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AUTOMATION

Olsen & Stroh Automation AS jest firmą która działa od wielu lat w dziedzinie automatyzacji  procesów 
produkcyjnych. Firma instaluje wiele zautomatyzowanych systemów w zakresie sterowania  elementami 

produkcji, komponentami elektrycznymi i robotyką przemysłową. 

Firma wywodzi się ze znanej firmy instalacyjnej Olsen & Stroh AS z Kolding w Danii, która powstała w 
2004roku i zatrudnia 65 pracowników.

Misja 
Misją Olsen & Stroh Automation AS jest 

ułatwienie i uproszczenie wszelkich 
procesów przemysłowych w celu 

podniesienia jakości.

Wizja.
Olsen & Stroh Automation AS stara się być 
firmą o najwyższej reputacji i o najwyższej 

satysfakcji jej klientów.

Together we deliver intelligent overall solutions

Automat Lakierniczy

Robopaint Compact 1000/1300



Compact jest nowoczesną maszyną lakierniczą Duńskiej produkcji. Urządzenie zostało zbudowane na bazie podzespołów 
o najwyższej jakości produkowanych przez renomowane firmy. 10 calowy wyświetlacz dotykowy pozwala na bardzo 
prostą obsługę i zarządzanie wszelkimi procesami a nowoczesny skaner dokładnie rozpoznaje elementy.

Compact może pracować w linii lakierniczej oraz jako niezależne urządzenie. 

Maszyna posiada stół transportowy w postaci filmu folii bądź systemu czyszczącego. 

Folia pozwala nam na szybką zmianę koloru farby bez utraty jakości malowanych elementów.

Ponadto folia zapewni nam oszczędności kosztów eksploatacji urządzenia.

Urządzenie może być wyposażone w pistolety lakiernicze w ilości od 4 do 12 sztuk dzięki czemu możemy malować aż 3 
kolorami na raz.

Robopaint Compact 1000 /                    1300

Najnowsza technologia na rynku maszyn lakierniczych:
n  Kontroler PLC z modemem łączącym poprzez Internet z serwisem.
n  Falowniki zarządzające wszelkimi silnikami w maszynie.
n  Skaner powierzchni elementu
n  10 calowy wyświetlacz dotykowy
n  Komponenty potwierdzone ATEX

Prędkość transportera 1-10m/min
Prędkość pistoletów lakierniczych 20-180m/min
Wydajność wentylacji 7650m3/h
Sprężone powietrze 6 bar 250l/h
Zasilanie 3x400V + N + PE 3x16amp

Zapotrzebowanie mocy 7,5kW
Waga 2000kg
Wysokość 2100mm
Szerokość: Proszę zapytać dealera
Długość: Proszę zapytać dealera

DAne Techniczne:
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System Compact Clean
Nowo zaprojektowany system czyszczenia transportera taśmowego czyści go bezpośrednio po nałożeniu farby. System 
zdrapuje 90-95% farby z przeznaczeniem do recyklingu i doczyszcza wszelkie pozostałości po niej zanim na transporterze 
pojawią się kolejne elementy do malowania.  Technologia ta służy głównie do pracy z jednym kolorem bez jego częstej 
wymiany.

Produkowana przez duńską firmę maszyna lakiernicza jest zbudowana na bazie elementów znanych na całym świecie o 
najwyższej jakości, a prostota jej budowy gwarantuje bezawaryjną pracę przez wiele wiele lat. 

Maszyna została tak zaprojektowana aby mogła pracować w linii 
lakierniczej bądź jako niezależne pojedyncze urządzenie.

System Compact Folio
Maszyna w tej konfiguracji pracuje z transporterem foliowym, a to z kolei zapewni dodatkowe korzyści.  Transporter 
foliowy jest umieszczony wewnątrz maszyny i zapewnia użytkownikowi całkowitą czystość. Rozwiązanie to zabezpiecza 
elementy przed  niespodziewanym dostaniem się lakieru pod element. Ponadto możemy z łatwością wymieniać kolory 
bez potrzeby marnowania czasu na dodatkowe przezbrajanie i czyszczenie transportera. Film plastikowy jest tańszy w 
użyciu o 20-30% w porównaniu z tradycyjnymi transporterami papierowymi.

Użytkownik który musi wymieniać kolor kilkakrotnie w ciągu dnia zauważy natychmiast zalety tego rozwiązania.
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