
AAG | Aalborg Gummivarefabrik A/S | Sundsholmen 3 | DK-9400 Nr. Sundby | Phone +45 98 15 80 22 | info@aag.world | aag.world

AAG SUGEKOPPER
bestillingsskema til udvikling af løsning

FORORD
Vi er glade for, at du har valgt et produkt fra AAG. Vi vil gøre alt for, at du bliver fuldt ud tilfreds med dit valg af 
løsning. Derfor har vi udarbejdet dette bestillingsskema, der giver os vigtige oplysninger om opgaven og dermed 
sikrer, at vi kan levere den bedst mulige løsning til dig.

PRODUKTOPLYSNINGER

Produktet:
Beskriv produkt, og hvad det består af. Skriv eksempelvis hvis produtet er blødt, der fyld i, der ”løse” ting på som 
eks. krymmel eller hvis der områder, der er mere sarte end andre?

Produkttemperatur ved pakning:

Produktstørrelse: 
Udfyld evt. produktmatrix ved produkter, der variere i størrelse, eller hvis der er flere produkter.

HÅNDTERING

Produktets placering når det kommer til robotten:

Længde Bredde Højde Vægt
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Plads mellem produkter under opsamling:

Nødvendig løftehøjde i sugekoppen:
Hvis der samles flere produkter op via flere sugekopper, er det vigtigt at allerede grebne produkter kan bevæge sig 
sikkert over andre produkter på båndet. 

Pakke hastighed:
Forventet pakkede emner i minuttet, og meget gerne evt. max hastigheder der skal kunne håndteres 

Afstande robotten skal flytte produktet, max afstand og evt. normal afstand:

Max installationshøjde: 

Max vægt på hele værktøjet:
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Hvad skal produktet pakkes i:

HARDWARE

Vakuum kilde:
Hvis der er planer om at bruge en bestemt vakuumkilde, vil vi gerne vide evt. produkt navn, type samt værdier for 
flow og vakuum niveau.

Transportbånd typer:
Beskrivelse af type, om det er et glat bånd, ledebånd eller andet.

Robot type:

Rotation under flytning:
Skal produktet roteres under flytning og evt. hvor meget, gerne max forventet rotation og evt. normal rotation.

Længde Bredde Højde
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