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Zamówienie obejmuje dostawę opisanych szczegółowo w niniejszym opisie urządzeń o 
podanych poniżej parametrach technicznych.  
 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa robota przemysłowego wraz z wyposażeniem 
dodatkowym o następujących wymaganiach technicznych: 

 
a) robot o 6 stopniach swobody. 

b) możliwość ciągłej, jednoczesnej pracy w kilku osiach. 

c) udźwig robota co najmniej 2 kg. 

d) waga robota nie więcej niż 30 kg. 

e) powtarzalność robota nie gorsza niż +/- 0,1 mm (preferowana jak najlepsza). 

f) zasięg robota (promień robota) nie mniej niż 500 mm. 

g) ramię robota wyposażone w zespół przewodów przeprowadzonych wewnątrz korpusu 

do sterowania chwytakami. 

h) ramię robota musi posiadać stopień ochrony co najmniej IP30. 

i) minimalnie przemieszczenia kątowe przegubów w stopniach: 

 

i. oś 1: 340  

ii. oś 2: 230  

iii. oś 3: 150  

iv. oś 4: 360  

v. oś 5: 240  

vi. oś 6: 350  

 

j) prędkości kątowe (w stopniach na sekundę) co najmniej: 

 

i. oś 1: 180-350 

ii. oś 2: 150-250 

iii. oś 3: 180-350 

iv. oś 4: 180-500 

v. oś 5: 180-500 

vi. oś 6: 180-750 

 

Preferowane będą największe prędkości kątowe, w celu konieczności budowy stanowiska 

„Robot gra w Ping-Ponga”. 

 

k) kontroler robota wyposażony w Ethernet, USB, zasilany napięciem 230 VAC. 

l) port Ethernet robota umożliwia sterowanie robotem z zewnętrznych aplikacji 

napisanych w dowolnym środowisku np. Windows, Linux. 



m) kolorowy, dotykowy manualny panel do programowania ruchów robota o wymiarze co 

najmniej 6,5″. 

n) opcjonalnie możliwość programowania metodą uczenia. 

o) chwytak elektryczny współpracujący z robotem o następujących parametrach: 

● dopuszczalne obciążenie: 20 N 
● zakres działającej siły podczas uchwytu: 0,6-2 N 

● powtarzalność: maksymalnie do 0,1 mm 
● prędkość: 20-100 mm/s   
● skok otwarcia: minimalnie od 13 mm 

● masa maksymalna: 0,5 kg 

 

2. Szkolenie z zakresu obsługi dla trzech osób w siedzibie Zamawiającego. 

3. Gwarancja producenta – min. 24 miesiące. 

4. Transport i montaż na koszt oferenta. 

 
 
Przedmiot zamówienia według kodów CPV: 42997300-4 
 


