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   بازوهــاى روباتيــك AX12 در دونــوع ARM6AX12 و ARM5AX12 طراحى شــده اســت كه  نوع اول 
آنكه  داراى 7 عدد سروموتور و 6 درجه آزادى و نوع دوم آن داراى 6 عدد سروموتور و 5 درجه آزادى 

(با احتساب گريپر) مى باشد. سروموتورهاى اين بازو از نوع  Dynamixel AX-12 مى باشد.
    ايــن محصــول بــا كنترلرهــاى CM5 و CM530 و يــا واســط USB2DYNAMIXEL و يا تلفيقى از آن

 ها عرضه مى گردد.
    * وزن بازو: 1680 گرم

    * حداكثــر فاصلــه قابــل دســترس افقــى: 44,8 ســانتى متر (فاصلــه مركــز دوران و گريپــر در حالــت 
بسته)

    * فاصله پايه تا محور شانه: 12,1 سانتى متر
    * فاصله محور شانه تا محور آرنج: 20,2 سانتى متر

    * فاصله محور آرنج تا محور مچ: 16,8 سانتى متر

    طول دسترســى بازو 6 درجه آزادى در حالت افقى  44,8 ســانتى متر و در حالت عمودى 61 ســانتى 
متــر اســت. همچنيــن ايــن بازو در طول 13 ســانتيمتر توانايى بلند نمودن 700 گرم بــار و در طول 30 

سانتى متر 225 گرم بار را دارا مى باشد.
    گيريپــر توانايــى نگــه داشــتن  بــار اســمى تــا 400 گــرم را دارد. مــچ ايــن روبــات بــه تنهايــى مــى 

تواند 240 گرم بار را بلند كند. (150 گرم در مدل همراه با چرخش محورى مچ )

150 grams lifting strength
with wrist rotation

240 grams lifting strength
regular
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رشکت هوشمندافزار صنعت پويا (با مسئوليت محدود)

تهران، خيابان ويل عرص، پاي� تر از ميدان ونک، پالک ٢٥٤٠، ساخت ن خورشيد، طبقه ٣، واحد ٨

تلفن: ٨٨٦٥٤٢٩٩

فکس: ٨٨٦٧٦٦٧٢

info@hushmandafzar.com :پست الکرتونيک

    قطعــات پلكســى گلــس اســتفاده شــده در ســاخت ايــن 
ســبكى،  عيــن  در  كــه  بــوده  مرغــوب  ازجنــس  بــازو 

استقامت و سختى بااليى  دارد.
  همچنيــن بــا كنترلــر  CM530  كــه داراى ميكــرو كنترلــر 
ARM STM32 اســت مــى تــوان ســينماتيك وارون بــازو 

را به صورت آنبورد پياده سازى نمود.
 USB2DYNAMIXEL امكان كنترل اين روبات با واسط    
   Visual C++  , Visual Basic و  به كمك برنامه هايى مثل
كــه  دارد  وجــود   Visual C#  , MATLAB , LabView
پيــاده ســازى انــواع روش هــاى كنترلــى بــر رو روبــات را 

فراهم مى كند.
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