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Por que os robôs da DENSO
possuem um custo tão
baixo de propriedade?
Porque as próprias
necessidades de
fabricação da DENSO
exigem isso.

A Diferença DENSO
Facilidade de configuração,
programação e ligação em rede

oferecer suporte para modelos antigos, que então
tornam-se obsoletos e precisam ser substituídos. Em
contrapartida, a DENSO oferece suporte e upgrades
para até 10 anos após um modelo de robô ter
sido descontinuado. Isso elimina a necessidade de
substituição de equipamento desnecessariamente
prematura, reduzindo muito os custos de investimento de capital.

Os controladores dos robôs da DENSO vêm pré-configurados, reduzindo substancialmente o tempo
de configuração e desenvolvimento. A programação
é feita de forma rápida e fácil através do software
de programação off-line da DENSO, o que inclui
simulação em 3-D como padrão. E a ligação em rede
é apenas uma questão de inserir um endereço IP.
Saiba mais

Baixo consumo de energia
A DENSO, pioneira e líder da indústria em
desenvolvimento de robôs desde os anos 60, é a
maior fabricante do mundo de robôs de montagem
pequenos, com uma base instala de mais de 94
mil unidades.
Ao contrário de outros fabricantes de robôs, no
entanto, o negócio principal da DENSO não é a
fabricação de robôs, mas de peças automotivas.

Baixa manutenção
Os robôs da DENSO são projetados para funcionar
sem problemas com apenas o mínimo de manutenção programada.
Isso resulta em grande economia em custos de
manutenção assim como custo de inatividade de
produção devido a procedimentos de manutenção
longos ou muito frequentes.

Na verdade, a DENSO é a fornecedora global líder
de tecnologia, sistemas e componentes automotivos Facilidade de integração
avançados, empregando mais de 17 mil de seus
O design compacto dos robôs da DENSO economiza
próprios robôs em suas instalações de fabricação.
valioso espaço no piso da fábrica e reduz tempo
e custos de integração. Fios elétricos roteados
E é exatamente por isso que os robôs da DENSO
são construídos do jeito que são. Porque para obter internamente e linhas aéreas evitam interferência
com outros equipamentos, eliminando o custo de
sucesso no setor automotivo extremamente comsubstituição devido a desgaste desnecessário.
petitivo, a DENSO exige que seus robôs forneçam
não só os mais altos níveis de produtividade como
também o mais baixo custo de propriedade.

Os braços de robô leves e motores com eficiência
energética da DENSO resultam em consumo mais
baixo de energia e, portanto, custos operacionais
mais baixos.

Alta confiabilidade
O uso pela DENSO de motores do acionador harmônicos permite que seus robôs mantenham suas
altas velocidades em funções contínuas de dois e
três turnos, ano após ano, essencial para maximizar
a produtividade.
Além disso, o alto momento de inércia máximo
do motor significa que os robôs podem manipular
cargas mais pesadas com menos tensão, reduzindo o
desgaste e, assim, minimizando o risco de inatividade devido a reparos.

Longa vida útil
Muitos fabricantes de robôs lançam novos modelos
a cada poucos anos e rapidamente param de

Os robôs que a DENSO desenvolveu para atender às
exigências mais rigorosas da indústria automotiva
são os mesmos que ela oferece para seus clientes.
Para saber mais sobre como você pode beneficiarse dos muitos anos de experiência e especialização
de fabricação da DENSO, entre em contato com a
DENSO hoje.
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