
Plastikářský průmysl:
od rychlé výměny forem
po automatizaci výroby
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Jednotlivé komponenty nebo kompletní systémy 
Řešení QMC od Stäubli pro optimalizaci vaší produktivity

Vkládání  
forem

Upínání  
forem

Napojení  
energií

Automatizace  
výroby

Rychlá výměna 
forem
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Během více než 50 let spolupráce 
Stäubli s plastikářskými firmami jsme 
získali mnoho zkušeností, které vám 
společně s našimi inovativními 
technologiemi rádi poskytneme.

Výzkumné a vývojové týmy vám přinášejí 
řešení šitá na míru jak pro standardní 
aplikace, tak pro specifické potřeby. 

Vzhledem k tomu, že základem 
produktivity v plastikářském průmyslu je 
rychlá výměna forem, společnost Stäubli 
vyvinula rychlá řešení QMC (Quick 
Mould Change) pro jednotlivé etapy 
procesu.
- Přeprava a vkládání forem
- Upínací systémy
- Napojení energií
- Automatizace výroby.

Prověřená spolehlivost – technologie 
Stäubli QMC a řešení automatizace jsou 
navrženy pro bezproblémovou integraci 
s vaším stávajícím vybavením. Veškeré 
systémy Stäubli navíc splňují i 
mezinárodní normy.

Vysoce kvalitní technologie Stäubli jsou 
zárukou vysokého výkonu a spolehlivosti 
vašich aplikací.

V obchodních týmech Stäubli 
rozmístěných po celém světě jsou 
odborníci na plastikářskou problematiku, 
kteří zajišťují veškeré služby v nejbližším 
okolí a jsou zákazníkům k dispozici v 
průběhu vývoje technologických 
postupů.  

Stäubli, jedinečný expert v oblasti plastikářského průmyslu



4

Optimalizujte systém vkládání nezávisle 
na charakteristikách vašeho zařízení

Získejte čas a zvyšte produktivitu
Řešení Stäubli pro manipulaci a vkládání 
forem výrazně zkracují dobu výměny 
forem, což je velká výhoda v případě 
častých změn ve výrobě.

Bezpečné pracovní prostředí
Díky snazší manipulaci s formami, 
včetně těch velkých a velmi těžkých, 
bude vaše obsluha pracovat v 
bezpečném prostředí. Stejně tak i 
během nakládání budou vaše zařízení 
a nástroje chráněny před možným 
poškozením.

Racionalizace výrobního prostředí
Integrace systému Stäubli do vašeho 
závodu umožňuje optimalizovat 
výrobní cykly, a to i v těch nejmenších 
prostorách: 
efektivní skladování, automatická 
manipulace, kratší přesuny, ideální 
umístění nástrojů a kratší prostoje ve 
výrobě. 

Nezávisle na tom, zda probíhá výměna 
forem vertikálně nebo horizontálně, 
Stäubli nabízí vyhovující systém:
- Manuální nebo plně automatický
- Stacionární nebo mobilní

Vkládání forem

Stäubli spolu s vámi určí způsob 
vkládání, který bude nejlépe 
vyhovovat charakteristikám vašich 
forem a strojů:
  Pojízdné nebo dedikované pro 
jednotlivý lis

  Manuální nebo automatické vkládání

Tato řešení jsou vhodná jak pro 
stávající provozy a vybavení, tak pro 
nové automatizované výrobní systémy.



Ekonomické a spolehlivé řešení
Stoly pro výměnu forem u jednoho nebo více lisů jsou 
dostatečně flexibilní a mohou být konfigurovány dle vašich 
požadavků:
- stůl určený pro jeden lis
- dvousměrný stůl pro vkládání forem do dvou lisů
-  křížový vkládací systém se stoly na obou stranách lisu: 

jeden pro vkládání a druhý pro vykládání.

Pro plynulou navazující výrobu doporučujeme stoly 
obsluhující více pracovišť. Forma, která je další na řadě, 
může být připravena v předehřívací stanici, aby nedocházelo 
k prostojům.
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Stacionární stoly pro jednu nebo více forem
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Kolejové vozíkyMobilní vozíky

Maximální flexibilita pro neomezené 
přemísťování forem
Výškově nastavitelný mobilní vozík se přizpůsobí všem 
strojům, nezávisle na jejich poloze nebo umístění v rámci 
výrobní buňky.
Pohyby vozíku a upevnění forem během přepravy jsou 
automaticky kontrolovány.
 

Další krok směrem k automatizaci
Díky mobilním řešením dopravy zkrátíte dobu na 
výměnu forem a zlepšíte produktivitu. Tyto systémy 
optimalizují přepravu forem v rámci skladu, případně mezi 
předehřívací stanicí a lisy. 
 
U každé etapy je zaručena bezpečnost:
1.  Během přepravy díky zablokování forem na podávacím 

systému.
2.  Při vkládání fixací systému k lisu pomocí mechanických 

upínacích prostředků. 

U plně automatizovaných výrobních linek je multifunkční 
kolejový vozík ideálním řešením pro kompletní řadu lisů. 
Usnadňuje pohyb forem, zejména těch objemnějších.

Vkládání forem
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Od nejjednodušších případů až po ty nejkomplexnější, naše technické oddělení je vám plně k dispozici 
pro zpracování řešení odpovídajících vašim specifickým požadavkům.

Systémy pro snadný transport forem
U všech stolů nebo vozíků Stäubli si můžete zvolit 
podávací systém podle vaší aplikace:
-  Vkládání forem pomocí manuálního posunu představuje 
jednoduché a velmi dostupné řešení pro lehčí formy. 

-  Mechanický systém pohonu push/pull: ekonomické řešení 
nevyžadující žádný motorový pohon.

-  Automatizovaný systém: lis i stůl nebo vozík jsou 
vybaveny válečky s pohonem pro rychlejší vkládání forem.

Stanice údržby

Vyšší kvalita a spolehlivost údržby forem
Stanice údržby forem Stäubli umožňují naprosto bezpečně 
manipulovat i s velkými a drahými formami během:
- pravidelné údržby,
- hloubkových kontrol,
- změny koncepce,
- zkoušek a nastavení,
- opravy forem…
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Upínání forem během několika vteřin

Rychlá a snadná integrace
Systémy rychlého upínání QMC Stäubli 
mohou být využity u všech nových i 
stávajících lisů s horizontálním nebo 
vertikálním vkládáním forem.
Umožňují vám optimalizovat výrobní 
kapacitu, zlepšit flexibilitu a zrychlit 
reakční dobu.

Bezpečnost = číslo 1
Výzkumné týmy Stäubli dlouhodobě 
pracují na vývoji nových produktů a 
zpracovávají nejnovější technologické 
poznatky tak, aby veškeré naše systémy 
splňovaly ty nejpřísnější bezpečnostní 
normy.

Výsledkem je rychlejší výměna forem a 
současně i vyšší bezpečnost obsluhy, 
výroby a pracovního prostředí. 

Výběr správného řešení
V kompletním programu Stäubli najdete 
řešení, které odpovídá vašim prioritám:
-  Výrobní prostředí: typ výroby 
(vstřikování kompozitů, vosků, 
zamaku…), maximální provozní 
teplota (povolená kontaktní teplota 
mezi formou a upínacím systémem), 
frekvence výměny forem a nástrojů, 
stávající formy, stupeň automatizace 
provozů...

-  Technické charakteristiky: velikost a 
výkon lisů apod.

- Ekonomické možnosti.

Upínání forem

Jaký je nejvhodnější upínací 
systém pro vaši výrobu? 

 Manuální mechanický
 Automatický hydraulický
 Automatický magnetický

Ať už se rozhodnete pro jakýkoliv 
systém, řešení od Stäubli bude vždy 
bezpečné a spolehlivé.



Jednoduchý a rychlý manuální bajonetový systém umožňuje 
upnout formy jednoduchým pohybem pomocí odnímatelné páky.

Mechanické upínání bez 
speciálního rozhraní lze použít 
pro jakýkoliv lis:
-  malé a střední lisy (do 200 t)
- při jakékoliv teplotě do 200 °C
-  u jakéhokoliv druhu forem, včetně 

komplexních tvarů

Instalace nevyžaduje žádné speciální 
zaškolení ani hydraulickou nebo 
elektrickou přípojku.

Dostupné modely: 
-  QMC 105, pro lisy do 100 t a formy do 

1 500 kg
-  QMC 106, pro lisy do 200 t a formy do 

2 000 kg

Kompaktní a robustní systémy hydraulického upínání jsou 
vhodné pro širokou škálu lisů.

Tento systém vyhovuje všem 
požadavkům na spolehlivou výměnu 
forem, lze ho použít na celé řadě 
vstřikovacích lisů i v náročných 
podmínkách, maximální provozní teplota 
na styčné ploše nesmí přesáhnout 80 °C 
pro standardní provedení (dále pouze na 
objednávku).

Snímače polohy monitorují stav upnuto/
neupnuto během operace.
Na vyžádání je možné, aby byl 
hydraulický obvod napájen nezávislým 
hydraulickým generátorem.
 
Dostupné modely:
- QMC 100, s jednočinným válcem
- QMC 101, s dvojčinným válcem
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Manuální mechanické upínání

Hydraulické upínání
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Výhody systému QMC 122
-  Nevyžaduje žádné úpravy stávajících 

lisů a forem.
-  Modulární koncepce - každá deska 

zahrnuje specifika lisu a sady forem.
-  Kontrola procesu a bezpečnostních 

bodů pomocí interaktivního rozhraní.
-  Magnetické moduly umožňují provádět 

údržbu přímo v závodě.
-  Nízká spotřeba energie omezená 

pouze na fázi magnetizace / 
demagnetizace. 

Bezpečnost obsluhy a pracovního 
prostředí
Systém QMC 122 je vytvořen tak, aby 
splňoval ty nejnáročnější bezpečnostní 
normy a směrnice a zajistil bezpečný 
průběh všech výrobních procesů. 
Interaktivní rozhraní IMAG informuje 
obsluhu o průběhu procesu upnutí / 
odepnutí. 

Magnetické upínání

Inovativní a bezpečné upnutí pouhým zmáčknutím tlačítka. 

Magnetická technologie je zvlášť vhodná při časté výměně forem a také pro formy 
nestandardních tvarů.

Funkce zajišťující bezpečnost

-  zobrazení upínací síly v reálném čase,
- zobrazení teploty každé poloviny formy,
- detekce pohybů formy,
- potvrzování postupů,
- bezpečnostní hlášení...

Upínání forem
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Stabilita a síla

Stäubli má pod kontrolou celou výrobu QMC 122, od 
vývoje elektronických ovládacích prvků a rozhraní IMAG 
až po výrobu magnetické desky. Jedinečný výrobní proces 
dodává tomuto systému velkou přesnost měření. Je tedy 
schopen odhalit jakoukoliv změnu toku, i extrémně nízkou. 
Pro vás to představuje záruku bezpečnosti, přesnosti a 
spolehlivosti.

Systém QMC 400 umožňuje automatické a 
jednoduché propojení mezi řadou vyhazovačů, 
kterými je vybavena každá forma, a válcem nebo 
vyhazovací deskou vstřikovacího lisu. Snímače 
polohy  kontrolují polohu „upnuto/odepnuto“.

Tato řada Stäubli je dostupná v pneumatické 
nebo hydraulické verzi a je vhodná pro všechny 
typy vstřikovacích lisů.

Automatická spojka pro 
vyhazovače vstřikovacích lisů 

www.staubli-imag.com
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Stačí jednou zmáčknout!
Spojky Stäubli jsou známé a 
vyhledávané pro svou důmyslnou 
ergonomii: jednoduché uchopení 
usnadňuje rychlé připojení a odpojení.

Bezpečnost na všech úrovních 
Modrá, červená... Díky barevnému 
označení může obsluha snadno 
identifikovat jednotlivé obvody.

Pro případ vícenásobného napojení 
energií je zde naváděcí systém 
zabraňující chybnému připojení.

V zapuštěném provedení zabraňují 
spojky a další komponenty jakémukoliv 
poškození vstřikovacích forem a zajišťují 
bezpečnou manipulaci.
Bezúkapová technologie s plochými 
čely spojek Stäubli zajišťuje dokonalou 
těsnost, a to i během fáze připojení 
a odpojení: je tak zajištěna ochrana 
obsluhy, pracovního prostředí a výroby.

Rychlá a plynulá výroba
Optimální výkon při malých rozměrech, 
stálá teplota po celou dobu výrobního 
procesu: spojky Stäubli zlepšují 
výkonnost výroby.

Kvalita a trvanlivost
Díky stálé kvalitě Stäubli jsou vaše 
zařízení vysoce spolehlivá. 

Poskytnutí záruky výrobcem, stejně jako 
trvanlivost a bezpečnost vašich zařízení, 
lze zaručit pouze při použití originálních 
dílů Stäubli pro celé připojení (samčí a 
samičí část) a dodržování provozních 
podmínek předepsaných Stäubli.

Mějte pod kontrolou napojení všech obvodů

Napojení 
energií

Stäubli doporučuje

Od rychlospojek až po 
automatizovaná multi napojení, 
rozmanitá nabídka Stäubli vám 
umožňuje vybrat to nejlepší řešení 
pro každou z vašich aplikací:
   Připojení obvodů termoregulace 
forem, hydraulických a elektrických 
obvodů

 Různé průměry a volitelné možnosti
 Různé systémy zajištění a plnění

Všechny naše produkty jsou 
neustále inovovány s ohledem na 
technologický vývoj plastikářského 
průmyslu
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Know-how Stäubli pro všechna vaše napojení

Ekonomické řešení: plný 
průtok (1) 
Jednoduché řešení pro chladící obvody, 
stejně jako pro obvody s horkou vodou 
až do 90 °C.  
Více než 300 druhů plnoprůtokových 
rychlospojek.

Výběr uzavírání a další 
možnosti (2)
V závislosti na vaší aplikaci a 
přepravovaných kapalinách (studená 
voda, glykolová voda, horká voda a další 
kapaliny, od -20 do 200 °C), si můžete 
zvolit:
-  jednostranné nebo oboustranné 

uzavírání,
- mnoho různých průměrů
- typ těsnění.

Modulární a funkční řešení (3)
Používání regulačních systémů lze 
výrazně zjednodušit seskupením 
připojení a zefektivněním obvodů 
pomocí rozdělovače. 

Bezúkapová technologie a 
výkonnost (4) 
Technologie s plochými čely odstraňuje 
rizika úkapu, zvyšuje bezpečnost obsluhy 
a zachovává neporušenost kapalinových 
obvodů.
Spojky Stäubli mají robustní a spolehlivou 
konstrukci a poskytují mimořádnou 
odolnost vůči mechanickému namáhání 
(vibrace, oscilace...).
Automatický uzamykací mechanismus 
umožňuje u obtížně přístupných míst 
připojení naslepo.

Kompletní připojení jediným 
pohybem (5) 
Manuální účinné a rychlé systémy vám 
umožňují soustředit všechna připojení 
do jednoho místa a připojit všechny 
regulační obvody současně.

Termoregulace

1

2

3

4 5
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Bezúkapová technologie Stäubli pro instalaci hydraulických 
systémů: tahače jader, vyhazovače, sekvenční vstřikování a další.

Rychlospojky Stäubli, uzpůsobené 
pro vysokotlakou hydrauliku, zaručují 
bezpečné a dokonale těsné připojení. 
Jsou konstruovány tak, aby díky 
automatickému způsobu použití a 
bezproblémovému ovládání usnadnily 
údržbu vašeho zařízení a prodloužily 
jeho životnost.

Vyvinuto speciálně pro 
plastikářský průmysl…
-  ocelová konstrukce odolávající 

vysokým tlakům
- těsnění vhodná pro vysoké teploty
-  optimální průtok bez poklesu tlaku na 

konci obvodu
- robustní uzamykání

…a požadavky vašich aplikací
-  samostatné vycentrování samce pro 

připojení naslepo
-  zasazení na desce oboustranných 

obvodů
-  rychlá identifikace obvodů na základě 

barvy objímek nebo desek
- ochranné krytky a další

Efektivita jedním pohybem 
Manuální systém multi napojení 
umožňuje centralizovat vysokotlaké 
hydraulické obvody a velmi rychle je 
najednou připojovat nebo odpojovat. 

Vynikající rychlost průtoku kapalin 
spojkami optimalizuje efektivitu vaší 
výroby.

Centralizované připojení určené 
pro sekvenční vstřikování

Pro centralizované napájení obvodů 
sekvenčního vstřikování doporučujeme 
multispojky: díky tomu je monitorování 
jehel ovládajících otevírání a zavírání 
vstřikovacích trysek na horkých vtocích 
plně automatizované a bezpečné. 
 
Velmi krátká reakční doba hydraulicky 
ovládaných obvodů optimalizuje 
uzavírání a otevírání trysek při výrobě.

Vysokotlaká hydraulika

Napojení energií
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Úspora času a zvýšená bezpečnost
Tyto plně automatizované systémy vám umožňují současně 
připojovat a odpojovat pneumatické, hydraulické, elektrické a 
řídící obvody.

Dvě možnosti: 
-  Multi napojení začleněné do vaší technologie 

-  Samostatná deska s multi napojeními a připojovací 
jednotkou. 

Připojení, navádění, uzamykání... naše týmy pro výzkum a vývoj jsou schopné při využití 
standardních komponent Stäubli navrhnout kompletní řešení odpovídající vašim specifickým 
požadavkům.

Plně automatizované připojení všech obvodůVysokotlaká hydraulika
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Mějte výrobu pod kontrolou
Systémy pro výměnu nástrojů, roboty a 
softwarová řešení vyvinutá Stäubli pro 
automatizaci procesů prokazují svou 
výkonnost za jakýchkoliv podmínek.
Všude tam, kde je třeba rychlost, 
přesnost a spolehlivost, vám systémy 
Stäubli přinášejí vhodné řešení v 
podobě automatizace a výrobní 
pružnosti.

Robotika a připojení energií: vynikající zkušenosti 
a schopnosti Stäubli v obou oblastech k vašim 
službám

Automatizace 
výroby

Produkty Stäubli nabízí odpověď 
na všechny vaše potřeby 
automatizace:

  Systémy pro výměnu nástrojů 
a přístroje pro manipulaci

  Průmyslové roboty a softwarové 
nástroje
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Rychlá výměna nástrojů pomocí 
MPS Stäubli
Systémy MPS (Multi Prehensible 
System) tvoří rozhraní mezi robotem 
a nástrojem, umožňují automaticky a 
účinně měnit nástroje na vašich strojích. 

Jsou vybaveny s ohledem na vaše 
nástroje a specifické aplikace a mají 
dvojí funkci:

1. Uzamčení nástroje na robotu

2.  Přenos energií: stlačený vzduch, 
chladicí voda, elektrické signály, 
přenos výkonu, kontrolní údaje.

Úspora času
Měniče nástrojů Stäubli jsou 
uzpůsobené opakujícím se úkolům a 
vysokým rychlostem:
 
- Snížení zásahů obsluhy
- Optimalizace časů cyklů
- Snížení prostojů při výrobě
- Více operací na jednom pracovišti…

Přizpůsobivost a kompaktnost
Nosnost se pohybuje od 20 do 1530 kg.
Koncept Stäubli umožňuje umístit prvky 
v závislosti na zatížení a rozměrech 
pracovním prostředí

Bezpečnost
Vnitřní pojistka brání náhodnému 
odpojení a k přenosu energií dochází 
pouze tehdy, když jsou MPS jak ze 
strany robota, tak ze strany nástroje, 
dokonale uzamčené.

Optimalizace časů cyklů, minimalizace prostojů při výrobě a snadná údržba

Systémy pro výměnu nástrojů

Stäubli je odborníkem na 
napojení energií a robotiku a 
díky dlouholetým zkušenostem 
perfektně ovládá koncepci 
a výrobu systémů MPS pro 
robotizované měniče nástrojů.
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Stäubli navrhuje širokou řadu robotů, které pokrývají veškeré 
potřeby automatizace pro plastikářský průmysl. 

Rychlost, přesnost, čistota, 
obratnost...
pro všechny vaše výrobní procesy.
Roboti Stäubli účinně pomáhají 
dosahovat cílů v oblasti vyšší produkce:
- Vysokorychlostní vyjmutí z formy
- Obstřikování 
- Dvoukomponentní vstřikování
-  Kompletní opracování dílů vyrobených 

vstřikováním
-  Vkládání nálepek a ozdob do forem 
atd.

Šestiosé roboty se čím dál více používají 
pro doplňkové operace:
- Ořez otřepů
- Kontrola dílů
- Výřezy
- Lepení/zpevňování spojů
- Montáž výrobků
- Balení a paletizace.

Nové specifické produkty
V reakci na nedávný vývoj v oblasti 
plastikářského průmyslu Stäubli 
rozšiřuje svoji nabídku:
-  6osé roboty řady Plastics: nejrychlejší 

na trhu co do rychlosti a zrychlení 
(doba vyjmutí z formy 0,8 s při 
celkovém času cyklu 4 vteřiny). 

-  4osé ultra rychlé roboty se schopností 
více než 200 úchopů za minutu.

-  Shelf robot s nosností až 165 kg pro 
aplikace v náročném prostředí.

-  Přesné obráběcí roboty: ideální pro 
velké díly z kompozitních materiálů.

Robotizované řešení vhodné pro 
vaši aplikaci
Od ultra kompaktních robotů 
instalovaných uvnitř vstřikovacího 
lisu až po roboty, které pokryjí velkou 
část práce, a to i ve velmi náročných 
prostředích, Stäubli vám nabízí 
automatizované řešení ideální pro vaši 
výrobu.

Plastikářský průmysl a robotika

Automatizace výroby
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Globální přístup nebo řešení po etapách  
Jsme odborníkem v oblasti plastikářského průmyslu, ale stejně tak jsme schopni vyvíjet řešení i pro 
jiné sektory a aplikace, jako je vstřikování vosků, výroba kompozitů, odlévání hliníku, zamaku a hořčíku, 
tváření a další…  
 
Neváhejte se obrátit na naše odborníky, kteří jsou připraveni vám kvalifikovaně poradit a provedou vás 
celým procesem automatizace.

Programování a přizpůsobení 
provozním požadavkům
Stäubli Robotics nabízí tři úrovně 
programování, které reagují na potřeby 
průmyslových podniků v oblasti 
transformace plastů: 
-  VALplast „plug-and-play“ rozhraní 
(ultra rychlé programování na základě 
předdefinovaných bloků).

-  Rozvinutý jazyk VAL3 (specifické a 
komplexní robotizované aplikace).

-  Aplikační software uniVAL drive 
(připravený k instalaci pro výrobce 
strojů).

Přizpůsobení vaší pracovní konfiguraci 
je velmi flexibilní:
-  Řada možností montáže (na podlahu, 

na zeď, na strop).
-  Kompaktní design pro snadnou 

integraci do vašeho zařízení.
-  Předpřipravená kabeláž elektrických 

skříní podle norem Euromap (Evropa) 
a SPI (USA).

Partnerství je důležité
Stäubli pro vás může navrhnout 
kompletní robotizované řešení zahrnující 
například integrované roboty s vision 
systémy pro sledování dopravníku a 
systémy výměny nástrojů, je možné se 
dohodnout na jakémkoliv dalším řešení.
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Belgium, Luxembourg 
Tel.: +32 56 36 40 03 
connectors.be@staubli.com

Brazil 
Tel.: +55 11 2348 7400 
connectors.br@staubli.com

China 
Tel.: +86 40066 70066 
connectors.cn@staubli.com

Czech Republic, 
Slovakia, Hungary 
Tel.: +420 466 616 125 
connectors.cz@staubli.com

France 
Tel.: +33 1 69 93 25 00 
srf@staubli.com

Germany, Austria, 
Denmark 
Tel.: +49 921 883 0 
connectors.de@staubli.com

Hong Kong 
Tel.: +852 2366 0660 
connectors.hk@staubli.com

India 
Tel.: +91 22 2823 93 43 / 45  
connectors.in@staubli.com

Italy 
Tel.: +39 0362 944.1 
connectors.it@staubli.com

Japan 
Tel.: +81 6 6889 3308 
connectors.stkk@staubli.com

North America 
(USA, Canada, Mexico) 
Tel.: +1 864 433 1980 
connectors.usa@staubli.com

Poland 
Tel.: +48 42 636 85 04 
connectors.pl@staubli.com

Portugal 
Tel.: +351 22 978 39 56/50 
connectors.pt@staubli.com

Romania, Bulgaria 
Tel.: +40 374 040 494 
connectors.ro@staubli.com

Russia 
Tel.: + 7 812 3344630 
connectors.ru@staubli.com

Singapore 
Tel.: +65 6266 0900 
connectors.sg@staubli.com

Slovenia, Croatia 
Tel.: +386 8 205 01 05 
connectors.si@staubli.com

South Korea 
Tel.: +82 53 753 0044 
connectors.kr@staubli.com

Spain 
Tel.: +34 93 720 54 05 
connectors.es@staubli.com

Switzerland 
Tel.: +41 43 244 22 33 
connectors.ch@staubli.com

Taiwan 
Tel.: +886 2 8797 7795  
connectors.tw@staubli.com

Turkey 
Tel.: +90 212 472 13 00 
connectors.tr@staubli.com

United Kingdom 
Tel.: +44 1952 671918 
connectors.uk@staubli.com

International sales coordination
Stäubli Faverges - CS 30070 - F - 74210 Faverges
Tel.: +33 4 50 65 67 97 - Fax: +33 4 50 65 60 69
e mail: connectors.sales@staubli.com

Staubli is a trademark of Stäubli International AG, registered in Switzerland and other countries. 
© Stäubli, Estelle Perdu, Alain Bucher, Patrick Duvillard, Michel Boudier - The_guitar_mann, 4X-image, NagyDodo - istockphoto.com. 11/09/2014 
We reserve the right to modify product specifications without prior notice. 
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