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Jediný asynchronní motor 
ovládá rameno, které se spustí 

dolů k výrobku, zvedne ho a natočí 
do nové polohy. Tam se opět spus-

tí a nechá výrobek ležet. Celý cyklus 
se provede na jedno otočení hřídele 
s vačkami. Kleště k uchopení výrobku 
se ovládají pneumaticky nebo elek-
tricky. Otáčení ramena a jeho verti-
kální pohyby jsou vytvářeny dvěma 
vačkami na společném hřídeli. Pohyby 
jsou mechanicky synchronizovány, tva-
ry vaček zajišťují 
požadované průbě-
hy rychlostí s opti-
málními zrychle-
ními. Rameno se 
může natáčet po 
krocích v jednom 
směru a roztřiďo-
vat výrobky z měři-
cího stanoviště do 
skupin na odděle-
ných stanovištích. 
Natáčení střídavě 
v obou směrech 
je vhodné pro přemisťování výrobků 
z dopravního pásu na otočný kroko-
vací stůl před první technologické 
stanoviště a k odebírání za poslední 
operací. Jsou-li doby technologických 

operací krátké, pracuje manipulátor 
bez zastavení motoru. Místo poho-

nu vlastním motorem se používá 
náhon společným hřídelem 

pro všechny pohony auto-
matické linky, aby byla 

zajištěna synchroni-
zace technologic-

kých operací  
a mani- 

pulace. Trvá-li operace déle, použije 
se samostatný pohon manipulátoru 
motorem s elektromagnetickou brz-
dou. Rameno se po každém cyklu 
zastaví a čeká na příkaz k pohybu. 

Ve skříni manipulátoru jsou uloženy 
dva hřídele. Na jednom je krátká glo-
boidní vačka, která zabírá do kladek 
po obvodu hvězdy druhého hřídele, 
a tak ho natáčí. Druhý hřídel je uložen 
ve dvou kuželíkových ložiskách. Jeho 
vývrtem prochází tyč, která vystupuje 

nad horní plochu 
skříně. Tyč se vývr-
tem hřídele vysouvá 
ze skříně pákou, 
jejíž kladku zvedá 
kotoučová vačka. 
Zdvih je podle veli-
kosti manipulátoru 
omezen do 40 až 
110 mm. Tyč se 
přitom natáčí spo-
lečně s druhým 
hřídelem, neboť je 
s ním spojena trojicí 

posuvných vodicích tyček. Na konci ty-
če je nasazena příruba pro připevnění 
manipulačního ramena. Velikost mani-
pulátoru, rozměry skříně, počet stanic, 
úhel manipulace a zdvih vybereme 
pro dané zatížení z řady standardních 
manipulátorů na základě hmotnosti 
výrobku, požadovaného úhlu a doby 
přemístění. Můžeme zvolit 2 až 12 sta-
nic. Úhel u výkyvného provedení může 
být od 30 do 180°. Tvar vaček je odvo-
zen od průběhu rychlostí obou pohybů. 
Konstrukce ramena se individuálně 
přizpůsobí požadavkům zákaz-
níka.
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