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Ett arbetsberg! För många industrier innebär den dagliga 
verksamheten hantering av bulkmaterial på löpande band. 
Ofta utomhus och i alla väder. SICK har intelligenta lösningar 
för att bemästra dessa utmaningar även i detta segment. 
Med laserscanners sker transporten utan friktion.

Mät- och sensorteknik från SICK övervakar, kontrollerar och 
optimerar de mest skilda transportanläggningar inom indu-
strin. Den går mycket längre än etablerad processgas- och 
emissionsmätning inom processautomation. Framför allt den 
beröringsfria mätningen av volym- eller massflödet sker enkelt 
och exakt med laserflödesgivaren Bulkscan® LMS511. Men 
även lösningar för nivåmätning och komplett transportbands-
övervakning är en del av programmet. Den smarta sensor-
tekniken sparar arbete, tid och pengar.

INTELLIGENTA OCH EFFEKTIVA LÖSNINGAR FÖR TRANSPORTBAND

SICK FÖRENKLAR ALLT SLAGS ARBETE

 FRIKTIONSFRI TRANSPORT Transportanläggningar
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SICK stödjer arbetet på löpande band

För ett optimalt produktionsförlopp måste hanteringen av bulk-
material ske med en noggrann övervakning av lagrat och trans-
porterat material. Det är förutsättningen för att kunna beräkna 
och uppfylla nivåer optimalt. Detta gäller t.ex. för gruvindustrin, 
cement- och stålindustrin, kolkraftverk, återvinningsindustrin, 
hamnar och lantbruk, för att bara nämna några.

Den bästa överblicken har man som bekant från ovan. Enligt 
den principen arbetar Bulkscan® LMS511. Som komplement 
till vanliga bandvågar levererar scannern exakta mätvärden 
från sin position ovanför transportbandet i ur och skur. Det är 
genialiskt. På så sätt säkerställer den friktionsfri materialöver-
vakning.

I årtionden antogs bandvågen vara prisvärd och sakna alter-
nativ för mätning av bulkmaterial i transportanläggningar. Men 
detta gäller endast om man bara utgår från inköpspriset och 
bortser från de betydande underhållskostnaderna och stille-
ståndstiderna. Med den beröringsfria mätmetoden med litet 
underhållsbehov erbjuder SICK en hållbar komplettering som 
låter transportbanden rulla utan avbrott.

Transportanläggningar FRIKTIONSFRI TRANSPORT
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Lyckad transport med SICK –  
i alla väder

Transport och hantering av bulkmaterial kan vara en smutsig 
verksamhet. Men även i väder och vind, smuts och damm 
behöver man tillförlitliga data. Med bandvåg allena är det inte 
möjligt vid extrema väderförhållanden. Men volymflödesmät-
ning fungerar genom sambandet mellan densiteten och 
förhållandet massa/volym hos bulkmaterialet. Där mäts endast 
den faktiska volymen på transportbandet. På så sätt erhålls 
tillsammans med data från bandvågen en exakt mätning av 
densiteten.

Bulkscan® LMS511 visar sina starka sidor särskilt i sådana ex-
trema situationer. Den arbetar obekymrat i alla väder. En riktig 
friluftstyp. Den beprövade 5-eko-tekniken filtrerar bort störande 
ekon som orsakas av t.ex. damm, dimma, glas eller nederbörd 
och levererar tillförlitliga mätresultat. Utifrån laserns tid och 
bandets hastighet registrerar Bulkscan® LMS511 en tillförlitlig 
volymflödessignal. Det robusta industrihuset har dessutom 
inbyggd värme om det skulle bli riktigt kallt. 

Lasertekniken hos Bulkscan® LMS511 gör föråldrade gamma-
strålare fullständigt överflödiga. Till skillnad från den tekniken 
behöver Bulkscan® LMS511 inte någon avsäkring eller några 
strålskyddsåtgärder på installationsplatsen. Den skyddande 
Eye-Safe-tekniken är inbyggd i Bulkscan. På så sätt främjar 
SICK en hållbar och ren transport.

Allt går runt:  
Sensorerna håller produktionen igång

Dessutom levererar Bulkscan® LMS511 data som kan an-
vändas för att styra driften av hela transportanläggningen. 
Övervakning av lastning och tömning är en sådan funktion 
liksom styrning av lastens position på bandet. Beroende på 
integrationen i systemet levererar Bulkscan® LMS511 ett 
konstant dataflöde. På så sätt kan man bestämma och ställa 
in bulkmaterialens nivå och tyngdpunkt på banden samt även 
styra fyllning och tömning.

Vid sidan av Bulkscan® LMS511 har SICK många ytterligare 
sensorlösningar för hela hanteringsprocessen av bulkmaterial 
i sin portfölj. Bulkscan® LMS511 kan kombineras med en puls-
givare från SICK. Här öppnar sig flera möjligheter, t.ex. med den 
inkrementella pulsgivaren DFS60 som mäter bandets hastig-
het. Det säkerställer en enkel reglering av lastens tyngdpunkt 
och höjd för hela bandtransportörsanläggningen. 

SICK följer med längs hela processen: från övervakning av 
hydraultrycket till finfördelningsmaskiner, via överfyllnadsskydd 
på silon, slitageavkänning, via snedgångsdetektering på trans-
portbandet till övervakning av bandets spänning. Detta ökar 
energi- och kostnadseffektiviteten på alla nivåer. 

5-eko-tekniken detekterar bulkmaterialets profil tillförlitligt under 
nästan alla väderförhållanden 

5-echo
technology

5-echo
technology

FRIKTIONSFRI TRANSPORT Transportanläggningar
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Frigolit

Bly

Snabb överblick 

Den beröringsfria laserbaserade volymmätningen på transport-
bandet ger en komplett överblick tillsammans med en bandvåg. 
På så sätt upprätthålls en noggrann överblick över mängd, posi-
tion och status för allt bulkmaterial. Det säkerställer en optimal 
transport- och fyllningsprocess. Lösningarna från SICK sparar 
mycket tid, arbete och pengar. 

Fördelarna med beröringsfri transportbandslösning:
• Färre stillestånd och minimalt underhåll
• Teknisk materialhantering
•  Exakt volym-/massflödesmätning i kombination med en 

bandvåg
• Backup vid fel på vågen

Frigolit

Bly

Bly har större massa än frigolit. Men volymen är den samma.

Bly och frigolit har samma massa. Men frigoliten har 
större volym än bly.

Färre stillestånd och minimalt underhåll

Eftersom sensorn är monterad ovanför transportbandet kan 
den inte skadas av nedfallande bulkmaterial eller rinnande 
vätskor. Bulkscan® LMS511 är slitagefri och kräver minimalt 
underhåll. Till skillnad från bandvågar behöver bandet inte 
 demonteras vid monteringen. Den friktionsfria driften säkerstäl-
ler ett högre utnyttjande.

Teknisk materialhantering ‒ automatisk övervak-
ning av tyngdpunkt och bandets position

En idealisk tyngdpunktsfördelning ger en skonsam och hållbar 
drift av transportanläggningen. Tyngdpunktsövervakningen 
förlänger tillgängligheten av anläggningen. Förskjutningar av 
transportbandet leder förr eller senare till ökat slitage på band 
och rullar. Med Bulkscan® LMS511 kan snedgång och material-
förlust detekteras.

Transportanläggningar FRIKTIONSFRI TRANSPORT
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Beräkning av bulkmaterialets densitet

Kontroll av lastens position och bandets gång

Värde 1 Värde n...

! "

Värde 1 Värde n...

Komplett mätning av volym, massa och densitet 
i kombination med en bandvåg

Mätnoggrannhet är rent kapital. Tillsammans med data från 
vågen uppnår Bulkscan® LMS511 de noggrannaste resulta-
ten och säkerställer en fullständig överblick. Även mätning 
av mycket små mängder kan utföras med den beröringsfria 
volymscanningen. Med Multi-eko-tekniken beräknar den en 
tillförlitlig volymflödessignal utifrån laserns tid och bandets 
hastighet. Då är det fullständigt irrelevant hur snabbt bandet 
går eller vilket slags bulkmaterial som transporteras. Bulkscan® 
LMS511 fungerar även vid stigningar och skopelevatorer och 
vid ett avstånd mellan scanner och transportband på upp till 
20 meter.

Backup vid fel på vågen

Bandvågar har ett utsatt läge direkt under transportbandet. 
Skador på grund av nedfallande bulkmaterial eller rinnande 
vätskor hör dessvärre till den dagliga rutinen och leder ofta till 
fel. Bulkscan® LMS511 mäter även vid såna tillfällen volym-
flödet tillförlitligt och håller därmed anläggningen i gång med 
hjälp av de kända parametrarna.

! "

h h

Mätning av nivånBeräkning av tyngdpunkten

Densitet = Massa 
     Volym

FRIKTIONSFRI TRANSPORT Transportanläggningar
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 - www.sick.com/bulkscan
 - www.sick.com/DFS60

Transportanläggningar EXEMPEL PÅ APPLIKATIONER

ÖVERVAKNING VID MATERIALTRANSPORT

 - www.sick.com/DFS60

Övervakning av transportbandsdrivningen
Transportband ansvarar för materialtransporten inom många 
branscher. Felfunktioner kan leda till fördröjningar med höga 
kostnader. Därför transportbanden och den korrekta lastning-
en, tömningen och positioneringen av produkterna övervakas. 
Laserflödesgivaren Bulkscan® löser denna uppgift i kombina-
tion med den inkrementella pulsgivaren DFS60. Pulsgivaren 
levererar information om bandets hastighet. Laserflödesgivaren 
Bulkscan® LMS511 registrerar berörings- och slitagefritt volym-
flödet samt lastens tyngdpunkt och höjd.

 • Flödesgivare Bulkscan®

 • Inkrementell pulsgivare DFS60

Registrering av bandets hastighet
Transportbandets hastighet är av högsta betydelse för proces-
styrningen. Den inkrementella pulsgivaren DFS60 registrerar 
transportbandets hastighet och löpriktning oberoende av om 
den sitter på en driv- eller brytrulle. Framförallt övervakningen 
av odrivna ändar ger tillförlitlig återkoppling om transportan-
läggningen fungerar som den ska. Pulsgivaren kan konfigureras 
individuellt. Det ger DFS60 stor programmeringsflexibilitet för 
alla industritillämpningar.

• Inkrementell pulsgivare DFS60 
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EXEMPEL PÅ APPLIKATIONER Transportanläggningar

Övervakning av bandspänningen på transportband
Transportbandets spänning får varken över- eller underskridas 
för att förhindra spill, bortfallstider och materialsvinn. Den 
induktiva givaren IMB18 är perfekt för uppgiften och förhindrar 
såväl krympning som töjning av bandet. Den klarar sin uppgift 
tillförlitligt även i väldigt tuff miljö och ger säker och effektiv 
transportbandgång. Lokal installation går snabbt och smidigt 
tack vare visuell inställningsindikering och självlåsande muttrar.

 • Induktiva givare IMB

 - www.sick.com/IMB

 - www.sick.com/IQG
 - www.sick.com/Inspector

 - www.sick.com/DX35

Snedgångsdetektering på transportbandet
Genom ojämnt lastat bulkmaterial kan transportbandets 
spänn- och löprullar avvika från den optimala inriktningen och 
orsaka sneddragning. Då överskrider transportbandets sidor 
stödrullarna. Bulkmaterial kan tappas – i extremfall spårar ban-
det ur. Kompakta avståndssensorer Dx35 övervakar bandets 
sidorörelser och varnar innan en sneddragning uppstår. Dx35 
använder HDDM™ - ljustidsteknik som är okänslig för externt 
ljus och damm. Dx35 är en prisvärd mätlösning.

 • Avståndsmätare för medellånga avstånd Dx35

Slitagedetektering av transportbandsklamrar
Bulkmaterialbanden går att koppla ihop snabbt och stabilt med 
transportbandsklamrar. Men klamrarna kan slitas ut och leda 
till fel på transportbandet. Manuell kontroll är omständlig och 
tidsödande och kräver att bandet står still. Med den robusta 
induktiva givaren IQ40 för utlösning av en 2D-visionsensor 
Inspector PIM60 kan kontrollen ske automatiskt direkt på det 
löpande bandet med hastigheter på mer än 6 m/s. Inspector 
PIM60 triggar ett larm direkt när slitanvisningarna uppstår.  

 • Induktiva givare IQG
 • 2D-Vision Inspector
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Transportanläggningar EXEMPEL PÅ APPLIKATIONER

g www.sick.com/ 
C4000_Palletizer

ÖVERVAKNING VID FÖRPACKNING OCH LOGISTIK

g www.sick.com/i110RP

Tillträdessäkring utan muting på sträckfilmsmaskin
Den säkra ljusridån C4000 Palletizer skiljer smart på människa 
och material vid sträckfilmsmaskinens utlopp. Sensorn instal-
leras horisontellt i pallhöjd före sträckfilmsmaskinens utlopp 
som tillträdessäkring. Detta är en innovativ, kostnadseffektiv 
lösning eftersom behovet av ett antal individuella komponenter 
som mutingsensorer, signallampor eller stängselelement kan 
elimineras.

• Säker ljusridå C4000 Palletizer

Säkring av rulltransportörer
Med en linbrytare kan manöverpersonalen stoppa ett trans-
portsystem vid fara och leda det till ett säkert tillstånd. Med lin-
brytaren i110RP kan man uppfylla alla lagstadgade krav. Den 
är den perfekta säkerhetslösningen för längre transportsystem, 
eftersom stoppfunktionen kan utlösas från valfri punkt längs 
transportsystemet. Ytterligare signalkontakter (normalt öppna) 
används för visualisering av kopplingsstatus och därmed för en 
snabb lokalisering av felkällan.

• Säkerhetsstyranordning i110RP

http://www.sick.com/C4000_Palletizer
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EXEMPEL PÅ APPLIKATIONER Transportanläggningar

YTTERLIGARE ANVÄNDNINGSOMRÅDEN FÖR Bulkscan® LMS511
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Bulkscan® LMS511 – Översikt
• Beröringsfri mätning av volymflöde 

och massflöde i bulkmaterial
• Hög upplösning tack vare laser-

impulser med hög vinkelupplösning
• Hög tillförlitlighet tack vare 

5-eko-puls-utvärdering
• Beröringsfri övervakning av bandets 

gång

• Integrerad bestämning av tyngdpunkt
• Robust konstruktion för tuffa omgiv-

ningsvillkor
• Mätning även vid låga temperaturer 

med integrerad värme
• Kompakt hus med IP-klassning IP 67 

Dina fördelar
• Öka transportkapaciteten
• Spara underhållskostnader genom 

att förhindra sneddragning i trans-
portband

• Ökad användningstid för bandet
• Sparad lastningstid

• Ökad verkningsgrad med optimerad 
bandbelastning

• Enkel installation
• Lågt underhåll
• Kostnadsbesparing tack vare sänkt 

energiförbrukning

 - www.sick.com/Bulkscan_LMS511
För mer information, skriv in länken eller skanna QR-koden och du får åtkomst till tekniska data, 
CAD-modeller, bruksanvisningar, program, applikationsexempel och mycket mer.

DFS60 – Översikt
• Kompakt monteringsdjup
• Hög upplösning upp till 16 bitar
• Valfritt programmerbar: utgångsspän-

ning, nollpulsposition, nollpulsbredd, 
pulstal och räkneriktning

• Anslutning: kabelutgång radiell eller 
axiell, kontakt M23 eller M12, axiell 
eller radiell.

• Elektriska gränssnitt: 5V & 24V TTL/
RS-422, 24 V HTL/push pull, 5V Sin/
Cos 1 Vss

• Mekaniska gränssnitt: Kläm- eller 
servofläns, blind eller genomgående 
hålaxel

• Fjärr-zero-set möjlig

Dina fördelar
• Lägre lagerkostnader och kortare 

stilleståndstider genom programme-
ring på plats

• Det stora antalet olika mekaniska 
och elektriska gränssnitt möjliggör 
optimal anpassning av pulsgivaren till 
den tillämpningsspecifika monte-
ringssituationen

• Utmärkt koncentricitet även vid höga 
varvtal

• Den höga upplösningen på upp till 
16 bitar möjliggör applikationer med 
höga krav på mätnoggrannhet

• Stabil och säker drift med hög 
IP-klassning, temperaturtålighet och 
lagerlivslängd

• Programmerbarheten via mjukvaran 
PGT-08-S och programmeringsdis-
playen PGT-10 möjliggör flexibel och 
snabb anpassning av pulsgivaren till 
kundens behov

• Programmerbar nollpulsposition 
förenklar installationen 
 

 - www.sick.com/DFS60
För mer information, skriv in länken eller skanna QR-koden och du får åtkomst till tekniska data, 
CAD-modeller, bruksanvisningar, program, applikationsexempel och mycket mer.

http://www.sick.com/Bulkscan_LMS511
http://www.sick.com/DFS60
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IMB – Översikt
• Storlekar: M8 till M30
• Utökade räckvidder:  

2 mm till 20 mm
• Elektriskt utförande:  

DC 3-/4-ledare, DC 2-ledare
• IP-klassning: IP 68, IP 69K
• Temperaturområde:  

–40 °C till +100 °C

• Robust rostfritt hus, aktiv yta av plast
• Visuell inställningsindikering, IO-Link-

ready
• Härdig mot oljor och kylsmörjmedel, 

lämplig för användning utomhus 
 

Dina fördelar
• Enkelt produktval genom minskat 

antal nödvändiga sensorvarianter - 
en och samma sensor för flera olika 
användningsområden

• Robusta processer tack vare förhöjda 
högexakta räckvidder genom använd-
ning av senaste SICK-ASIC-teknik

• Kortare maskinstillestånd tack vare 
sensorer med utökad livslängd, även 
vid tuffa användningsförhållanden

• Snabb och enkel installation tack 
vare visuell inställningsindikering och 
självlåsande muttrar

• Hög grad av flexibilitet och kommuni-
kationsmöjligheter tack vare IO-Link

• Enkel implementering av kundspecifi-
ka varianter inom standardportföljen 
 

 - www.sick.com/IMB
För mer information, skriv in länken eller skanna QR-koden och du får åtkomst till tekniska data, 
CAD-modeller, bruksanvisningar, program, applikationsexempel och mycket mer.

IQG – Översikt
• Utförande: 40 mm x 40 mm
• Utökade räckvidder: 20 mm till 

40 mm
• Elektriskt utförande:  

DC 3-/4-ledare
• IP-klassning: IP 68, IP 69K

• Temperaturområde:  
–25 °C till +85 °C

• Plasthus
• Push-lock-montagesystem
• Sensorhuvudet vridbart i fem rikt-

ningar

Dina fördelar
• Enkelt och blixtsnabbt montage 

på endast två sekunder utan extra 
verktyg

• Tillförlitlig och kostnadseffektiv 
detektion

• Tack vare fyra lysdioder i hörnen är 
sensorstatusen synlig från alla vink-
lar, oberoende av monteringsläget

• Kan lätt anpassas till många olika 
applikationer

• Lång livslängd på sensorn, även 
i mycket tuffa miljöer med kraftig 
väderpåverkan

• Stabila processer tack vare stora 
räckvidder

 - www.sick.com/IQG
För mer information, skriv in länken eller skanna QR-koden och du får åtkomst till tekniska data, 
CAD-modeller, bruksanvisningar, program, applikationsexempel och mycket mer.

http://www.sick.com/IMB
http://www.sick.com/IQG
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Inspector – Översikt
• Positionering, kontroll och mätning 

vid hög hastighet
• Effektivt sökverktyg oberoende av 

position, vridvinkel och storlek
• Unikt flexhus ger stöd för olika optis-

ka tillbehör

• Användarvänlig, stegvis konfiguration 
via PC

• Användarvänligt användargränssnitt
• Flexibla gränssnitt för maskinintegre-

ring och HMI-design

Dina fördelar
• Mångsidig vision-verktygssats som 

kombinerar kapaciteten på en 3D-vi-
sion med användarvänligheten hos 
en sensor

• Unikt flexhus för en problemfri opti-
mering av bildkvaliteten

• Den enkla parameterinställningen 
under SOPAS, inklusive emulatorn 
för offline-parameterinställning och 
-kontroll, minskar stilleståndstiderna 
inom tillverkningen till ett minimum

• Användarvänliga användargränssnitt 
är optimalt anpassade till använda-
rens övervakningskrav, för att kunna 
genomföra arbetet så effektivt som 
möjligt

• Utmärkta anslutningsmöjligheter tack 
vare Ethernet-kommunikation och 
Web-API för en kundspecifik HMI-ut-
veckling

 - www.sick.com/Inspector
För mer information, skriv in länken eller skanna QR-koden och du får åtkomst till tekniska data, 
CAD-modeller, bruksanvisningar, program, applikationsexempel och mycket mer.

Dx35 – Översikt
• Högsta tillförlitlighet, okänslighet 

mot störande omgivningsljus och bra 
pris-prestandaförhållande tack vare 
HDDM-tekniken

• Mätområde från 0,05 m till 12 m på 
naturliga objekt eller från 0,2 m till 
35 m på reflexfolie

• Enheter med analog utgång och 
kopplingsutgång eller bara kopplande

• Infrarött eller rött sändarljus i laser-
klass 1 eller 2

• Repeterbarhet:  
0,5 mm till 5 mm

• Liten storlek
• IO-Link 

 

Dina fördelar
• En exakt och tillförlitlig mätning 

oberoende av objektets färg förlänger 
drifttiderna och ökar processkvali-
teten

• En liten storlek och blindzon möj-
liggör ett flexibelt montage i trånga 
utrymmen

• En optimal lösning tack vare flexibelt 
inställbar hastighet, räckvidd och 
repeterbarhet

• Flexibel gränssnittsanvändning: 
4–20 mA, 0–10 V, PNP, NPN eller 
IO-Link – för en enkel integrering i 
maskin

• Mångsidiga ljussändare erbjuder all-
tid den perfekta lösningen tack vare 
enkel justering, bästa prestanda och 
diskret mätning

• De låga investeringskostnaderna vid 
hög kapacitet säkerställer en snabb 
återbetalning

• IO-Link erbjuder en komplett process-
kontroll från idrifttagning till service

• Snabb idrifttagning och snabba 
batchprocesser tack vare många 
olika användaralternativ

 - www.sick.com/Dx35
För mer information, skriv in länken eller skanna QR-koden och du får åtkomst till tekniska data, 
CAD-modeller, bruksanvisningar, program, applikationsexempel och mycket mer.

http://www.sick.com/Inspector
http://www.sick.com/Dx35
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C4000 Palletizer – Översikt
• Typ 4 (IEC 61496), SIL3 (EN 62061), 

PL e (EN ISO 13849)
• Självlärande dynamisk avbländning 

för detektering av varor och paletter
• Riktningsdetektering

• Multiutvärdering
• Reducerad upplösning
• Muting-alternativ
• Strålkodning
• Filtrering av objektsluckor

Dina fördelar
• Lönsam genom att man inte behöver 

extra muting-sensorer eller andra 
skyddsåtgärder

• Ett kompakt sensorpar reducerar 
monteringsarbeten avsevärt – extra 
muting-sensorer behövs inte

• Systemet kan skilja säkert mellan 
människa och maskin med det dyna-
miska och självlärande avbländnings-
systemet – detta erbjuder maximal 
säkerhet

• Blandad palettdrift tillåter att galler-
boxar, euro- och halvpaletter kan pas-
sera och ökar därmed anläggningens 
tillgänglighet betydligt

• Sparar uppställningsyta: Paletter kan 
parkeras permanent inom skydds-
fältet

• Övervakning av flera transportband 
med bara ett system, reducerar sen-
sorkostnader

• Snabb idrifttagning: systemet upp-
täcker europaletter, gallerboxar osv. 
utan programmering 
 
 
 
 

 - www.sick.com/C4000_Palletizer
För mer information, skriv in länken eller skanna QR-koden och du får åtkomst till tekniska data, 
CAD-modeller, bruksanvisningar, program, applikationsexempel och mycket mer.

i110RP – Översikt
• Linbrytare med linlängder upp till 

30 m, med integrerad funktion för 
avbruten lina och draglina

• Metallhus med lägesindikering och 
upplåsningsvridspak

• Med kabelinföring M20 x 1,5 eller 
Flexi-Loop-kompatibel M12-stickan-
slutning (beroende på variant)

• Långsam växling med fyra kontakter
• Uppfyller normerna EN ISO 13850 

och IEC/EN 60947-5-5 
 
 
 

Dina fördelar
• Nödstoppsfunktionen kan utlösas i 

varje punkt på linan
• Enkel inställning av linans spänning
• Robust metallhus erbjuder ett högt 

skydd för linbrytaren
• Kundvänlig komplettsats för olika 

linlängder

• Extra kontakter möjliggör snabb och 
enkel diagnos

• Med Flexi Loop: säker sensorkas-
kad inklusive diagnos med minimal 
kabeldragning 
 

 - www.sick.com/i110RP
För mer information, skriv in länken eller skanna QR-koden och du får åtkomst till tekniska data, 
CAD-modeller, bruksanvisningar, program, applikationsexempel och mycket mer.

http://www.sick.com/C4000_Palletizer
http://www.sick.com/C4000_Palletizer
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SICK AG | Waldkirch | Germany | www.sick.com

SICK I ÖVERSIKT
SICK är en världsledande tillverkare av sensorer och sensorlösningar för industriella användningar. SICK 
finns alltid i närheten av sina kunder med över 9 700 medarbetare, mer än 50 dotterbolag och delägarskap 
samt flera agenturer över hela världen. Ett unikt produkt- och tjänstespektrum skapar den perfekta basen 
för säker och effektiv styrning av processer, till skydd för människor mot olyckor och för att undvika att 
skada miljön. 

SICK har omfattande erfarenhet inom många olika branscher och känner till processer och krav. SICKI 
levererar exakt vad kunden behöver med intelligenta sensorer. Applikationscenter i Europa, Asien och 
Nordamerika testar och optimerar systemlösningar kundspecifikt. Det gör SICK till en pålitlig leverantör och 
utvecklingspartner.

Omfattande tjänster avrundar sortimentet: SICK LifeTime Services ger support under maskinens kompletta 
livscykel och sörjer för säkerhet och produktivitet. 

Det är Smarta sensorer.

Globalt nära dig:

Australien, Belgien, Brasilien, Canada, Chile, Danmark, Finland, Frankrike, Förenade Arabemiraten, 
Hongkong, Indien, Israel, Italien, Japan, Kina, Malaysia, Mexiko, Nederländerna, Norge, Nya Zeeland, Polen, 
Rumänien, Ryssland, Schweiz, Singapore, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Sydafrika, 
Sydkorea, Taiwan, Thailand, Tjeckiska Republiken, Turkiet, Tyskland, Ungern, USA, Vietnam, Österrike. 

Kontaktpersoner och övriga orter - www.sick.com


