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Đa Năng

A-SERIES
A-SERIES có thể đi bất cứ đâu! 

Với tốc độ vượt trội và hiệu quả về chi phí, A-SERIES là một giải 

pháp đơn giản & hiệu quả, mang lại sự hài lòng cho  những người 

có thể còn đang do dự để sở hữu được một cobot Doosan

Mô hình
có cảm
biến lực

A0509
Tải trọng 5kg

Tầm vươn xa 

900mm

A0912
Tải trọng 9kg

Tầm vươn xa 

1200mm

A0509s
Tải trọng 5kg

Tầm vươn xa 

900mm

A0912s
Tải trọng 9kg

Tầm vươn xa 

1200mm

Mô hình
có cảm
biến lực



10%

TốcđộA+

×2

Vốn đầu tư A+

Độan toànA+

Độ tùy chỉnh A+

×2

A-SERIES

TÍNH NĂNG CHÍNH

PL e

Cat 4

Thuật toán an toàn tiên tiến đảm bảo sự an toàn vượt ra 
ngoài giới hạn của công nghệ phát hiện va chạm hiện tại.

được chứng minh bởi mức độ an toàn quốc tế cao nhất *, 
môi trường làm việc an toàn đáng tin cậy được đảm bảo

* Dừng khẩn cấp, Tắt mô-men xoắn an toàn (STO) và

Kiểm soát phanh an toàn (SBC)

Khách hàng có thể lựa chọn mô hình cảm biến lực 

công nghệ cao cho các nhiệm vụ tinh vi hơn đòi hỏi sự 
khéo léo của con người

Độ chính xác kiểm soát lực của FTS (Cảm biến mô-

men xoắn) cao gấp đôi so với các đối thủ cạnh tranh, 
đảm bảo hiệu suất và kết quả cao hơn

Phần cứng cao cấp, được tạo ra bởi công nghệ đẳng cấp thế giới 

của Doosan, Đem lại hiệu quả nhanh và hoàn hảo trên bất  kỳ tác 

vụ nào, với tốc độ cao nhất trong các loại Cobot hiện có và có khả 
năng tăng tốc vượt trội.

Tốc độ khớp nhanh hơn hai lần giúp nâng cao năng 
suất, hiệu quả trong mọi công việc.

Thời gian hoàn vốn nhanh và hiệu quả tuyệt cao.

Tốc độ làm việc nhanh hơn trung bình 

10% kết hợp với giá cả cạnh tranh rút 
ngắn thời gian hoàn vốn đầu tư của bạn.



Kiểm tra chất lượng

Kiểm tra các khuyết 

điểm bên trong / bên 

ngoài và chất lượng 

lắp ráp

Xếp & Dỡ hàng

Công việc xếp / dỡ đơn 

giản chẳng hạn như di 

chuyển các đối tượng 

giữa các tác vụ

Làm sạch bằng khí

Làm sạch bên ngoài thành

phẩm hoặc phôi bằng

chuyển động phun xoắn ốc

và chuyển động phun hỗn

hợp nhiều góc độ

Đóng gói LắprápBôi và Dán keo

Phun lượng chất kết 

dính phù hợp để dán 

và liên kết
Loại bỏ vết gờ và đánh

bóng bề mặt sau khi xử

lý
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QuétmãQR đểcóthêm

ứngdụngRobot Doosan

ỨNG DỤNG CHÍNH

Hỗ trợ máy móc

Cấp phôi cho máy 

CNC và xếp/ dỡ 

hàng  vào pallet

Các công việc đóng gói

và vận chuyển sản phẩm

nhanh chóng trong

ngành điện tử, xử lý vật

liệu và nhựa

Đánh bóng

& làm sạch

Các công việc lắp 

ráp truyền thống 

như truyền động 

trục vít và lắp ráp 

bánh răng



Mang đến sự dễ sử dụng giống như máy tính bảng

và với việc bao gồm Nền tảng DART, nó có khả năng

định cấu hình các ứng dụng khác nhau, từ lập trình
đơn giản đến các thuật toán điều khiển nâng cao

Nền tảng DART, phần mềm người dùng

Doosan Robotics, cho phép dạy robot

cùng với nhiều hành động lập trình trên

Máy tính

Cần có Máy tính riêng để cài đặt và sử

dụng nền tảng DART

NỀN TẢNG DART

Điều khiển thông minh

OPTION

01

0
OPT

2
ION

Bộ điều khiển bằng tay cho Robot

LỰA CHỌN

01 02 03

321

Cánh tay Robot

Cánh tay robot sáu trục

của chúng tôi duy trì sự ổn

định tuyệt vời với tốc độ

vượt trội dựa trên thuật

toán an toàn tiên tiến.

Nút dừng

khẩn cấp
Nút an toàn có thể dừng

robot trong tình huống

khẩn cấp để ngăn ngừa

tai nạn

Bộ điều khiển

A-SERIES

HỆ THỐNG ROBOT
Trải nghiệm hệ thống robot tốt nhất với khả năng điều khiển ổn định và hoàn hảo

Nền tảng điều khiển vững

chắc đảm bảo hiệu suất ổn

định trong bất kỳ lĩnh vực nào

dựa trên điều khiển thời gian

thực và công nghệ truyền

thông tốc độ cao

Giao diện đơn giản với các nút chức năng thường

được sử dụng bao gồm Vị trí nhà, BẬT / TẮT Servo và

Bắt đầu / Dừng để dễ dàng điều khiển

Nếu điều khiển thông minh được cài đặt, cần có máy

tính riêng để chạy Nền tảng DART
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CÔNG SUẤT LỚN

H-SERIES
H-SERIES là dòng cobot mạnh nhất trên thị trường.Tải

trọng 25kg vượt trội và 6 cảm biến mô-men xoắn mang

lại môi trường làm việc an toàn cho bất kỳ loại ứng
dụng nào

Xếp dỡ hàng hóa

Các vật nặng xếp

chồng và xếp lên

nhau trong quá trình

hậu cần và quy trình

tự động

Cấp Phôi Thiết Bị Xử lý vật nặng

ĐẶC ĐIỂM CHÍNH

Cao+

Tải trọng

Tải trọng đáng kinh ngạc,

dễ dàng xử lý các vật

nặng lên đến 25kg

25kg 6
Cảm biến
mô-men 
xoắn

Cao+

Độ an toàn

Đảm bảo an toàn vượt trội với

độ nhạy va chạm tốt nhất

trong ngành được hỗ trợ bởi 6

cảm biến mô-men xoắn và cơ

chế đối trọng

½

Độ linh hoạt

Trọng lượng robot bằng một nửa so

với các cobots cùng lớp cung cấp

cài đặt không gian làm việc linh

hoạt hơn với việc dễ dàng định vị

lại, liên kết AMR và cài đặt robot

Trọng

lượng

Scan the QR Code

for more Doosan Robot  

Applications

Cao+

ỨNG DỤNG CHÍNH

Đưa các đối tượng

nặng vào máy CNC

và tải / dỡ chúng từ /

lên pallet

Xếp chồng, vận chuyển và xử

lý nhiều đối tượng đồng

thờitrong các quy trình sản

xuất có nhịp độ nhanh, chẳng

hạn như các quy trình trong

ngành công nghiệp hậu cần

và công nghiệp vải



XUẤT SẮC VƯỢT TRỘI

M-SERIES

ỨNG DỤNG CHÍNH

Hỗ trợ ép nhựaBôi & Dán keo

Phun lượng chất kết 

dính phù hợp để dán 

và liên kết

Lắp ráp

Các công việc lắp 

ráp truyền thống 

như truyền động 

trục vít và lắp ráp 

bánh răng

Dịch vụ

Thực hiện một cách an 

toàn và lặp lại các nhiệm 

vụ được xác định trước 

phù hợp với nhu cầu của 

người dùng trong các 

ngành dịch vụ như y tế 

và F&B

Dập thành hình

Lấy sản phẩm ra từ 

máy ép và xử lý sản 

phẩm

Đánh bóng

& Làm sạch

Hàn xì

Hàn các bộ phận 

như thợ hàn lành 

nghề bằng nhiều 

cách khác nhau với 

chất lượng nhất định

Cấp phôi máy

ĐẶC ĐIỂM CHÍNH

Chức năng Cài đặt Thông

minh cho phép cài đặt hệ

thống nhanh chóng và vận

hành ngay lập tức, vì nó tự

động đo góc nghiêng, vị trí

dụng cụ và trọng lượng

12 Phút

for safety in the industry

0.2 N 6 Cảm biến

mô-men xoắn

6 cảm biến mô-men xoắn

công nghệ cao có khả năng

thực hiện các nhiệm vụ phức

tạp góp phần kiểm soát lực

tác động và tuân thủ có kiểm

soát

M-SERIES là dòng cobot cao cấp chất lượng cao

nhất!6 cảm biến mô-men xoắn công nghệ cao

mang lại sự khéo léo cao nhất cho các nhiệm vụ

phức tạp và đảm bảo an toàn tối đavới độ nhạy
va chạm cao nhất.

M0609
Tải trọng 6kg

Tầm vươn xa 
900mm

M0617
Tải trọng 6kg

Tầm vươn xa 
1700mm

M1013
Tải trọng 10kg

Tầm vươn xa 
1300mm

M1509
Tải trọng 15kg

Tầm vươn xa 
900mm

ĐỘ AN TOÁN 

VƯỢT TRỘI

Cảm biến mô-men xoắn công

nghệ cao có khả năng phát hiện

sự thay đổi lực tinh vi lên đến

0,2 N, cung cấp mức độ nhạy

với va chạm tốt nhất để đảm

bảo an toàn tối đa

KIỂM SOÁT

LỰC LƯỢNG

VƯỢT TRỘI

CÀI ĐẶT 

THÔNG MINH

Nạp máy CNC và 

tải / dỡ đối tượng 

vào pallet

Loại bỏ và đánh

bóng bề mặt sau khi

xử lý

Lấy hàng ra khỏi 

khuôn của máy ép 

phun và chất lên / 

dỡ xuống  từ pallet



DOOSAN ROBOT LINE-UPKINH NGHIỆM DOOSAN
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M-SERIES
Ưu việt

A-SERIES
Đa năng A0509ㆍA0509sㆍA0912ㆍA0912s

H-SERIES
Công suất lớn

5 cài đặt không gian làm việc để bảo vệ người vận hành

5 cài đặt không gian làm việc bảo vệ sự an toàn của người vận hành 

và nâng cao hiệu quả công việc.

Sản phẩm an toàn vượt trội được chứng nhận bởi tổ chức quốc tế

Robot Doosan đã nhận được các chứng nhận an toàn uy tín trên toàn thế giới 

cũng như chứng nhận an toàn từ NRTL ở Hoa Kỳ, CE ở Châu Âu và KCs ở 

Hàn Quốc.

Lập trình một chạm chỉ trong 20 giây

Bộ điều khiển tiện lợi, dễ dàng dạy Robot nhiệm vụ

Siêu

AN TOÀN

Kết nối truyền thông thuận tiện

Siêu

DỄ DÀNG

Siêu

LINH HOẠT

- Vùng hợp tác

- Vùng tắt tiếng phát hiện va chạm

- Vùng bảo vệ

- Vùng định hướng công cụ 

- Vùng nhạy cảm va chạm tùy chỉnh

Robot Doosan tự động nhận các thiết bị ngoại vi kèm theo và đề xuất 

quy trình làm việc lý tưởng dưới nhiều dạng mẫu khác nhau từ xử lý 

vật liệu đơn giản đến hỗ trợ máy móc. Nó cũng cung cấp  các kỹ 

năng được lập trình sẵn, thường được sử dụng trong lĩnh vực  này, 

giúp việc dạy robot rất dễ dàng ngay cả đối với những người mới bắt 

đầu.

Thông qua bộ điều khiển (Nút dạy trực tiếp) trên robot Doosan,có thể 

chọn nhiều chế độ giảng dạy khác nhau cũng như lưu tọa độ bằng  

các thao tác nút đơn giản, cho phép giảng dạy trực tiếp dễ dàng.

Doosan Mate: Giúp tối đa hóa việc sử dụng Cobot

Doosan Mate bao gồm nhiều sản phẩm đối tác hàng đầu trong các lĩnh 

vực   từ máy mài đến máy công cụ điện, cảm biến và phần mềm, . .  . 

cung cấp các giải pháp tự động hóa tốt nhất tối ưu hóa cho nhu cầu 

của khách hàng. Tất cả các sản phẩm đã đăng ký đều có khả năng 

tương thích cao với robot Doosan, cho phép thiết lập dễ dàng, nhanh 

chóng và vận hành ngay lập tức.

Robot Doosan hỗ trợ các công nghệ truyền thông mới nhất, ngay cả

khi không có cổng, cho phép kết nối liền mạch với nhiều loại thiết bị

và hệ thống công nghiệp khác nhau.

* Giao tiếp được hỗ trợ: RS232 / 485, TCP / IP, Modbus TCP (Master / Slave), Modbus RTU 
(Master), Thiết bị IO PROFINET, Bộ điều hợp EtherNet / IP

A-SERIES có thể đi bất cứ đâu! Với tốc độ vượt trội và hiệu quả về chi phí, 

A-SERIES là một giải pháp đơn giản & hiệu quả, mang lại sự hài lòng cho  

những người có thể còn đang do dự để sở hữu được một cobot Doosan

H2017ㆍH2515 

H-SERIES là cobot mạnh nhất trên thị trường.Tải trọng 25kg vượt trội và 

6 cảm biến mô-men xoắn mang lại môi trường làm việc an toàn cho bất 

kỳ loại ứng dụng nào

M0609ㆍM0617ㆍM1013ㆍM1509

M-SERIES là cobot cao cấp chất lượng cao nhất!6 cảm biến mô-men 

xoắn công nghệ cao cung cấp sự khéo léo cao nhất cho các nhiệm vụ 

phức tạp và đảm bảo an toàn tối đa với độ nhạy va chạm cao nhất



ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT DÒNG A-SERIES

A0509 / A0509s A0912 / A0912s

CÁNH TAY 5 kg (11 lb)        900

mm(35.4 inch)

9 kg (19.8 lb)      

1,200 mm(47.2 inch)

Trọng lượng 21 kg (46.2 lb) 31 kg (68.3 lb)

Hiệu suất

Tốc độ 1 m/s 1 m/s

Độ chính xác ±0.03 mm ±0.05 mm

Phạm vi nhiệt độ 0~45 °C 0~45 °C

J1 ±360° / 180°/s ±360° / 180°/s

J2 ±360° / 180°/s ±360° / 180°/s

J3 ±160° / 180°/s ±160° / 180°/s

J4 ±360° / 360°/s ±360° / 360°/s

J5 ±360° / 360°/s ±360° / 360°/s

J6 ±360° / 360°/s ±360° / 360°/s

Các đặc điểm khác

Vị trí lắp đăt

Mức độ bảo vệ IP 54

Giao diện mặt bích

Bộ điều khiển
Giao diện

Hệ thống công nghiệp ***

*

450 x 210 x 265 mm+ Stand 110 mm        

13 kg

IP 40  

16 / 16

2 / 2

DC 24 V           

100~240 VAC,

50~60Hz

6.0 m

IP 40

264 x 218 x 42 mm

0.8 kg / 10.1 inch

4.5 m

IP 40

180 x 90 x 26.5 mm

0.3 kg (không bao gồm dây)

6.0 m

ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT DÒNG H-SERIES

Thespecificationsabovemaychange

H2017 H2515

Cánh Tay 20 kg (44 lb)       

1,700mm (66.9 inch)

25 kg (55.1 lb)  

1,500mm (59 inch)

Trọng lượng 72kg (158.7 lb) 70 kg (154.3 lb)

Hiệu suất

Tốc độ 1 m/s

Độ chính xác ±0.1mm

Phạm vi nhiệt độ 0~45 °C

J1 ±360 ° / 100 ° /s

J2 ±125 ° / 80 ° /s

J3 ±160 ° / 100 ° /s

J4 ±360 ° / 180 ° /s

J5 ±360 ° / 180 ° /s

J6 ±360 ° / 180 ° /s

Các đặc điểm khác

Vị trí lắp đăt Chỉ tại sàn

Mức độ bảo vệ IP 54

Giao diện mặt bích Digital I/O 6 In / 6 Out

Nguồn cấp I/O DC 24 V / Max. 3 A

Bộ điều khiển Giao diện

Hệ thống công nghiệp**

Kích thước

Trọng lượng

Mức độ an toàn

I/OPort ‒ Digital I/O

I/OPort ‒ Analog I/O

Nguồn cấp I/O

Điện áp nguồn

Chiều dài dây (cánh tay)

Bộ điều khiển tay Mức độ bảo vệ

Kích thước

IP 40

264x 218 x 42mm

0.8 kg / 10.1 inch

4.5 m

Tải trọng

Tầm vươn xa

Digital I/O 2 Vào / 2 Ra, RS 485*

* Đối với giao thức truyền thông nối tiếp, hãy tham khảo 

Sách hướng dẫn lập trình để biết thêm chi tiết

Nguồn cấp I/O

Bất kỳ (Sàn / Trần / Tường)

DC 24 V / Max. 3 A

FTS(6-axis) Lực 110 N / Moment 11 Nm (Tùy chọn)

USB 3.0 (RS422 / 485 **), TCP / IP** Yêu cầu bộ

chuyển đổi USB sang RS422 / 485

Modbus-TCP (Master / Slave) / Modbus-RTU (Master) / 

EtherNet / IP (Adapter) / PROFINET IO (Device)
*** Cài đặt một cổng để hỗ trợ giao tiếp khác

Kích thước

Trọng lượng

Mức độ bảo vệ

Cổng I / O - I / O kỹ thuật số

Cổng I/O - Analog I/O

Nguồn cấp I/O

Điện áp nguồn

Chiều dài cáp của bộ điều khiển

Bộ điều khiển tay
(option) 

Bộ điều thông minh
(option) 

Mức độ bảo vệ

Kích thước

Trọng lượng

Chiều dài dây

Mức độ bảo vệ

Kích thước

Trọng lượng

Chiều dài dây

Tải trọng

Tầm vươn xa

Serial (RS232) / USB 3.0 (RS422 / 485 *), TCP / IP

* Yêu cầu bộ chuyển đổi USB sang RS422 / 485

Modbus-TCP (Master / Slave) / Modbus-RTU (Master)/ EtherNet / 

IP (Bộ điều hợp) / PROFINET IO (Thiết bị)

** Cài đặt một cổng để hỗ trợ giao tiếp khác

IP 30 

13 kg

490 x 390 x 287 mm

16 / 16

2 / 2

DC 24 V

100~240 VAC, 50~60 Hz 

6.0m

Trọng lượng/Màn hình

Chiều dài dây

Chuyển động các khớp nối (Phạm vi: ° / Tốc độ tối đa: ° / s)Chuyển động các khớp nối (Phạm vi: ° / Tốc độ tối đa: ° / s)



23
COUNTRIES

GLOBAL NETWORK
Doosan Robotics liên tục mở rộng mạng lưới toàn cầu của mình trên khắp thế giới!

Dịch vụ nhanh chóng thuận tiện thông qua mạng lưới Đại Lý ở khắp các quốc gia 

trên toàn cầu.

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP ICHI VIỆT NAM

 Lô C15/D21 Khu Đô Thị Mới Cầu Giấy, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

 Hotline: +84 24 3202 3567

 www.ichivina.com.vn

 Email: sales@ichivina.com.vn

Scan the QRCode

formore Doosan Robot

Applications

ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT DÒNG M-SERIES

M0609 M0617 M1013 M1509

Cánh tay
6 kg (13.2 lb) 6 kg (13.2 lb) 10 kg (22 lb)       

900 mm (35.4 inch) 1,700mm (66.9 inch)  1,300mm (51.1 inch)

15 kg (33 lb)    

900mm (35.4 inch)

Trọng lượng 27 kg (59.5 lb) 34 kg (74.9 lb) 33 kg (72.7 lb) 32 kg (70.5 lb)

Hiệu suất

1 m/s 1 m/s 1 m/s 1 m/s

Độ chính xác ±0.05 mm ±0.1 mm ±0.05 mm ±0.05 mm

Phạm vi nhiệt độ 0~45 °C 0~45 °C 0~45 °C 0~45 °C

J1 ±360 ° / 150 ° /s ±360 / 100 ° /s ±360 ° / 120 ° /s ±360 / 150 ° /s

J2 ±360 ° / 150 ° /s ±360 / 100 ° /s ±360 ° / 120 ° /s ±360 / 150 ° /s

J3 ±150 ° / 180 ° /s ±165 / 150 ° /s ±160 ° / 180 ° /s ±150 / 180 ° /s

J4 ±360 ° / 225 ° /s ±360 / 225 ° /s ±360 ° / 225 ° /s ±360 / 225 ° /s

J5 ±360 ° / 225 ° /s ±360 / 225 ° /s ±360 ° / 225 ° /s ±360 / 225 ° /s

J6 ±360 ° / 225 ° /s ±360 / 225 ° /s ±360 ° / 225 ° /s ±360 / 225 ° /s

Các đặc điểm khác

Bất kỳ (Sàn / Trần / Tường)

IP54

Giao diện mặt bích Digital I/O 6 In / 6 Out

Nguồn cấp I/O DC24 V / Max. 3 A

Bộ điều khiển Giao diện

Hệ thống công
nghiệp***

490 x 390x 287mm

13 kg  

IP 30  

16 / 16

2 / 2

DC 24 V           

100~240 VAC,

50~60Hz

6.0 m

Bộ điều khiển tay
Mức độ bảo vệ

Kích thước

IP 40

264 x 218x 42 mm

0.8 kg / 10.1 inch

4.5 m

Tải trọng

Tầm vươn xa

Tốc độ

Vị trí lắp đăt

Mức độ bảo vệ

Serial (RS232) / USB 3.0 (RS422 / 485 *), TCP / IP

* Yêu cầu bộ chuyển đổi USB sang RS422 / 485

Modbus-TCP (Master / Slave) / Modbus-RTU (Master) / EtherNet / IP (Adapter) / 

PROFINET IO (Device)

** Cài đặt một cổng cho hỗ trợ giao tiếp khác

Kích thước

Trọng lượng

Mức độ bảo vệ

Cổng I / O - I / O 

kỹ thuật số

Nguồn cấp I/O

Điện áp nguồn

Chiều dài cáp

Cổng I/O - Analog I/O

Trọng lượng/Màn hình

Chiều dài dây

Chuyển động các khớp nối (Phạm vi: ° / Tốc độ tối đa: ° / s)

http://www.linkedin.com/company/doosan-robotics

