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Már ma is termelnek hajtogatógépek autonóm 
módon, mely során a hajtott szignatúrák fizikai-
lag megerőltető lepakolását az MBO CoBo-Stack 
robotja veszi át. De idáig nem beszélhettünk tel-
jesen átfogóan automatizált továbbfeldolgozó 
gépsorról. Ki veszi át például a hajtási minőség 
ellenőrzését? Erre a célra nem régóta elérhető az 
MBO VT50.

A VT50 hajtási minőség ellenőrzés egyedül-
álló a piacon. Közvetlenül a hajtogatógép mö-
gött helyezkedik el, és két kamera méri a hajtási 
toleranciákat a készre hajtott termékeknél. Eze-
ket a toleranciákat az ügyfél az adott munkára 
specifikusan beállíthatja. A hibásan hajtott vagy 
a tűréshatáron kívül eső termékek a VT50 kime-
neténél kidobásra kerülnek. Ezáltal biztosított, 
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hogy csak kizárólag kifogástalanul hajtott íveket 
adjanak át az utána csatlakoztatott kirakóba. 

Ezenkívül az MBO az Autopilot-tal egy további 
újdonságot dobott piacra. Az Autopilot egy ka-
merával dolgozik a palettás berakóban, és egy 
MIS-rendszerrel összekapcsolt MBO Datamana-
ger 4.0-ból dolgozza fel az információkat. A ka-
mera leolvassa az adatkódot, amit előzetesen az 
ívekre nyomtattak. Minden ív egy egyéni kód-
dal rendelkezik. Amikor megváltozik a szigna-
túra, a termelés rövid időre megszakad. Az A80 
kirakót az Autopilot értesíti a szignatúraváltás-
ról, és a CoBo-Stack az új szignatúrákat automa-
tikusan egy új palettára helyezi. Ezáltal a hajtott 
szignatúrák keveredése megelőzhető, és a szám-
lálóállások automatikusan elmenthetők.
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Ezzel egy időben az Autopilot a szignatúrák 
adatait továbbítja a Datamanager 4.0-nak, ahol 
ezek specifikusan mentésre kerülnek. Miután a 
gép számlálóállásai automatikusan nullára visz-
szaállnak, a kezelőnek lehetősége nyílik vagy 
auto matikusan újraindítani a termelést, vagy 
manuálisan indítani/befejezni.

A már jól bevált Datamanager 4.0 és az integ-
rált JDF-interfész a betervezett megrendeléseket 
rögtön láthatóvá teszik a mindenkori továbbfel-
dolgozó gépen, ezáltal minden tervmódosítás 
valós időben elérhető a gyártásban. A rendszer 
minden egyes munkát percre pontosan beüte-
mez, így idő és költségek spórolhatók meg. A 
Datamanager 4.0 segítségével még az aktuális 
eseményekről is azonnali visszajelzést kap a fel-
használó, például, ha egy gép „kiesik”, vagy egy 
megrendelés nem az előre megadott időn belül 

készül el, a tervezőszoftver, a megadott adatok-
nak köszönhetően, azonnal reagál ezekre az ese-
ményekre. Így a Datamanager 4.0-val a továbfel-
dolgozás optimálisan tervezhető, analizálható 
és csökkenthetők az állásidők.

Ezekkel a specifikus MBO csúcspontokkal 
– auto matikus hajtási minőség ellenőrzés VT50-
nel, automatizált szignatúraváltás Autopilot-tal 
és Datamanager 4.0-val – ez a továbbfeldolgozási 
megoldás a legbiztonságosabb, leghatékonyabb 
és legtermelékenyebb hajtogatógép-állítás világ-
szerte. A munkákat, amiket eddig a gépkezelők 
végeztek, automatizálták. Az emberi hibák ezzel 
már a múlthoz tartoznak, és a gépkezelők más 
munkákkal tudnak foglalkozni, vagy akár két 
hajtogatógépet is kezelhetnek egyidejűleg.
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