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Edinstveno strokovno znanje
na področju industrije
predelave plastičnih mas
Ne glede na to ali želite optimizirati menjavo

Spojne rešitve za vse energijske

Razvoj za uporabnike

orodij, zagotoviti visoko zmogljivost stroja

krogotoke

Varnost je prioriteta, še zlasti pri aplikacijah,

za injekcijsko brizganje ali optimizirati

Brizgalni stroji so opremljeni s cevno

ki zahtevajo visokotlačne krogotoke, zelo

neproizvodne naloge, vam podjetje Stäubli

instalacijo za tekočine in z električnimi

vroče medije ali električne tokokroge.

nudi širok nabor rešitev, ki vam prihranijo

tokokrogi za nadzor temperature orodij, s

Poznavanje vaših aplikacij in naše strokovno

čas na vsaki stopnji procesa brizganja in

sistemi za jedra ter s sistemi za zaporedno

znanje nam omogočata, da varnost ljudi in

tako povečajo proizvodno zmogljivost

vbrizgavanje.

lastnine pri našem razvoju postavimo v

opreme.

Odklopiti in priklopiti jih je potrebno

ospredje. Ergonomija izdelkov je pomemben

Stäubli že več kot 60 let tesno sodeluje s

vsakokrat, ko se zamenja proizvodnja ali pri

dejavnik, ki ga upoštevamo pri konstruiranju

podjetji iz industrije predelave plastičnih mas

predgrevanju orodja.

vseh naših rešitev, da zagotovimo enostavno

in je zaradi komplemetarne narave

Opremljenost strojev in orodij s hitrimi

in intuitivno uporabo.

strokovnih znanj s posameznih področij

spojkami ali multispojnimi sistemi znatno

delovanja skupine edini globalni partner, ki

skrajša čas menjave orodja. Širok nabor

lahko nudi celovite rešitve, od transferja

izdelkov omogoča podjetju Stäubli ponuditi

orodij, vpenjanja orodij, energijskih povezav

primerne rešitve za vse konfiguracije in

do avtomatizacije procesa in robotizacije.

delovne pogoje.

Povezovanje
energijskih virov

Vpenjanje
orodij

Prenos in
nalaganje
orodij

Vzdrževanje
orodij

Menjava prijemal
in orodij na
robotski roki
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Spojne rešitve za vse
oblike virov energije

Zanesljive in visoko zmogljive spojne

V vaši bližini, na mednarodni ravni

povezave

Za Stäubli pomeni kakovost rešitve več kot

Stäubli konektorji so znani po visoki

le tehnično rešitev. Ne glede na to, ali gre

učinkovitosti in visoki kakovosti. Z odlično

za namestitev sistema, izobraževanje

stopnjo pretoka, optimalnim tesnjenjem,

uporabnikov ali poprodajne storitve, so vam

hitrim odzivnim časom itd. bistveno

na voljo strokovni timi, ki vsem našim

izboljšajo produktivnost opreme.

strankam zagotavljajo enako kakovost
storitve.

Konstantna inovativnost
Stäubli konstantno razvija nove spojne

“Uporaba hitrih spojk nam je

rešitve, ki odražajo najnovejšo tehnologijo

omogočila skoraj 40% prihranek

in vedno odgovarjajo na zahteve trga. V

pri naših postopkih med zamenjavo

skladu z industrijo 4.0 so naše rešitve že

proizvodne linije.”

danes zasnovane za potrebe industrije jutri.

Denis P.
Tehnolog

Termoregulacija

Hidravlika

Elektrika

Rešitve
po meri
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TERMOREGULACIJA ORODIJ ZA BRIZGANJE
Nadzor temperature orodij je posebej

multispojnih plošč, vam Stäubli nudi rešitve

konfiguracijami jih lahko integrirate v vsako

zahteven. Od prostopretočnih do brez-

za vse procese, za katerokoli hladilno

opremo.

kapljičnih spojk, od hitrih mono spojk do

tekočino, temperaturo ali pretok. S številnimi

Hitre spojke s prostim pretokom – RPL

Ø (mm)

Serija RPL je varčna in visoko zmogljiva, hkrati pa tudi izjemno
obširna: vtičnice, mostički, podaljški, cevna kolena ipd. Rdeči ali
modri obročki zagotavljajo hitro in enostavno prepoznavanje
krogotokov s toplo ali hladno vodo.

PS* (bar)

06
08

TS* (°C)

-15
10

12

do
+90

Hitre spojke s prostim pretokom in visoko stopnjo pretoka – GPL

Spojke GPL so konstruirane za krogotoke z velikimi premeri, zato
nudijo kompaktno in ekonomično rešitev za priklop vodov z
visoko stopnjo pretoka. Prav tako so ergonomične, z
avtomatskim zaklepnim sistemom.

25
33

-20
10

50

do
+90

Eno- ali dvostranko zaporne hitre spojke – RMI

S sedmimi različnimi premeri in dvema vrstama zapore lahko iz
serije RMI izberete spojke prilagojene zahtevam vašega procesa,
npr. izključitev operacije izpihavanja oz. praznjenja krogotokov.
Z uporabo trdnih materialov, odlično stopnjo pretoka in
kakovostnim zaklepnim mehanizmom pomenijo RMI spojke
zanesljivo, visoko zmogljivo rešitev.

06
09
-20

12
16

16

20

do
+250

25
37

Brezkapljične hitre spojke CBI - za preprečevanje onesnaževanja, z ravnimi čelnimi ploskvami

Spojke CBI so konstruirane tako, da lahko prenesejo visoke
mehanske obremenitve (vibracije, nihanja ipd.). Tehnologija
»ravnih čelnih ploskev« zagotavlja brezkapljično delovanje in
tako prispeva k večji varnosti upravljavca ter hkrati zagotavlja
neoporečnost tekočin: preprečuje vstop nečistoč v krogotoke.
Te spojke omogočajo tudi slepo spajanje na težko doseglivih
mestih.

03
06
09
12

-20
50

do
+250

16
25

Hitre spojke za visoke temperature – HTI
Za povezovanje krogotokov z zelo vročimi tekočinami je podjetje
Stäubli razvilo temperaturno obstojno spojko do 300°C. Serija HTI
ustreza najstrožjim varnostnim predpisom in ima zaklepni sistem
z dvojnim delovanjem. Spojka je brez tesnil v pretočnem delu,
zato ne zahteva veliko vzdrževanja.

09
12
16
25

0
12

do
+300

Multispojni sistemi – RMI

Ø (mm)

Število vtičev/
spojk*

Z RMI ploščami lahko naenkrat varno spojite vse temperirne
krogotoke na orodju. Njihova konstrukcija preprečuje napačno
povezavo krogotokov in izključuje riziko nenamernega spajanja
med podobnimi ploščami.
Možne so številne konfiguracije plošč, glede na število spojk na
plošči in glede na različni nazivni premer, odvisno od tehničnih

06
09
12

6 do 20

16

zahtev aplikacije.

Multispojni sistemi z ravnimi čelnimi ploskvami – MCI

S ploščami MCI lahko optimizirate čas menjave orodja in s tem
izboljšate tako učinkovitost kot tudi varnost operacij. Plošče so
opremljene s spojkami z ravnimi čelnimi ploskvami – »flat face«, ki
zagotavljajo neoporečnost hladilnih ali temperirnih tekočin, še

09

6 do 20

posebej med spajanjem in razklopom. Raznolikost možnih
konfiguracij omogoča enostavno vgradnjo te kompaktne rešitve v
cevno napeljavo.

Multispojni sistemi za visoke temperature – HTM

Multispojne plošče HTM so namenjene temperiranju z zelo visokimi
temperaturami do 300°C. Kontrolna ročica omogoča varno, hitro in
centralizirano povezavo. Ker ta rešitev nima tesnil v pretočnem
delu, ne zahteva veliko vzdrževanja, kar pomeni še dodatni

09
12

12

prihranek časa.

Stäubli lahko konstruira rešitve po meri (konektorji, zaklepni mehanizmi, dimenzije itd.):
za več informacij se prosim obrnite na nas.

Ø = Nazivni premer
PS = Najvišji dovoljeni tlak
TS = Najnižja in najvišja dovoljena temperatura
* odvisno od modela in proizvodnih pogojev
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Razdelilci za distribucijo hladilne tekočine – NDI

Ø (mm)

PS* (bar)

TS* (°C)

10

do

Modularen in po meri nastavljiv razdelilec NDI je primeren
za vsa okolja in za vse aplikacije nadzora temperature.
Po izbiri je sestavljen iz 2 do 16 vrtljivih modulov, ki jih

dovod/

lahko opremite z različnimi priključki: vtiči z navojem, s

odtok

cevnimi koleni, s hitrimi spojkami s prostim pretokom ali z

25

brezkapljičnimi spojkami.

33

Razdelilec je ergonomične oblike in enostaven za

38

+5
+200

uporabo, opremljen pa je tudi z barvnimi vijaki za lažje
prepoznavanje krogotokov.

Moduli na tirih – EMI

Rešitev EMI sestoji iz modulov, ki so opremljeni s
spojkami po izbiri (en dovod in trije odtoki), ki so
nameščene na tir montiran na brizgalnem stroju. Sistem

06

se lahko prilagodi različnim standardom na orodjih, brez

08

dodatnega opremljanja orodij ali demontaže plošč ali

09

spojk: ekonomična in fleksibilna rešitev za večjo
vsestranskost cevnih instalacij.

Ø = Nazivni premer
PS = Najvišji dovoljeni tlak
TS = Najnižja in najvišja dovoljena temperatura
* odvisno od modela in proizvodnih pogojev

-10
10

do
+150

VLEČNE ENOTE ZA JEDRA IN ZAPOREDNO VBRIZGAVANJE
Spojne rešitve namenjene za cilindre vlečnih

materialov in izbire tesnil ter zaklepnih

centralizirani spojni sistemi, ki zagotavljajo

enot, izmetače, za zaporedno vbrizgavanje

sistemov so Stäubli spojke idealne za

največjo varnost in zmogljivost.

ipd. morajo biti popolnoma zanesljive in

najzahtevnejše aplikacije z visokim tlakom

učinkovite. Zaradi uporabe robustnih

ali temperaturo. Vse te lastnosti imajo tudi

Modularne hitre spojke – RBE

Ø (mm)

S spojkami RBE lahko rokujemo z eno roko, z uporabo

03

pritisnega gumba, kar omogoča hitro spajanje in

06

razklapljanje hidravličnih krogotokov. V RBE seriji je na

08

voljo veliko premerov, materialov in načinov zapora, kot tudi

11

še veliko drugih opcij.

19

PS* (bar)

TS* (°C)

-10
450

do
+250

Hitre spojke za srednje visoki tlak – MPX

Spojke iz serije MPX odlikuje odpornost na visoke
temperature in optimalni pretok. Konstruirane so proti
onesnaževanju, v skladu s standardom ISO 16028, kar
zagotavlja neoporečnost krogotokov in okolja.

06
10
12
16

Varnostni elementi med drugim vključujejo zaklep z
enostavnim vrtenjem s pomočjo mehanizma, ki preprečuje
nenamerni premik zaklepnega obroča.

-15
315

do
+180

19
25

Visokotlačne hitre spojke – CBX

S kompaktno konstrukcijo in avtomatskim zaklepnim
sistemom so spojke CBX idealna rešitev za ponavljajoče,
slepe ali težko dostopne povezave. Lahko jih spojite pod
preostankom tlaka v sistemu (opcija PA) in imajo zaščitno
protiprašno kapico. Ta serija proti onesnaževanju, s svojimi
ravnimi čelnimi ploskvami zagotavlja brezkapljično spajanje
hidravličnih krogotokov, varnost operaterja in neoporečnost

03
06
09

-15
450

12

do
+250

16

tekočin.

Visoko odporne hitre spojke – SBA

Hitre spojke SBA so izjemno trdne in omogočajo direkten
in neprekinjen pretok tekočin brez turbulentnega toka ali
prekinitve. Imajo zanesljiv zaklepni sistem z robustnim
mehanizmom, ki vsebuje veliko kroglic večjega preseka.
Vsa tesnila in tesnilne površine so zaščiteni pred zunanjimi
udarci. Z opcijo PA, lahko spojke SBA spojite tudi pod

08
11
12
15

-15
450

do
+150

preostankom tlaka.
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Multispojni sistemi za hidravlične krogotoke – RMP

Ø (mm)

Število
vtičev/
spojk*

Z veliko količino in visoko hitrostjo pretoka tekočine (do 30 metrov na
sekundo) zagotavljajo RMP multispojne plošče odlično zmogljivost.
Idealne so za uporabo pri hidravličnih jedrih in drugih aplikacijah, ki
zahtevajo visoke tlake.
Zaklepni mehanizem je lahko z ročico ali z vijakom.

08

Plošče RMP so opremljene z brezkapljičnimi spojkami: ni tveganja za

09

2 do 6

onesnaževanje ali nenamerni izliv olja v orodje med razklopom, prav
tako pa med spajanjem v krogotok ne more vstopiti zrak ali nečistoča.
Robustna konstrukcija in enostavna uporaba spojk RMP zagotavljata
zanesljivo in varno uporabo.

Multispojni sistemi za zaporedno vbrizgavanje – SPC

SPC plošče, namensko konstruirane za zaporedno vbrizgavanje ,
zagotavljajo optimalni nadzor odpiranja in zapiranja šob za zaporedno
vbrizgavanje. So kompaktne in enostavne za priklop na krogotoke s
trdimi cevmi na strani modulov ali pa neposredno na spodnji strani
fiksne plošče. Varnostne lastnosti preprečujejo napake pri spajanju,
brezkapljična tehnologija z ravnimi čelnimi ploskvami pa izključuje

03
05

4 do 16

tveganje za onesnaževanje delovnega okolja in tekočin.
Plošče SPC ustrezajo vsem zahtevam aplikacij in zagotavljajo
zanesljivo in učinkovito uporabo.

Multispojni sistemi za povezavo krogotokov za stisnjen zrak – CombiTac

S 6-imi velikostmi ohišja in namenskimi moduli za montažo glede na
zahteve je sistem CombiTac idealna rešitev za priklop krogotokov
stisnjenega zraka za odpiranje in zapiranje igel na krogotokih za
zaporedno vbrizgavanje. Kodiranje konektorjev pomeni izključitev
napak pri spajanju in zagotavlja hitro in varno delovanje.

03
04
06
08

Stäubli lahko konstruira rešitve po meri (konektorji, zaklepni mehanizmi, dimenzije itd.):
za več informacij se prosim obrnite na nas.

Ø = Nazivni premer
PS = Najvišji dovoljeni tlak
TS = Najnižja in najvišja dovoljena temperatura
* odvisno od modela in proizvodnih pogojev

4 do 24

ELEKTRIČNI TOKOKROGI ZA KRMILJENJE, NAPAJANJE IN TERMOELEMENTE
Električne aplikacije zahtevajo popolnoma

in termoelemente brez tveganja za napačno

kontinuiran kontakt pri vibracijah in

zanesljive spojne rešitve. Stäubli sistemi so

spojitev. Konektorji so konstruirani za

zmanjšan dvig temperature. Te zanesljive,

modularni, kar pomeni, da lahko naenkrat

uporabo v težavnih delovnih okoljih,

ergonomične in modularne rešitve se lahko

spojite tokokroge za krmiljenje, napajanje

zagotavljajo visoko stopnjo prevodnosti,

prilagodijo vsaki aplikaciji.

Ø kontaktov
Število
(mm)
konektorjev*

Visoko odporni električni konektorji – REP

Konektor REP je modularna rešitev sestavljena iz plošč z 2, 3
ali 4-imi ohišji. Prilagodljiva konstrukcija konektorja obsega
plošče z montažo moških ali ženskih električnih vložkov na

1.5

fiksno ali mobilno ploščo.

02

2, 3 ali 4

Z dvema tipoma odvoda, naravnost ali 90°, konektor REP

03

(74 do 148

lahko hitro namestite v napeljavo. Za varnost in zanesljivost

05

kontaktov)

procesov, konstrukcija REP konektorja preprečuje zamenjavo

06

tokokrogov in s kodirnim sistemom tudi napačno spajanje med
večimi ploščami.

Modularni sistemi za povezovanje električnih tokokrogov –
CombiTac

Ø kontaktov
(mm)

Število
modulov*

0.6
S 6-imi velikostmi ohišja in namenskimi moduli za montažo

01

glede na zahteve je sistem CombiTac idealna rešitev za

1.5

centralizirano povezavo električnih tokokrogov. Kodiranje

03

konektorjev pomeni izključitev napak pri spajanju in zagotavlja

06

hitro in varno delovanje.

08

1 do 44
tj. 1 do 680
kontaktov

12

CENTRALIZIRANI MULTISPOJNI SISTEMI PO MERI

Po meri izdelani sistemi za centralizirano spajanje – MCS

MCS (Multi Connect Systems – multispojni sistemi) so izdelani s
spojkami za tekočine in s standardnimi električnimi konektorji,
da ustrezajo potrebam vsake stranke in posebnim zahtevam
njihovega okolja. Krogotoki se lahko spojijo ročno ali

V skladu s specifikacijo
uporabnika

avtomatsko, v skladu z aplikacijo.

* odvisno od modela in proizvodnih pogojev
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