
Roboty elektryczne KASRO 
1.7 DN 130-400 
4.0 DN 200-600 

Robot elektryczny o wysokiej skuteczności KASRO 
• samobieżny
• osie napędowe zasilane poprzez niezależne silniki elektryczne
• zestaw specjalnych kół przeznaczonych do trudnych warunków trakcyjnych

Silnik o wysokiej wydajności
• innowacyjna konstrukcja, elektryczny, moc 2/3 kW, wysoki moment obrotowy
• kompatybilny z wszystkimi robotami elektrycznymi KASRO

Jednostka sterująca zintegrowana z bębnem kablowym
• mobilna, kompaktowa, wyposażona w koła umożliwiające dotarcie do trudnodostępnych miejsc
• sterowanie wszystkimi robotami elektrycznymi KASRO
• kompletny system kontrolny zabudowany nad ręcznym bębnem kablowym
• składająca się z płyty kontrolnej, elektrycznego modułu zabezpieczającego, panelu

monitora / sterowania, wyświetlacza danych, systemu nagrywania

Wersja przenośna obsługiwana przez jedostkę 
sterującą Kasro zintegrowaną z bębnem kablowym

Zabudowany w furgonie DMC 3,5T, obsługiwany z poziomu 
sterowania systemu inspekcyjnego IGS CamBoss (obsługa 
zarówno wózka samojezdnego kamery jak i robota 
elektrycznego) 
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Roboty elektryczne 
KASRO 1.7  
KASRO 4.0 
z jedostką sterującą zintegrowaną 
z bębnem kablowym

Dane techniczne
Robot elektryczny KASRO 1.7 (4.0) Mobilna jednostka sterująca KASRO

Wymiary

Kasro 1.7: długość bez silnika frezującego 620 mm + 140 
mm złącze przegubowe, średnica 108 mm długość 750 mm, 

szerokość 470 mm, 
wysokość 920 mm

Masa jednostka bazowa 25 kg (36 kg) 160 kg

Media 
zasilające 230 V 230V / 50Hz / 10A

sprężone powietrze 2 m³/min, 12 bar

Mobilność
Kasro 1.7 obrót 720° (0-3 obroty / min), góra / 
dół (0-10 mm / s), posuw (0-10 m / min)

Silnik frezujący elektryczny 2 kW (3kW)

Narzędzia
frezujące

narzędzia frezujące i szlifujące zgodne z 
wykazem narzędziowym,
wykonania specjalne na życzenie klienta

Długość kabla kabel zespolony 60m

Konfiguracja 
kabla

kabel zespolony dwu liniowy 
z przwodem powietrznym

Zbiornik wodny 12 l

alternatywnie do sterowania za pomocą jednostki mobilnej Kasro robot może być 
obsługiwany z poziomu sterowania systemu inspekcyjnego IGS CamBoss
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Kasro 4.0: długość bez silnika frezującego 740 mm 
wysokość 154 mm, szerokość 134 mm

Kasro 4.0 obrót bezograniczenia (0-2 obroty / min), 
podnoszenie 250 mm (0-10 mm / s), posuw (0-14 m / min)




