
uArm Swift Pro robotkäsi

Alumiinium

Samm-mootor + 
kohandatud

reduktor

Arduino
Mega2560

Max. koormus: 500g
Väga täpne: 0.2mm



Sarja uArm Swift seadmed on tavakasutaja tasemele mõeldud töölaudadele asetatavad robotkäed, mis on ette 
nähtud loojatele ja programmi STEAM õppe-eesmärkidel. Arduinol põhinev sari uArm Swift on avatud lähte-
koodiga ja tavakasutajasõbralik. Selle kasutamine on ülilihtne ja saab peaaegu kõigil selgeks vaid paari minuti-
ga. See toetab visuaalset programmeerimist, mis on nii alustajasõbralik, et isegi 9-aastasel pole mingeid raskusi 
selle äraõppimisega. Samuti toetab see Arduino, Pythoni, GRAB- CAD-i ja ROS-i programmeerimist. Päästke valla 
endas peituv looja ja las uArm muudab teie ideed tegelikkuseks! Sisseehitatud kvaliteetse kiiruskasti ja 
samm-mootoriga uArm Swift Prol on 0,2 mm korduvus ja 500 g nimikoormus.

See tarnitakse koos mitme laienduspordiga, mille abil on võimalik funktsioonide ulatust suurendada, muutes 
tööorganit ja lisades andurmooduleid, nagu laserpea, 3D-printimise pea, vaatluskaamera komplekt või isegi 
joonestussulg. Jah! Saate muuta selle sõna otseses mõttes 3D-printeriks, lasergraveerijaks või isegi tehisintellek-
tiga robotiks, millel on tehisnägemine! On viimane aeg, et üks selline ka teie lauale ilmuks!

Haarats
Haarade suurim vahe 40mm

Lasergraveerimine
Materjalid, millele on võimalik graveerida:

puit, plast, nahk, sulg, paber jne

3D printimine
1.75mm PLA

Universaalne hoidik
Hoidiku läbimõõt: 14 mm

Iminapp
Suurim tõstetav raskus: 500g

Avatud programmeerimis-
võimalusega kaamera

Programmeeritav meetod: Micro Python



uArm Swift Pro funktsioonid

AUTONOOMNE
ÕPPEREŽIIM

Õpetage uArmi käsitsi ja pange see
„õpitut“ kordama, vajutades lihtsalt alusel

olevaid nuppe.

PLAY (MÄNGI)

RECORD (SALVESTA)

Haarats Universaalne hoidik

Iminapp

3D printer Laser

TÖÖORGANID
KIIRESTI VAHETATAVAD

Mitmeid mille vahel valida. Sisseehitatud
standardiseeritud pistik võimaldab teil tööriistu

kiiresti vahetada.



uArm Swift Pro toetab lasergraveerimist ja joonestusfunktsioone, mis on meie kõik-ühes-tarkvaraplatvormi
uArmStudio juba sisse ehitatud. Lihtsalt installige laserpea või paigaldage pastakas oma uArmi otsa,
käivitage uArm Studio ja järgige paari juhist ning oletegi tegutsemiseks valmis!

3D PRINTIMINE
uArm Swift Pro töötab 3D printimise moodulitega 3D printimise platvormi CuraForuArm abil. 3D 
printimise protsess on lihtne: installige oma arvutisse CuraForuArm, kinnitage 3D-printimise komplekt
tugevasti robotkäe külge, sisestage polüpiimhappe (PLA) niit ja oletegi printimiseks valmis.

VÄGA TÄPNE
uArm Swift Prol on 0,2 mm positsioonikorduvus, mis
saab hakkama suurt täpsust nõudvate ülesannetega
nagu joonestamine, lasergraveerimine ja palju muud.

*uArm Swift Pro on varustatud samm-mootori ja 12-bitise kooderiga



TUNNETAGE MAAILMA
Sisseehitatud Seeed Grove’i pesadega

uArm Swift ja uArm Swift Pro suudavad
reageerida nii liikumisele, temperatuurile

kui paljule muule.

VAATLUSKAAMERA
KOMPLEKT

Avatud programmeerimisvõimalusega
varustatud vaatluskaamera võimaldab
teile kõike-värvuste järgi sorteerimisest

näotuvastuseni ning hõlbustab teie jaoks
visuaalset programmeerimist.

*Vaatluskaamera komplekt põhineb avatud
programmeerimisega kaameral Open MV (M7) Cam,
mis on avatud lähtekoodiga kiipidel toimiv kaamera.

Seeed Grove’i aluslaiendus:

Seeed Grove’i eeslaiendus:

Temperatuur
ja niiskus

LCD RGB
taustavalgus

Värviandur

Elektromagnet PIR-andur
(passiivne liikumisandur)

Väike ventilaator



TARKVARA - uArm Studio
Lihtne ja kõik üheskoos. Juhtige või programmeerige uArmi täpselt nii, nagu ise soovite. uArmi jaoks
loodud graa�line programmeerimisliides laseb teil oma robotiprojekti intuitiivselt kohandada.

Juhtige uArmi üheaegselt nii hiire kui kiirklahvidega.

Sisestage kujundid, tekst või kujutised,
laske uArmil muster teie eest valmis

joonestada/graveerida.

VAATA VIDEOT
bit.ly/2MKPEAQ

VÕTKE MEIEGA ÜHENDUST
Aleksandr Alba
Robootika ja 3D printimise tootejuht
aleksandr.alba@oomipood.ee
(+372) 641 0101 www.oomipood.ee


