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Exhibition date: 06-08 October 2022
Show venue：S.E.C.C, HCMC J20

Khám phá các sản phẩm Yamaha !! 



Linear Conveyor Module LCMR200
Quy trình di chuyển giúp tăng hiệu 
suất quá trình lắp ráp!
Cho phép chuyển động tốc độ cao với động cơ tuyến tính
Cải thiện cycle time và giảm không gian lắp đặt
Tăng năng suất và giảm chi phí 
Cấu trúc mô-đun tiện lợi cho việc thiết kế và lắp ráp.

Dòng robot SCARA Orbit YK-TW
Khắc phục các hạn chế của robot 
SCARA và các hệ robot đơn trục!
YK-TW, với cấu hình gắn trần đặc trưng và khả năng 
xoay 360 °. Cho phép lắp đặt và khả năng hoạt động 
của robot trong không gian hẹp.

Linear Actuators ROBONITY
Trực quan, bền bỉ, kinh tế
Thiết bị đơn trục đã vượt qua các tiêu chí đánh giá 
khắt khe chỉ có ở “YAMAHA” - nhà sản xuất thiết bị 
giao thông vận tải với các tiêu chuẩn nghiêm ngặt để 
bảo vệ đời sống con người.
YAMAHA thiết kế các sản phẩm có tuổi thọ cao giúp 
khách hàng yên tâm sử dụng lâu dài.

Vibration
parts feeder

Cho những ứng dụng tự động hóa 
cung cấp phôi số lượng lớn!
Phôi được cấp và rải đều nhờ cơ cấu rung. Các phôi 
ở trạng thái úp, ngửa hoặc chồng lên nhau được 
phân loại bởi mô-đun vision RCXiVY2 +
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