robota.  

5. Ramię robota w wykonane w standardzie minimum IP67 pomalowane dwuskładnikową żywicą 

epoksydową (zgodnie z normą IEC 60529). 

6. Wymiana oleju w przekładniach robota powinna odbywać się nie częściej niż co 15000 godzin 

pracy.  

7. Robot dodatkowo powinien posiadać poniższe wyposażenie : 

a) Minimalna ilość modułów: 16 wejść oraz 16 wyjść cyfrowych 

b) Moduł Profinet IO Slave 

c) Prowadzenie przewodów pneumatycznych oraz elektrycznych w pobliże 3 i 4 osi ramienia 
robota. 

d) Moduł programowy pozwalający na „zmiękczaniu” osi robota w wybranych kierunkach. 

e) Moduł programowy dający możliwość prądowej detekcji kolizji z regulowaną czułością 
i funkcją cofania w razie kolizji oraz moduł predykcji kolizji z możliwością zaprogramowania 
minimum 10 elementów. 

f) Moduł programowy umożliwiający tworzenie stref (sfera, walec, prostopadłościan) dzięki 
którym system automatycznie zawiadamia w przypadku gdy TCP znajduje się w tym obszarze 
(lub nie ma - w zależności od konfiguracji) 

8. Dodatkowa funkcjonalność robota:  

Jeżeli ramię robota doposażone będzie w 6 osiowy czujnik siły i momentu wraz z kierownicą 
manipulacyjną (uchwytem) umożliwiającą poruszanie osiami robota w trakcie procesu jego 
uczenia (tryb ręczny), wykonanego w standardzie minimum IP65 o zakresie pracy do 2500N 
w płaszczyźnie X i Y oraz 6250N w płaszczyźnie Z i pomiarze momentu do 400Nm, ponadto 
rozwiązanie techniczne powinno być zintegrowane z oprogramowaniem robota; oferta otrzyma 
dodatkowe punkty wg. sposobu oceny kryteriów dodatkowych funkcjonalności zamieszczonego 
w pkt XV SIWZ. 


