
Page 1 of 1 

ABB:s största robot någonsin är 25 procent 

snabbare än konkurrenterna 

2015-11-24 - IRB 8700 är den snabbaste roboten på marknaden i sin 
storleksklass och har samtidigt den lägsta totala ägandekostnaden. 

ABB introducerar den mångsidiga roboten IRB 8700. Det är den robot i produktsortimentet som har högst 

hanteringskapacitet. Den har en räckvidd på 3,5 meter och har en hanteringskapacitet på upp till 800 kg (1 000 kg 

med handleden nere, 630 kg med LeanID). 

”När vi konstruerade IRB 8700 lade vi störst vikt vid räckvidd, hanteringskapacitet och allmänna prestanda”, säger 

Ola Svanström, produktchef för stora robotar hos ABB. ”Tack vare ABB:s överlägsna teknik för rörelsestyrning vid 

höga tröghetsmoment anpassar den här roboten sig och justerar sin hastighet för att klara tunga och breda delar. 

Med ett litet fotavtryck, optimerad motvikt, parallella länksystem, styva axlar och färre drivmotorer kan IRB 8700 

hålla rörelsemängden nere och hastigheten uppe.” 

IRB 8700, som är ABB:s största robot någonsin, innehåller all den funktionalitet och expertis som ABB kan erbjuda 

men i en mycket större storlek. Roboten har bara en motor och en växel per robotaxel, medan de flesta andra 

robotar i den här storleksklassen använder dubbla motorer och/eller växlar. Dessutom har den inga gasfjädrar, bara 

en motvikt och mekaniska fjädrar som håller den i balans. Tillsammans gör dessa konstruktionselement att IRB 8700 

har färre komponenter och att den kan erbjuda kortare cykeltider och större noggrannhet. 

IRB 8700 finns i två konfigurationer, en med en räckvidd på 4,2 meter och hanteringskapacitet på 550 kg (620 kg 

med handleden nere, 475 kg med LeanID) och den andra med en räckvidd på 3,5 meter och hanteringskapacitet på 

800 kg (1 000 kg med handleden nere, 630 kg med LeanID). Båda konfigurationerna har ett otroligt högt 

tröghetsmoment på 725 kgm2. 

Om ABB  

ABB (www.abb.com) är ledande inom kraft- och automationsteknik. Våra lösningar förbättrar prestanda och 

minimerar miljöpåverkan för kunder inom energi, industri, transport och infrastruktur. ABB-koncernens bolag 

verkar i omkring 100 länder och har ungefär 140 000 medarbetare. 

ABB Robotics är en ledande leverantör av industrirobotar och tillhandahåller även robotprogramvara, kringutrustning, modulära 

tillverkningsceller och service för tillämpningar som svetsning, hantering, montering, målning och ytbehandling, plockning, 

packning, palletering och maskinbetjäning. Viktiga marknader inkluderar bilindustrin, plast- och metalltillverkning, 

gjuteriindustrin, elektronikindustrin, tillverkning av verktygsmaskiner samt läkemedels- och livsmedelsindustrin. Ett tydligt 

fokus på lösningar hjälper tillverkare att förbättra sin produktivitet, produktkvalitet och säkerhet i arbetsmiljön. ABB har 

installerat mer än 250 000 robotar över hela världen. Alla produkter från ABB-enheten Robotics levereras och servas fullt ut av 

Robotics globala sälj- och serviceorganisation på över 100 platser i 53 länder. 
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