
Epson
Série G

Mais opções de escolha

A Nova Geração de Robôs SCARA 



• Alta velocidade – melhoria de até 20% em comparação com os modelos Série E2.

• Cargas úteis – aumento de até 20% nas capacidades de cargas úteis.

• Ampla variedade – mais de 200 modelos Série G disponíveis de 175 -1.000 mm.

• Perímetros de trabalho grandes – amplitude de movimento expandida em até 23%.

• Eixo Z estendido – disponível para aplicações que exigem movimentos mais longos (tais como 
procedimentos de embalagem).

• Alta precisão – repetibilidades reduzidas para 15 mícrons.

• Modelos de lavagem – modelos IP65 e IP54 disponíveis em quase todos os tamanhos e 
configurações.

• Modelos para ambientes estéreis – modelos ISO 3 Clean e ESD disponíveis em todos os tamanhos 
e configurações.

• Fácil de usar – O Epson RC+ é líder de mercado e reduz significativamente os tempos de 
desenvolvimentos em comparação com os produtos dos concorrentes.

• Baixo custo – os Robôs Série G são operados pelo controlador Epson Micro PowerDrive RC180 de 
baixo custo.

• Opções totalmente integradas – sistema de visão, conectividade .NET, DeviceNet, Ethernet/IP, 
PROFIBUS, Expansão de E/S e muito mais…

A Epson oferece mais opções de escolha para os Robôs SCARA que a concorrência. Com mais  
de 200 modelos disponíveis com capacidade de alcance de 175 a 1.000 mm e cargas úteis de até 
20 kg, temos o modelo e configuração ideais para satisfazer as suas necessidades.
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Os Robôs Epson Série G são equipados com o Max-R, um novo design de braço de alta rigidez que alcança 
velocidades altíssimas, precisão extremamente elevada e baixa vibração. Características que colocam os 
Robôs Epson Série G no topo de sua classe. Com aumentos de velocidade e de capacidade de carga úteis de 
até 20% em comparação com os modelos E2 Série SCARA (que já são rápidos).

Os Robôs Epson Série G SCARA são ideais para as indústrias médica, automotiva, de eletrônicos, de bens de 
consumo, de alimentos,de automação de laboratórios, de semicondutores, de plásticos, de eletrodomésticos, 
aeroespacial e muitas outras. Eles podem ser usados para uma ampla variedade de aplicações, que vão desde 
a montagem de marca-passos, de serras para corte de árvores e de unidades de disco rígido até testes de DNA. 
Os Robôs Epson podem ser utilizados em centenas de aplicações diferentes.

G1 G3 G6 G10 G20
Carga útil (máx./nominal) 1/0,5 kg 3/1 kg 6/3 kg 10/5 kg 20/10 kg
Alcance (eixo 1 + eixo 2)

175 mm • - - - -
225 mm • - - - -
250 mm - • - - -
300 mm - • - - -
350 mm - • - - -
450 mm - - • - -
550 mm - - • - -
650 mm - - • • -
850 mm - - - • •
1.000 mm -  - - - •

Comprimento do eixo Z*1

100 mm • - - - -
150 mm - • - - -
180 mm - - • • •
330 mm - - • - -
420 mm - - - • •

Configurações
Padrão • • • • •
Montagem em parede/teto - • • • •
Ambiente estéril/protegidos contra
descargas eletrostáticas (ESD) • • • • •
IP54/IP65 - - • • •

*1 O comprimento útil do eixo Z foi reduzido em 20 a 30 mm para máquinas para ambientes estéreis e IP54/IP65.
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Montagem em mesa Montagem em parede Montagem em teto

Todos os Robôs Epson Série G estão disponíveis em configurações de montagem em parede, teto ou 
mesa, para ajudá-lo a tirar o máximo de proveito do espaço de trabalho disponível. Embora os modelos 
de montagem em mesa sejam os mais frequentemente usados, a versatilidade dos Robôs Epson permite 
a montagem também em teto ou em parede, para que esteiras sejam instaladas sob os Robôs. Com 
toda essa variedade de produtos e configurações de montagem, certamente, a Epson tem o Robô certo 
para satisfazer as suas necessidades!

O novo desenho do G6 aumentou a amplitude de trabalho

Nossos Robôs G6 de 550 mm contam com diferencial 
único: executam várias atividades que exigem grandes 
amplitudes de trabalho e que são possíveis somente 
para Robôs de 600 mm de outras marcas. Com uma 
amplitude de trabalho até 23% maior em comparação 
com os modelos anteriores e de concorrentes, os Robôs 
Epson Série G são líderes na indústria nas relações 
entre o espaço ocupado e a área de trabalho. Conheça 
algumas vantagens da Série G:

• Células de trabalho menores ajudam a economizar 
espaço valioso nas fábricas.

• Amplitude de movimento aumentada (os Robôs da Série 
G podem alcançar atrás de si mesmos).

• Um quadrângulo de trabalho maior permite o uso de 
paletes maiores (consulte a figura à esquerda).

Epson E2S-551S

Epson G6-551S
Comparação das amplitudes de trabalho
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Montagem em teto

Modelos protegidos – IP54 e IP65

ISO 3 Clean e ESD

Os modelos protegidos Epson Série G estão 
disponíveis para aplicações que exigem um nível 
de resistência extra a pó ou água. Portanto, são 
perfeitos para atividades como manuseio de alimentos, 
aplicações industriais etc. Há uma grande variedade de 
modelos Série G nas configurações IP54 e IP65.

IP54 (pó) – O pó não vai penetrar no equipamento 
em quantidade que possa interferir no funcionamento 
adequado do Robô.

IP54 (água) – Água respingando contra o 
compartimento a partir de qualquer direção não 
produzirá nenhum efeito negativo.

IP65 (pó) – Nenhum pó vai penetrar.

IP65 (água) – Jatos de água borrifados por um bico 
contra o compartimento a partir de qualquer direção não 
produzirá nenhum efeito negativo.

Os modelos para ambientes estéreis Série G incluem recursos adicionais – como 
foles do eixo Z, tampas especiais, vedações de tampas, entre outros – para 
reduzir as partículas produzidas pelo Robô, permitindo seu uso em locais com 
esse tipo de exigência. Os Robôs Epson ISO 3 Clean e ESD são amplamente 
utilizados nas indústrias de discos rígidos e semicondutores, uma vez que 
apresentam durabilidade, excelente desempenho e facilidade de uso, além de 
preservarem a esterilidade de ambientes e cumprirem os requisitos de proteção 
contra descargas eletrostáticas. 

Alguns dos principais recursos adicionais para ambientes estéreis/protegidos 
contra descargas eletrostáticas (ESD) estão descritos abaixo:

• Todos os modelos e tamanhos dos Robôs Epson Série G estão disponíveis nas 
configurações ISO 3 Clean.

• Todos os Robôs Epson para ambientes estéreis também satisfazem os 
requisitos para ESD*1. Isso os tornam ideais para atividades sensíveis a 
descargas eletrostáticas que podem criar peças defeituosas, como no caso da 
indústria de discos rígidos.

• Linhas de vácuo internas são incluídas para retirar ar dos interiores das tampas 
da base e do braço.

*1 A Epson Robots foi o primeiro fabricante a produzir Robôs que cumprem os requisitos de proteção 
contra descargas eletrostáticas e que, atualmente, são amplamente usados nas indústrias de discos 
rígidos e eletrônicas.
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Robôs G1 SCARA
• Comprimentos de braço de 175 a 225 mm.
• Montagem de precisão líder na indústria.
• Melhor de sua classe em tempos de ciclos.
• Uso máximo de perímetro de trabalho.
• Extremamente compacto e potente.
• Braço de alta rigidez = Velocidade ultra-alta.
• Estrutura reforçada para oferecer excelente 

durabilidade.
• Modelos que satisfazem os requisitos ISO 3 

Clean (para ambientes estéreis) e ESD (proteção 
contra descargas eletrostáticas).

• Opções totalmente integradas, incluindo: 
Sistema de visão, conectividade .NET, Ethernet/
IP, DeviceNet, PROFIBUS, Expansões de E/S e 
muito mais.

Mini SCARA líder na indústria

Opção de 3 
ou 4 eixos

Líderes em baixo custo e alto desempenho no segmento de Robôs mini SCARA, os Epson G1 oferecem 
as melhores velocidades de ciclos de sua classe e amplitude de movimento. Além disso, são ainda os 
SCARAs mais potentes e compactos disponíveis atualmente no mercado.

Os Robôs G1 Mini SCARAs têm braços de 225 mm, podendo ser utilizados em aplicações que exigem 
grandes amplitudes de trabalhos – situação na qual outros Robôs precisariam de braços de 250 mm. 
Deste modo, os Robôs G1 são os melhores da indústria em termos de relações de espaço ocupado e 
espaço de trabalho, pois permitem grande economia de área no chão da fábrica!

Os Robôs G1 combinam construção de alta rigidez com controles superiores, permitindo aos seus 
braços alcançarem maiores velocidades e precisão. Isso os tornam ideais para aplicações e indústrias 
que exigem montagem de precisão de pequenos componentes, com ciclos intensos e linhas de produção 
compactas. Os modelos de 3 eixos, por exemplo, possibilitam um desempenho superior para atividades 
de aperto de parafusos e de enchimento linear de produtos.



7

G1-171S

G1-221S

Especificações do modelo G1

4 eixos 3 eixos
G1-171 G1-221 G1-171 G1-221

Comprimento do braço (mm) horiz. (J1 + J2) 75 + 100 = 175 125 + 100 = 225 75 + 100 = 175 125 + 100 = 225
Carga útil (kg) Máx./Nominal 1/0.5 1/0.5

Repetibilidade mm
grau

J1 + J2 +/- 0.005
J3 +/-0.010
J4 +/- 0.01 -

Tempo de ciclo 0.29 0.30 0.29 0.30

Operação máx.
Velocidade

mm/s
graus/s

J1 + J2 2.630 3.000 2.630 3.000
J3 1.200
J4 3.000 -

Potência do motor (W) 50/50/50/50 50/50/50
Força de inserção 50 N (5,1 kgf)
Inércia U kg•m2 Máx./Nominal 0.004/0.0003 -

Amplitude de movimento do eixo

J1 (graus) +/-125 +/-125
J2 (graus) +/-140*1 (+/-140)*2 +/-152*1 (+/-149)*2 +/-135*1 (+/-123)*2 +/-135*1 (+/-132)*2

J3 (mm) 100*1 (80)*2

J4 (graus) +/-360

Linhas do usuário
Elétrica 24 linhas (15 pinos, 9 pinos)

Pneumáticas Ø4 x 1, Ø6 x 2
Diâmetro do eixo Z (mm) Ø8
Área do orifício de montagem (mm) 125 x 88 (4-M6)
Peso 8 Kg

Temperatura
Ambiente 5 - 40 ºC
Umidade 10 - 80% (sem condensação)

Configurações opcionais do braço
Tipo de 

montagem
Clean e ESD

Mesa
ISO 3 Clean e ESD

Cabos do Robô (metros) 3M (padrão)/5 M (opcional)/10 M (opcional)

Controladores disponíveis
Micro PowerDrive RC180

Controlador PC RC620+ para PCs

*1 Configuração padrão.
*2 Configuração Clean (para ambientes estéreis) e protegidos contra descarga eletrostática (ESD).

Desenhos com dimensões do G1 para perímetro 
de trabalho e instalação
Vista superior padrão Vista lateral padrão

G1-171S G1-221S
a 75 125

G1-171S G1-221S
b 100
c 35
d 360
e 515 (Máx.) 545 (Máx.)

Dimensões de instalação Montagem em mesa

Modelo G1-171S G1-221S
a - Amplitude de movimento da 
junta nº 1 (graus) +/-125

b - Amplitude de movimento da 
junta nº 2 (graus) +/-140 +/-152

c - Raio de trabalho interno (mm) 64 60

d - Alcance (mm) 175 225
O maior quadrângulo de trabalho 
(mm²) 100 152

A amplitude de movimento varia para os modelos de ambientes estéreis. Entre em contato com a Epson para 
obter informações mais detalhadas.
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Robôs G3 SCARA
• Comprimento de braço de 250 a 350 mm.
• Líder em sua classe tanto para tempo de ciclo 

como precisão.
• Melhor de sua classe em amplitude de 

movimento.
• Pequeno, no entanto, extremamente potente.
• Estrutura reforçada para oferecer uma excelente 

durabilidade.
• Modelos que satisfazem os requisitos ISO 3 

Clean (para ambientes estéreis) e ESD (proteção 
contra descargas eletrostáticas).

• Opções totalmente integradas, incluindo: 
Sistema de visão, conectividade .NET, Ethernet/
IP, DeviceNet, PROFIBUS, Expansões de E/S e 
muito mais.

Compacto, superpotente e de baixo custo

Os Robôs Epson G3 têm o melhor tempo de ciclo, precisão e amplitude de movimento de sua classe. 
Com mais de 30 modelos disponíveis em tamanhos que variam de 250 a 350 mm, os Robôs G3 
satisfazem as exigências mais rigorosas de fábricas com áreas de trabalho limitadas.

O G3 é o único Robô que conta com a nova opção de braço curvado para maximizar o uso do perímetro 
de trabalho. O modelo de braço curvado de 350 mm oferece a mesma amplitude de movimento dos 
Robôs SCARA de 400 mm, economizando espaço valioso no chão da fábrica.

Os Robôs Epson G3 ocupam um espaço muito pequeno e têm um excelente desempenho.  
Por isso, são perfeitos para aplicações e indústrias que exigem tempos de ciclos intensos, alta  
precisão e confiabilidade elevada, tais como: montagem de discos rígidos, automação de laboratórios, 
para eletrônicos, montagem de dispositivos médicos, fotônica, semicondutores, telecomunicações  
e muitas outras.

Inovação
Opção de braço 
curvado para o 
alcance máximo 

de objetos



9

G3-251 G3-301 G3-351
Comprimento do braço (mm) horiz. (J1 + J2) 120 + 130 = 250 170 + 130 = 300 220 + 130 = 350
Carga útil (kg) Máx./Nominal 3/1

Repetibilidade mm
grau

J1 + J2 +/- 0.008 +/- 0.010
J3 +/- 0.010
J4 +/- 0.005

Tempo de ciclo 0.36 0.37 0.37

Operação 
máx.
Velocidade

mm/s
graus/s

J1 + J2 3.550 3.950 4.350
J3 1.100
J4 3.000

Potência do motor (W) 200/150/150/150
Força de inserção 150 N (15.3 kgf)
Inércia U kg•m2 Máx./Nominal 0.05/0.005

Movimento do 
eixo
Alcance

J1 (graus)

Montagem em 
mesa: braço reto +/- 140

Direito curvado – -125 a +150 -110 a +165
Esquerdo curvado – -150 a +125 -165 a +110
Montagem múltipla 

(teto, parede): 
braço reto

– +/- 115 +/- 120

Direito curvado – – -105 a +130
Esquerdo curvado – – -130 a +105

J2 (graus)

Montagem em 
mesa: braço reto +/- 141*1 (+/-137)*2 +/- 142*1 (+/-141)*2 +/- 142*1 (+/-142)*2

Direito curvado – -135 a +150*1 (-135 a 
+145)*2

-120 a +165*1 (-120 a 
+160)*2

Esquerdo curvado – -150 a +135*1 (-145 a 
+135)*2

-165 a +120*1 (-160 a 
+120)*2

Montagem múltipla 
(teto, parede): 

braço reto
– +/- 135 +/- 142

Direito curvado – – -120 a +160*1 (-120 a 
+150)*2

Esquerdo curvado – – -160 a +120*1 (-150 a 
+120)*2

J3 (mm) Padrão +150*1 (120)*2

J4 (graus) Todos +/- 360

Linhas do usuários
Elétricas 15 linhas (15 pinos)

Pneumáticas Ø4 x 1, Ø6 x 2
Diâmetro do eixo Z (mm) Ø16
Área do orifício de montagem (mm) 120 x 120 (4-M8)

Peso (kg)
Montagem em mesa 14
Montagem múltipla 

(teto, parede) N/A 14

Ambiental
Temperatura 5 - 40 ºC

Umidade 10 - 80% (sem condensação)
Braço opcional
Configurações

Tipo de montagem N/A Montagem múltipla
Clean e ESD ISO 3 Clean e ESD

Cabos do Robô (metros) 3 M (padrão)/5 M (opcional)/10 M (opcional)

Controladores disponíveis
Micro PowerDrive RC180

Controlador PC RC620+ para PCs

Especificações do modelo G3

*1 Configuração padrão.
*2 Configuração Clean (para ambientes estéreis) e protegidos contra descarga eletrostática (ESD).
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Dimensões do perímetro de trabalho do G3
Braço reto

Montagem em mesa Montagem múltipla

G3-251S

G3-301S G3-301SM

G3-351S G3-351SM

Dimensões de instalação Montagem em mesa Montagem múltipla
Modelo G3-251S G3-301S G3-351S G3-301SM G3-351SM

a - Amplitude de movimento da junta nº 1 (graus) 140+/- 115+/- 120+/-

b - Amplitude de movimento da junta nº 2 (graus) 141+/- 142+/- 135+/- 142+/-

c - Raio de trabalho interno (mm) 84 105 142 121 142
d - Alcance (mm) 250 300 350 300 350

O maior quadrângulo de trabalho (mm²) 151 181 194 145 191

A amplitude de movimento varia para os modelos protegidos de ambientes estéreis. Entre em contato com a Epson para obter informações 
mais detalhadas.
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Desenhos com dimensões do G3 para instalação
Braço reto

G3-251S G3-301S G3-351S
a 120 170 220

G3-301SM G3-351SM
a 170 220

Vista superior padrão

Vista superior de montagem múltipla

Vista lateral padrão

Vista lateral padrão de montagem múltipla

G3-251S G3-301S G3-351S
b 150
c 26
d 454
e 545 (Máx.) 570 (Máx.) 595 (Máx.)

G3-301SM G3-351SM
b 150
c 132
d 330
e 410 (Máx.) 450 (Máx.)



12

Dimensões do perímetro de trabalho do G3
Braço curvado

Montagem em mesa Montagem múltipla

G3-301S-R

G3-351S-R G3-351SM-R

Dimensões de instalação Montagem em mesa Montagem múltipla

Modelo G3-
301SR G3-301SL G3-

351SR G3-351SL G3-
351SMR

G3-
351SML

a - Amplitude de movimento da junta nº 1 (graus) 125 150 110 165 105 130
b - Amplitude de movimento da junta nº 1 (graus) 150 125 165 110 130 105
c - Amplitude de movimento da junta nº 2 (graus) 135 150 120 165 120 160
d - Amplitude de movimento da junta nº 2 (graus) 150 135 165 120 160 120
e - Raio de trabalho interno (mm) 87 100 108
f - Alcance (mm) 300 350
O maior quadrângulo de trabalho (mm²) 196 230 191

A amplitude de movimento varia para os modelos protegidos de ambientes estéreis. Entre em contato com a Epson para obter informações mais detalhadas.
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Desenhos com dimensões do G3 para instalação
Braço curvado

G3-301SR/L G3-351SR/L
a 170 220

G3-351SMR/L
a 220

Vista superior do braço curvado padrão

Braço curvado padrão
Vista superior de montagem múltipla

Vista lateral do braço curvado padrão

Braço curvado padrão
Vista lateral de montagem múltipla

G3-301SR/L G3-351SR/L
b 150
c 26
d 454
e 570 (Máx.) 595 (Máx.)

G3-351SMR/L
b 150
c 132
d 330
e 450 (Máx.)



14

Robôs G6 SCARA
• Comprimentos de braço de 450 a 650 mm.
• Braço de alta rigidez = Velocidade ultra-alta.
• O melhor em sua classe em amplitude de movimento.
• Aumento de aproximadamente 20% nas capacidades 

de cargas úteis.
• Modelos de montagem em mesa, teto e parede.
• Modelos com IP54 ou IP65 (resistência à pó e 

respingos d’água).
• Modelos que satisfazem os requisitos ISO 3 Clean 

(para ambientes estéreis) e ESD (proteção contra 
descargas eletrostáticas).

• Opções totalmente integradas, incluindo: Sistema de 
visão, conectividade .NET, Ethernet/IP, DeviceNet, 
PROFIBUS, Expansões de E/S e muito mais.

• Eixo Z estendido para aplicações que exijam 
movimentos mais longos.

Compacto, alta velocidade e potência

Os Robôs Epson G6 são parte da nova linha da Série G, a nova geração de Robôs SCARA. Eles são 
perfeitos para aplicações que exigem velocidade e precisão elevadas, tais como montagem mecânica 
e elétrica, pegar e posicionar, montagem de kits, abastecimento e muitas outras tarefas. O G6 é o único 
equipamento que conta com o design Max-E, que oferece o máximo de perímetro de trabalho ocupando 
uma área extremamente compacta.
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Disponíveis para montagem em mesa, teto ou parede, todos os Robôs G6 podem ser encontrados 
também nas configurações Clean/ESD, IP65 ou IP54, para ambientes estéreis e que exijam proteção 
contra descargas eletrostáticas, e atividades de manuseio de alimentos ou de materiais em que a sua 
capacidade de lavagem seja necessária.

Com o melhor alcance de trabalho de sua classe, os Robôs Epson G6 são os campeões em 
economia de espaço. Os Robôs Epson G6 têm ciclos ultrarrápidos, alta repetibilidade e a confiabilidade 
Epson, a melhor do mercado. Além disso, os nossos controladores de desempenho e o ambiente de 
desenvolvimento Epson RC+ acrescentam potência, servo de alto desempenho e facilidade de uso, 
que tornam os Robôs Epson G6 SCARA a melhor escolha para o seu próximo projeto de automação.

Eixo Z estendido
Os Robôs G6 são dotados de comprimentos de 
movimento do eixo Z de 180 mm ou 330 mm (150 mm ou 
300 mm modelos Cleanroom para ambientes estéreis/
protegidos contra descargas eletrostáticas – ESD – e de 
lavagem IP54/IP65). Eixo Z de 180 mm

Eixo Z de 330 mm

G6-45x G6-55x G6-65x
Comprimento do braço 
(mm)

horiz. (J1 + J2) 200 + 250 = 450 300 + 250 = 550 400 + 250 = 650

Carga útil (kg) Máx./Nominal 6/3

Repetibilidade
J1 + J2 +/- 0.015 mm

J3 +/- 0.010 mm
J4 +/- 0.005 grau

Tempo de ciclo 0.33 0.36 0.38

Velocidade de operação 
máx.

J1 + J2 6.440 mm/s 7.170 mm/s 7.900 mm/s
J3 (180/330) 1.100/2.350 mm/s

J4 2400 graus/s
Potência do motor (W) 400/400/200/100
Força de inserção 150N (15.3 kgf)
Inércia U Máx./Nominal 0.12/0.01 kg•m²

Linhas do usuário
Elétrica 24 linhas (15 pinos, 9 pinos)

Pneumáticas Ø6 x 2, Ø4 x 2
Diâmetro do eixo Z (mm) Ø20
Área do orifício de montagem (mm) 150 x 150 (4-M8)

Peso (kg)
Montagem no piso 27 28
Montagem em teto 27 28

Montagem em parede 29 29.5

Temperatura
Ambiente 5 - 40 ºC
Umidade 10 - 80% (sem condensação)

Configurações opcionais 
do braço

Tipo de montagem mesa, teto, parede
Clean e ESD ISO 3 Clean e ESD

Classificação de IP IP54, IP65

Controladores disponíveis
Micro PowerDrive RC180

Controlador PC RC620+ para PCs

Especificações do modelo G6
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Dimensões do perímetro de trabalho do G6

Montagem em mesa Montagem em teto Montagem em parede

G6-45*S

G6-55*S

G6-65*S

G6-45*SR

G6-55*SR

G6-65*SR

G6-45*SW

G6-55*SW

G6-65*SW

Dimensões de 
instalação Montagem em mesa Montagem em teto Montagem em parede

Modelo G6-45** G6-55** G6-65** G6-
45**R

G6-
55**R

G6-
65**R

G6-
45**W

G6-
55**W

G6-
65**W

a - Amplitude de movimento 
da junta nº 1 (graus) +/- 152 +/- 120 +/- 152 +/- 105 +/- 135 +/- 148

b - Amplitude de movimento 
da junta nº 2 (graus) +/- 147.5 +/- 130 +/- 147.5 +/- 130 +/- 147.5

c - Raio de trabalho interno 
(mm) 134.8 161.2 232 195.5 161.2 232 195.5 161.2 232

d - Alcance (mm) 450 550 650 450 550 650 450 550 650
O maior quadrângulo de 
trabalho (mm²) 290.6 359 388 238 359 388 238 349.2 388

A amplitude de movimento varia para os modelos protegidos de ambientes estéreis e posição Z. Entre em contato com a Epson para obter informações 
mais detalhadas.



17

Montagem em parede

Desenhos com dimensões do G6 para instalação

G6-45xS G6-55xS G6-65xS
a 200 300 400

G6-45xSR G6-55xSR G6-65xSR
a 200 300 400

G6-45xSW G6-55xSW G6-65xSW
a 200 300 400

Vista superior padrão

Vista superior padrão de 
montagem em teto

Vista superior padrão de 
montagem em parede

Vista lateral padrão

Vista lateral padrão de
montagem em teto

Vista lateral padrão de 
montagem em parede

G6-xx1S G6-xx3S
b 180 330
c 119 -31
d 684 834

G6-xx1SR G6-xx3SR
b 180 330
c -9 141
d 385 535

G6-xx1SW G6-xx3SW
b 180 330
c -9 141
d 385 535
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Robôs G10 SCARA
• Comprimentos de braço de 650 a 850 mm.
• Braço de alta rigidez = Velocidade ultra-alta.
• Carga útil aumentada em 100% para 10 kg.
• Vibração residual reduzida para taxas de 

aceleração/desaceleração mais rápidas.
• Modelos de montagem em mesa, teto e 

parede.
• Modelos com IP54 ou IP65 (resistência à pó e 

respingos d’água).
• Modelos que satisfazem os requisitos ISO 

3 Clean (para ambientes estéreis) e ESD 
(proteção contra descargas eletrostáticas).

• Opções totalmente integradas, incluindo: 
Sistema de visão, conectividade .NET, 
Ethernet/IP, DeviceNet, PROFIBUS, 
Expansões de E/S e muito mais.

• Eixo Z estendido disponível para aplicações 
que exijam movimentos mais longos.

Rigidez elevada = velocidade extremamente elevada
   + grande capacidade de carga útil

Os Robôs Epson G10 são perfeitos para diferentes aplicações que exigem velocidade e 
capacidade de cargas úteis elevadas. Os Robôs G10 contam com o design Max-R que dá 
novas dimensões à rigidez elevada. Os Robôs G10 com Max-R são extremamente rápidos, 
mesmo quando trabalhando com cargas elevadas. O design de braço rígido, combinado 
com os potentes controles Epson, torna os Robôs G10 ideais para atividades que envolvam 

a montagem de peças pesadas, trabalhos 
com máquinas, manuseio de materiais, 
embalagem, abastecimento e muito mais. 
Todas essas atividades exigem cargas e 
velocidades extremamente elevadas. 
Os Robôs G10 maximizam a produção de 
peças mesmo para atividades que exijam 
tempos de ciclo intensos. Isso significa 
uma produção de mais peças por hora e 
lucros maiores!
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Como acontece com todos os nossos modelos Série G SCARA, os Robôs G10 apresentam 
configurações de montagem em parede, teto ou mesa, para ajudá-lo a tirar o máximo de 
proveito do espaço de trabalho existente. Disponíveis também em configurações para 
ambientes estéreis, eles satisfazem os requisitos de proteção contra descargas eletrostáticas 
(ESD). Característica essencial para atividades sensíveis, nas quais descargas eletrostáticas 
podem causar a produção de peças defeituosas. Os modelos de Robô protegidos (IP54 e IP65) 
são ideais para atividades sob condições adversas, como ambientes com pó ou partículas que 
contenham óleo. Esses modelos, configurados para lavagem, foram desenhados para trabalhar 
em condições de umidade leve a extrema, mesmo com jatos de fluidos sendo borrifados a partir 
de qualquer direção.
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Eixo Z estendido
Os Robôs G10 são dotados de comprimentos de 
movimento do eixo Z de 180 mm ou 420 mm (150 mm 
ou 390 mm para modelos Cleanroom para ambientes 
estéreis/protegidos contra descargas eletrostáticas – 
ESD– ede lavagem IP54/IP65). Eixo Z de 420 mm

Eixo Z de 180 mm

G10-65x G10-85x
Comprimento do braço (mm) horiz. (J1 + J2) 250 + 400 = 650 450 + 400 = 850
Carga útil (kg) Máx./Nominal 10/5

Repetibilidade
J1 + J2 +/- 0.025 mm

J3 +/- 0.010 mm
J4 +/- 0.005 grau

Tempo de ciclo 0.34 0.36

Velocidade de operação máx.
J1 + J2 8.800 mm/s 11.000 mm/s

J3 (180 / 420) 1.100/2.350 mm/s
J4 2400 graus/s

Potência do motor (W) 750/600/400/150
Força de inserção 250N (25.5 kgf)
Inércia U Máx./Nominal 0.25/0.02 kg•m²

Linhas do usuário
Elétrica 24 linhas (15 pinos, 9 pinos)

Pneumáticas Ø6 x 2, Ø4 x 2
Diâmetro do eixo Z (mm) Ø25
Área do orifício de montagem (mm) 200 x 200 (4-M12)

Peso (kg)
Montagem no piso 46 48
Montagem em teto 46 48

Montagem em parede 51 53

Temperatura
Ambiente 5 - 40 ºC
Umidade 10 - 80% (sem condensação)

Configurações opcionais do 
braço

Tipo de montagem mesa, teto, parede
Clean e ESD ISO 3 Clean e ESD

Classificação de IP IP54, IP65

Controladores disponíveis
Micro PowerDrive RC180

Controlador PC RC620+ para PCs

Especificações do modelo G10
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Dimensões do perímetro de trabalho do G10

Montagem em mesa Montagem em teto Montagem em parede

G10-65*S

G10-85*S

G10-65*SR

G10-85*SR

G10-65*SW

G10-85*SW

Dimensões de instalação Montagem em mesa Montagem em teto Montagem em parede
Modelo G10-65** G10-85** G10-65**R G10-85**R G10-65**W G10-85**W

a - Amplitude de movimento da junta 
nº 1 (graus) +/- 152 +/- 107 +/- 152 +/- 107

b - Amplitude de movimento da junta 
nº 2 (graus) +/- 152.5 +/- 130 +/- 152.5 +/- 130 +/- 152.5

c - Raio de trabalho interno (mm) 212.4 207.8 306.5 207.8 306.5 207.8
d - Alcance (mm) 650 850 650 850 650 850
O maior quadrângulo de trabalho 
(mm²) 405.1 587.2 323 587.2 323 587.2

A amplitude de movimento varia para os modelos protegidos de ambientes estéreis e posição Z. Entre em contato com a Epson para obter 
informações mais detalhadas
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Montagem em parede

Desenhos com dimensões do G10 para instalação

G10-65xSR G10-85xSR
a 250 450

G10-65xS G10-85xS
a 250 450

G10-65xSW G10-85xSW
a 250 450

Vista superior padrão

Vista superior padrão de 
montagem em teto

Vista superior padrão de 
montagem em parede

Vista lateral padrão

Vista lateral padrão de montagem em teto

Vista lateral padrão de montagem em parede

G10-xx1S G10-xx4S
b 180 420
c 213.5 -26.5
d 813.5 1053.5

G10-xx1SR G10-xx4SR
b 180 420
c -27.5 212.5
d 420 660

G10-xx1SW G10-xx4SW
b 180 420
c -27.5 212.5
d 420 660
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Robôs G20 SCARA
• Comprimentos de braço de 850 a 1.000 mm.

• Braço de alta rigidez = Velocidade ultra-alta.

• Carga útil de 20 kg.

• A construção monocoque oferece uma  
rigidez mais alta para comprimentos  
mais longos.

• Modelos de montagem em mesa,  
teto e parede.

• Modelos com IP54 ou IP65 (resistência  
à pó e respingos d’água).

• Modelos que satisfazem os requisitos ISO 
3 Clean (para ambientes estéreis) e ESD 
(proteção contra descargas eletrostáticas).

• Opções totalmente integradas, incluindo: 
Sistema de visão, conectividade .NET, 
Ethernet/IP, DeviceNet, PROFIBUS, 
Expansões de E/S e muito mais.

• Eixo Z estendido disponível para aplicações 
que exijam movimentos mais longos.

Alcance longo e carga elevada

Os Robôs G20 são ideais para aplicações que envolvam o transporte de cargas pesadas 
em áreas de trabalho grandes, como de embalagens, automotiva, elétrica, de alimentos, 
farmacêutica e médica, além de outras indústrias que exigem cargas elevadas, longo 
alcance e desempenho de primeira classe. Os Robôs G20, juntamente com os Robôs 
Série G, contam com o design de braço de rigidez elevada Max-R, que resulta em 

desempenho de alta velocidade e cargas 
elevadas com melhores ciclos. Os Robôs G20 
são equipados com os controladores Epson 
Micro PowerDrive RC180 ou RC620+ para 
computadores. Estes dois controladores são 
equipados com sistemas servo potentes 
para maximizar o desempenho do braço 
de trabalho.Com uma capacidade de carga 
de até 20 kg e alcance do braço de 850 ou 
1000 mm, o G20 é o Robô perfeito para 
trabalhos grandes.
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Os Robôs G20 são perfeitos para atividades de carregar/descarregar, como ferramentas 
de máquinas, graças ao braço de longo alcance, capacidade de carga elevada e eixo  
Z estendido.

Com uma capacidade de momento de inércia do eixo U extremamente alta, cargas 
elevadas podem ser movidas rapidamente e com segurança, sem o tremor da 
extremidade do braço que ocorre nos modelos dos concorrentes. 

Disponíveis para montagem em mesa, teto ou parede, todos os Robôs G20 podem 
ser encontrados também nas configurações Clean/ESD, IP65 ou IP54, para ambientes 
estéreis e que exijam proteção contra descargas eletrostáticas, e para atividades 
de manuseio de alimentos ou de materiais em que sua capacidade de lavagem ou 
característica à prova de pó sejam necessárias.

Eixo Z estendido
Os Robôs G20 são dotados de comprimentos de 
movimento do eixo Z de 180 mm ou 420 mm (150 mm 
ou 390 mm para modelos Cleanroom para ambientes 
estéreis/protegidos contra descargas eletrostáticas – 
ESD – e de lavagem IP54/IP65). Eixo Z de 420 mm

Eixo Z de 180 mm

G20-85x G20-A0x
Comprimento do braço (mm) horiz. (J1 + J2) 450 + 400 = 850 600 + 400 = 1000
Carga útil (kg) Máx./Nominal 20/10

Repetibilidade
J1 + J2 +/- 0.025 mm

J3 +/- 0.010 mm
J4 +/- 0.005 grau

Tempo de ciclo 0.36 0.41

Velocidade de operação máx.
J1 + J2 11.000 mm/s 11.500 mm/s

J3 (180/420) 1.100/2.350 mm/s
J4 1700 graus/s

Potência do motor (W) 750/600/400/150
Força de inserção 250N (25.5 kgf)
Inércia U Máx./Nominal 0.45/0.05 kg•m²

Linhas do usuário
Elétrica 24 linhas (15 pinos, 9 pinos)

Pneumáticas Ø6 x 2, Ø4 x 2
Diâmetro do eixo Z (mm) Ø25
Área do orifício de montagem (mm) 200 x 200 (4-M12)

Peso (kg)
Montagem no piso 48 50
Montagem em teto 48 50

Montagem em parede 53 55

Temperatura
Ambiente 5 - 40 ºC
Umidade 10 - 80% (sem condensação)

Configurações opcionais do 
braço

Tipo de montagem mesa, teto, parede
Clean e ESD ISO 3 Clean e ESD

Classificação de IP IP54, IP65

Controladores disponíveis
Micro PowerDrive RC180

Controlador RC620+ em computador

Especificações do modelo G20
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Dimensões do perímetro de trabalho do G20

Montagem em mesa Montagem em teto Montagem em parede

G20-85*S

G20-A0*S

G20-85*SR

G20-A0*SR

G20-85*SW

G20-A0*SW

Dimensões de 
instalação Montagem em mesa Montagem em teto Montagem em parede

Modelo G20-85** G20-A0** G20-85**R G20-A0**R G20-85**W G20-A0**W
a - Amplitude de movimento da 
junta nº 1 (graus) +/- 152 +/- 107

b - Amplitude de movimento da 
junta nº 2 (graus) +/- 152.5

c - Raio de trabalho interno (mm) 207.8 307 207.8 307 207.8 307
d - Alcance (mm) 850 1000 850 1000 850 1000
O maior quadrângulo de trabalho 
(mm²) 589 640,3 589 640,3 589 640.3

A amplitude de movimento varia para os modelos protegidos de ambientes estéreis e posição Z. Entre em contato com a Epson para obter 
informações mais detalhadas.
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Montagem em parede

Desenhos com dimensões do G20 para instalação

G20-85xS G20-A0xS
a 450 600

Vista superior padrão

G20-85xSR G20-A0xSR
a 450 600

Vista superior padrão de 
montagem em teto

G20-85xSW G20-A0xSW
a 450 600

Vista superior padrão de 
montagem em parede

Vista lateral padrão
G20-xx1S G20-xx4S

b 180 420
c 213.5 -26.5
d 813.5 1053.5

Vista lateral padrão de montagem em teto
G20-xx1SR G20-xx4SR

b 180 420
c -27.5 212.5
d 420 660

Vista lateral padrão de montagem em parede
G20-xx1SW G20-xx4SW

b 180 420
c -27.5 212.5
d 420 660
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G1-171 G1-221 G3-251 G3-301 G3-351 G6-45x G6-55x G6-65x G10-65x G10-85x G20-85x G20-A0x
Comprimento do braço (mm) horiz. (J1 + J2) 75 + 100 = 175 125 + 100 = 225 120 + 130 = 250 170 + 130 + 300 220 + 130 = 350 200 + 250 = 450 300 + 250 = 550 400 + 250 = 650 250 + 400 = 650 450 + 400 = 850 450 + 400 = 850 600 + 400 = 1000
Carga útil (kg) Máx./Nominal 1/0.5 3/1 6/3 10/5 20/10

Repetibilidade mm grau
J1 + J2 +/- 0.005 +/- 0.008 +/- 0.010 +/- 0.015 +/- 0.025 +/- 0.025

J3 +/- 0.010 +/- 0.010 +/- 0.010 +/- 0.010 +/- 0.0
J4 +/- 0.010 +/- 0.005 +/- 0.005 +/- 0.005 +/- 0.005

Tempo de ciclo c/ 2 kg(s) 0,29 0.30 0.36 0.37 0.37 0.33 0.36 0.38 0.34 0.36 0.36 0.41

Velocidade de 
operação máx.

mm/s
graus/s

J1 + J2 2.630 3.000 3.550 3.950 4.350 6.440 7.170 7.900 8.800 11.000 11.000 11.500
J3 (Padrão/Est) 1.200 1.100 1.100/2.350 1.100/2.350 1.100/2.350

J4 3.000 3000 2400 2400 1700
Potência do motor (W) 50/50/50/50 200/150/150/150 400/400/200/100 750/600/400/150 750/600/400/150
Força de inserção 50 N (5.1 kgf) 150 N (15.3 kgf) 150 N (15.3 kgf) 250 N (25.5 kgf) 250 N (25.5 kgf)
Inércia U kgm² Máx./Nominal +/- 0.004/0.0003 0.05/0.005 0.12/0.01 0.25/0.02 0.45/0.05

Movimento do eixo
Amplitude

J1 (graus)
Montagem no piso +/- 125 +/- 140 +/-152 +/-152 +/- 152
Montagem em teto - - - +/- 115 +/- 120 +/- 120 +/- 152 +/- 107 +/- 152 +/- 152

Montagem em parede - - - +/- 115 +/- 120 +/- 105 +/- 135 +/- 148 +/- 107 +/- 107

J2 (graus)
Montagem no piso +/- 140*2 +/- 152*2 +/- 141*2 +/- 142*2 +/- 141.5*1 +/- 147.5*1 +/- 152.5*1 +/- 152.5*1

Montagem em teto - - - +/- 135 +/- 142 +/- 130 +/- 147.5 +/- 130 +/- 152.5 +/- 152.5
Montagem em parede - - - +/- 135 +/- 142 +/- 130 +/- 147.5 +/- 130 +/- 152.5 +/- 152.5

J3 (mm) Todos 100*2 (80)*3 150*2 (120)*3 180 (330)*2/150 (300)*3 180 (420)*2/150 (390)*3 180 (420)*2/150 (390)*3

J4 (graus) Todos +/- 360 +/- 360 +/- 360 +/- 360 +/- 360

Linhas do usuário
Elétricas 24 linhas (15 pinos, 9 pinos) 15 linhas (15 pinos) 24 linhas (15 pinos, 9 pinos) 24 linhas (15 pinos, 9 pinos) 24 linhas (15 pinos, 9 pinos)

Pneumáticas Ø4 x 1, Ø6 x 2 Ø4 x 1, Ø6 x 2 Ø6 x 2, Ø4 x 2 Ø6 x 2, Ø4 x 2 Ø6 x 2, Ø4 x 2
Diâmetro do eixo Z (mm) Ø8 Ø16 Ø20 Ø25 Ø25
Área do orifício de montagem (mm) 125 x 88 (4-M6) 120 x 120 (4-M8) 150 x 150 (4-M8) 200 x 200 (4-M12) 200 x 200 (4-M12)

Peso (kg)
Montagem no piso 8 14 27 28 46 48 48 50
Montagem em teto - - - 14 27 28 46 48 48 50

Montagem em parede - - - 14 29 29.5 51 53 53 55

Temperatura
Ambiente 5 - 40 ºC
Umidade 10 - 80% (sem condensação)

Braço opcional
Configurações

Tipo de montagem Em mesa Em mesa Em mesa, teto, parede
Clean e ESD ISO 3 Clean e ESD

Classificação de IP - - - - - IP54, IP65
Cabos do Robô (metros) 3 M (padrão)/5 M (opcional)/10 M (opcional)
Controladores disponíveis Micro PowerDrive RC180 e Controlador RC620+ para computadores

Especificações do Epson série G

Descrição de códigos 
de modelo série G
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G1-171 G1-221 G3-251 G3-301 G3-351 G6-45x G6-55x G6-65x G10-65x G10-85x G20-85x G20-A0x
Comprimento do braço (mm) horiz. (J1 + J2) 75 + 100 = 175 125 + 100 = 225 120 + 130 = 250 170 + 130 + 300 220 + 130 = 350 200 + 250 = 450 300 + 250 = 550 400 + 250 = 650 250 + 400 = 650 450 + 400 = 850 450 + 400 = 850 600 + 400 = 1000
Carga útil (kg) Máx./Nominal 1/0.5 3/1 6/3 10/5 20/10

Repetibilidade mm grau
J1 + J2 +/- 0.005 +/- 0.008 +/- 0.010 +/- 0.015 +/- 0.025 +/- 0.025

J3 +/- 0.010 +/- 0.010 +/- 0.010 +/- 0.010 +/- 0.0
J4 +/- 0.010 +/- 0.005 +/- 0.005 +/- 0.005 +/- 0.005

Tempo de ciclo c/ 2 kg(s) 0,29 0.30 0.36 0.37 0.37 0.33 0.36 0.38 0.34 0.36 0.36 0.41

Velocidade de 
operação máx.

mm/s
graus/s

J1 + J2 2.630 3.000 3.550 3.950 4.350 6.440 7.170 7.900 8.800 11.000 11.000 11.500
J3 (Padrão/Est) 1.200 1.100 1.100/2.350 1.100/2.350 1.100/2.350

J4 3.000 3000 2400 2400 1700
Potência do motor (W) 50/50/50/50 200/150/150/150 400/400/200/100 750/600/400/150 750/600/400/150
Força de inserção 50 N (5.1 kgf) 150 N (15.3 kgf) 150 N (15.3 kgf) 250 N (25.5 kgf) 250 N (25.5 kgf)
Inércia U kgm² Máx./Nominal +/- 0.004/0.0003 0.05/0.005 0.12/0.01 0.25/0.02 0.45/0.05

Movimento do eixo
Amplitude

J1 (graus)
Montagem no piso +/- 125 +/- 140 +/-152 +/-152 +/- 152
Montagem em teto - - - +/- 115 +/- 120 +/- 120 +/- 152 +/- 107 +/- 152 +/- 152

Montagem em parede - - - +/- 115 +/- 120 +/- 105 +/- 135 +/- 148 +/- 107 +/- 107

J2 (graus)
Montagem no piso +/- 140*2 +/- 152*2 +/- 141*2 +/- 142*2 +/- 141.5*1 +/- 147.5*1 +/- 152.5*1 +/- 152.5*1

Montagem em teto - - - +/- 135 +/- 142 +/- 130 +/- 147.5 +/- 130 +/- 152.5 +/- 152.5
Montagem em parede - - - +/- 135 +/- 142 +/- 130 +/- 147.5 +/- 130 +/- 152.5 +/- 152.5

J3 (mm) Todos 100*2 (80)*3 150*2 (120)*3 180 (330)*2/150 (300)*3 180 (420)*2/150 (390)*3 180 (420)*2/150 (390)*3

J4 (graus) Todos +/- 360 +/- 360 +/- 360 +/- 360 +/- 360

Linhas do usuário
Elétricas 24 linhas (15 pinos, 9 pinos) 15 linhas (15 pinos) 24 linhas (15 pinos, 9 pinos) 24 linhas (15 pinos, 9 pinos) 24 linhas (15 pinos, 9 pinos)

Pneumáticas Ø4 x 1, Ø6 x 2 Ø4 x 1, Ø6 x 2 Ø6 x 2, Ø4 x 2 Ø6 x 2, Ø4 x 2 Ø6 x 2, Ø4 x 2
Diâmetro do eixo Z (mm) Ø8 Ø16 Ø20 Ø25 Ø25
Área do orifício de montagem (mm) 125 x 88 (4-M6) 120 x 120 (4-M8) 150 x 150 (4-M8) 200 x 200 (4-M12) 200 x 200 (4-M12)

Peso (kg)
Montagem no piso 8 14 27 28 46 48 48 50
Montagem em teto - - - 14 27 28 46 48 48 50

Montagem em parede - - - 14 29 29.5 51 53 53 55

Temperatura
Ambiente 5 - 40 ºC
Umidade 10 - 80% (sem condensação)

Braço opcional
Configurações

Tipo de montagem Em mesa Em mesa Em mesa, teto, parede
Clean e ESD ISO 3 Clean e ESD

Classificação de IP - - - - - IP54, IP65
Cabos do Robô (metros) 3 M (padrão)/5 M (opcional)/10 M (opcional)
Controladores disponíveis Micro PowerDrive RC180 e Controlador RC620+ para computadores

Especificações do Epson série G

*1 A amplitude de movimento máxima varia dependendo da posição Z.
*2 Configuração padrão do eixo Z.
*3 Configuração do eixo Z - Clean/IP.

Série G
Série G1 . .G1
Série G3 . .G3
Série G6 . .G6
Série G10 .G10
Série G20 .G20
Comprimento do braço
17. . . . 175 mm (G1)
22. . . . 225 mm (G1)
25. . . . 250 mm (G3)
30. . . . 300 mm (G3)
35. . . . 350 mm (G3)
45. . . . 450 mm (G6)
55. . . . 550 mm (G6)
65. . . . 650 mm (G6, G10)
85. . . . 850 mm (G10, G20)
A0 . . . 1.000 mm (G20)

G6-553CR

Comprimento do eixo
1   Modelo padrão
3   Movimento longo (G6)
4   Movimento longo (G10, G20)
Ambiente
S   Modelo padrão
C   Modelo para ambientes estéreis
D   Modelo protegido (IP54)
P   Modelo protegido (IP65)
Tipo de montagem
– (branco) Montagem em mesa
R   Montagem em teto
W  Montagem em parede
M   Montagem múltipla
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