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Door de rijke ervaring in de maakindustrie met klantspecifieke automatiseringsoplossingen, 
heeft Romias nu een klant-en-klare automatisering voor elke repeterende job.
Deze universele cobot is, door het bedieningsgemak, breed inzetbaar.
Van enkele stuks tot kleine series, de UniFlex is als extra handje al snel rendabel voor 
bijvoorbeeld het be- en ontladen van je bewerkingsmachines. 
Alles wat je met één hand kunt doen, kan deze robot van je overnemen.

Iedereen kan de UniFlex installeren en aan het werk zetten.Iedereen kan de UniFlex installeren en aan het werk zetten.
Gemakkelijk met een palletwagen op zijn plek te plaatsen. 
Zeer intuïtieve software, waardoor het mogelijk is om snel 
en gemakkelijk zelf de cobot te programmeren. 
Om de robotarm een bepaalde handeling te laten uitvoeren, 
kan je hem gewoon bij de hand nemen en binnen een mum 
van tijd heb jij jouw machine automatisering aan het werk.

AUTOMATISEREN WAS NOG 
NOOIT ZO EENVOUDIG

WAT ZIT ER IN DE DOOS?

Fanuc CRX 10iA/L cobot
bereik   :  1.418 mm
payload  :  10 kg (incl. grijper)
snelheid  :  1.000 mm/s

OnRobot grijper
standaard wordt de UniFlexstandaard wordt de UniFlex
geleverd met een enkele collaboratieve 
servor parallel grijper. 

Maar uiteraard zijn er meerdere opties.
Kijk op uniflexseries.nl voor een diversiteit 
aan mogelijkheden of 
bel met één van onze experts.
0547 388 5990547 388 599

Flexibele Beladingstafel
matrix   :  8 stuks
l x b x h  :  1200 x 800 x 900 cm
gewicht  :  390 kg
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CONTINUE MACHINECONTINUE MACHINE
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DRAG & DROP
PROGRAMMEREN

VANDAAG NOG EEN EXTRA 
HANDJE IN DE PRODUCTIE?

0547 388 599
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WWW.UNIFLEXSERIES.NL

DÉ HELPENDE HAND
BIJ UW PRODUCTIE

BEKIJK DE MOGELIJKHEDEN EN
EXTRA OPTIES OP ONZE WEBSITE

Romias Robotics   +031 (0)547 388 599
Fleuwerweg 12B   uniflex@romias.nl
7468 AG  ENTER   www.romias.nl


