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Polski sektor
drzewno – meblarski

Polska zajmuje
czołową pozycję
w Europie
pod względem
powierzchni lasów.

Polski przemysł drzewny jest jednym z najważniejszych działów polskiej gospodarki
narodowej oraz jednym z największych pracodawców w Polsce. Jego bazę surowcową
stanowią zasoby polskich lasów, których stan i rozwój zależy od dochodów, jakie
przynosi sprzedaż drewna okrągłego kilku tysiącom przedsiębiorstw przetwórczych.
Drewno jest surowcem odnawialnym, a jego szerokie wykorzystywanie wpisuje się
w ekologiczną politykę Polski i Unii Europejskiej.

% zalesienia w Polsce

Ponad 9,2 mln ha
lasów odpowiada
lesistości 29,6 proc.

Żródło GUS
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Lasy rosną w Polsce na
glebach najsłabszych, głównie
z powodu rozwoju rolnictwa
w poprzednich wiekach.
50,1 proc. siedliska borowe
49,9 proc. 	siedliska lasowe,
głównie mieszane
6,6 proc. siedliska wyżynne
8,6 proc. siedliska górskie
Źródło: www.lasy.gov.pl
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2010

2018

Na terenach nizinnych
i wyżynnych najczęściej
występuje sosna.
Rośnie na 60 proc. powierzchni
leśnej w PGL Lasy Państwowe
oraz na ok. 54 proc. lasów
prywatnych i gminnych.
W górach przeważa świerk
(zachód) oraz świerk z bukiem
(wschód).
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W polskich lasach
systematycznie zwiększa
się udział innych gatunków
drzew, głównie liściastych.

W polskich lasach
najczęściej występują
drzewostany w wieku od 40
do 80 lat.

Coraz częściej występują dęby,
jesiony, klony, jawory, wiązy,
a także brzozy, buki, olchy, topole,
graby, osiki, lipy i wierzby.
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Polski przemysł drzewny
Czy wiesz, że …

Wytwarza
2,5 proc.
PKB.

Surowiec
drzewny

Przemysł
tartarczny

Produkcja
opakowań

Polska jest 3 na świecie
producentem mebli,
3 dostawcą stolarki
budowlanej (okien, drzwi,
podłóg), 1 producentem
płyt drewnopochodnych
oraz 2 producentem
opakowań drewnianych,
należy do pierwszej
dziesiątki producentów
tarcicy.

Produkcja
pozostała

Przemysł płyt
drewnopochodnych

Produkcja
stolarki
drewnianej

Produkcja
mebli

Polski przemysł drzewny zatrudnia 350 tys. pracowników bezpośrednio
w tysiącach przedsiębiorstw. Co najmniej drugie tyle pracowników ma
zatrudnienie w branżach powiązanych (transport, produkcja maszyn
i urządzeń do przetwórstwa drewna, itp.)

Drewno – surowiec do wszystkiego
Szacuje się, że współcześnie drewno
ma około 30 tys. zastosowań: drewno
i materiały drewnopochodne są
wykorzystywane m.in. w budownictwie,
górnictwie, energetyce, do produkcji
maszyn rolniczych i przemysłowych,
podłóg, mebli, płyt, papieru i opakowań,
narzędzi, instrumentów muzycznych,
sprzętu sportowego, zabawek czy
materiałów biurowych.
Pochodzenie, sposób pozyskania
i właściwości fizyczne drewna sprawiają,
że w erze szkła, aluminium i krzemu
wciąż jest ono najbardziej naturalnym
i przyjaznym materiałem.

W ciągu ostatnich dwóch dekad zużycie
drewna w naszym kraju wzrosło
aż dwuipółkrotnie. W 1990 r. Polak
przeciętnie zużywał rocznie równowartość
0,4 m sześc. drewna okrągłego,
a obecnie – ponad 1 m sześc. Można
się spodziewać, że ten wskaźnik wciąż
będzie wzrastał, by zbliżyć się do wartości
charakterystycznych dla innych krajów
europejskich.
Dla porównania, zużycie drewna
w Niemczech wynosi rocznie średnio 1,7
m sześc., w Czechach prawie 1,5 m sześc.,
a we Włoszech 1,1 m sześc.

Źródło: www.lasy.gov.pl
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Las-drewno-rynek
Polski przemysł drzewnomeblarski odznacza się
dużym zróżnicowaniem
branżowym. Gałęzie tego
przemysłu są współzależne
i wzajemnie na siebie
oddziaływają. Charakteryzują
się odmiennym
stopniem nowoczesności
i zróżnicowanymi
technologiami produkcji.

Do pierwszej grupy działalności
zalicza się produkcję:
•
•
•
•
•
•
•
•

wyrobów tartacznych
wyrobów z drewna
arkuszy fornirowych i płyt na
bazie drewna
gotowych parkietów
podłogowych
opakowań drewnianych
masy włóknistej
papieru i tektury
wyrobów stolarskich
i ciesielskich dla budownictwa
(przemysł stolarki budowlanej)

a do drugiej grupy działalności
zalicza się produkcję:
•
•
•
•

8

mebli biurowych
mebli sklepowych
mebli kuchennych
pozostałych mebli
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Siła polskiego przemysłu
meblowego
Świat kocha
polskie meble.

Światowy import branży (EUR)

W Chinach polski mebel jest kojarzony z przyzwoitym designem
„na czasie” i stosunkowo wysokim standardem wykonania.
W Niemczech poza jakością ceni się bliskość geograficzną, która
gwarantuje szybkie dostawy mebli z Polski. W Wielkiej Brytanii
polscy producenci mebli uznawani są za wszechstronnych
i elastycznych, co daje gwarancję, że poradzą sobie z praktycznie
każdym zamówieniem. W wielu krajach Europy polskie produkty
meblowe stanowią większość asortymentu dostępnego na rynku.
Problemem jest tylko to, że mało kto o tym wie, bo polskie meble
poza niską ceną nie wywołują skojarzeń związanych z unikalnym
stylem czy miejscem ich pochodzenia.

Eksport branży z Polski (EUR)

9,8 mld

2015

2016

Eksport branży z Polski (EUR)

Stany
Zjednoczone
Ameryki
Północnej

452,2 mln

7,5 mld

Stany
Zjednoczone
Ameryki
Północnej

Kanada

Źródło: International Trade Centre maj 2020

13,1 mld

8,2 mld

60 mld

Wielka
Brytania

Niemcy

18,7 mld

10,6 mld

11,4 mld

2017

2018

2019

Światowy import branży (EUR)

Źródło: International Trade Centre maj 2020

195,1mld

2015

199,1 mld

2016

4,5 mld

Czechy

2017

W latach 2015-2019 światowy eksport
produktów branży meblarskiej
odnotował 9,6% wzrost.

955,3 mln

865,6 mln
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221,8 mld

207,8 mld

Niemcy

743,4 mln
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Źródło: International Trade Centre maj 2020

212,5 mld

Niderlandy

Wielka
Brytania

Źródło: International Trade Centre maj 2020

Japonia

12,6 mld
10,6 mld

Produkcja mebli jest najszybciej i najdynamiczniej
rozwijającym się segmentem polskiej gospodarki.
Obecnie Polska jest trzecim (po Chinach i Niemczech)
z największych eksporterów mebli na świecie,
z udziałem na poziomie 5,6%.

2018

2019

Głównym rynkiem eksportowym
dla branży meblarskiej są Niemcy,
Wielka Brytania, Francja i Niderlandy. Jednak dla części producentów Europa staje się zbyt ciasna,
co skłania ich do poszukiwania
możliwości poszerzenia rynku zbytu i próbowania swoich sił w bardziej odległych zakątkach świata, takich jak: Stany Zjednoczone
Ameryki Północnej, Brazylia czy
Zjednoczone Emiraty Arabskie.
11

Eksport polskich mebli
– czołowi gracze
90 proc. mebli sprzedanych przez polskich
producentów mebli trafia na eksport.
Najwięksi eksporterzy to zarazem najwięksi
gracze w branży.
Firmy:
•
•
•
•

•
•

trwale związane z dużymi sieciami dystrybucyjnymi
(w szczególności IKEA, niemieckie grupy zakupowe),
dysponujące potężnymi mocami produkcyjnymi,
chlubiące się długą tradycją,
współpracujące z projektantami, specjalizujące się w designie,
świadomie kształtujące kolekcje dla różnych grup odbiorców,
obecne na prestiżowych targach branżowych,
inwestujące we własne siły sprzedaży zagranicą lub aktywne
w penetracji nowych rynków,
prężni gracze na rynku kontraktowym, nabywający lokalne marki.

Oczekiwania w stosunku do
polskich producentów mebli
Źródło: www.parp.gov.pl

Czy posiada własne
magazyny / centrum
logistyczne / jakie są
koszty dostaw

SERWIS
POSPRZEDAŻOWY

BRAK OCZEKIWAŃ CO
DO WARTOSCI DODANEJ
ZDOLNOŚCI
LOGISTYCZNE

Czynniki sukcesu polskiego
meblarstwa

Na silną pozycję polskiej branży meblowej na arenie
międzynarodowej wpływa kilka czynników.
Wśród nich warto wymienić:
Doświadczenie

CENA

Co, jak szybko
i w jakich
ilościach
producent
może
zaoferować
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JAKOŚĆ
I STANDARDY

Jaką producent
może uzyskać
jakość produkcji
oraz jakie ma
standardy
produkcji

Polscy producenci mebli posiadają bogate, wieloletnie doświadczenie we współpracy z rynkami zagranicznymi, a także
rozumieją konieczność spełniania wysokich wymogów i oczekiwań coraz bardziej
świadomych swoich potrzeb klientów.

Lokalizację

Rynek meblowy w Polsce ma świetne
położenie względem Europy Zachodniej,
gdzie znajduje się bardzo duża liczba nabywców mebli.

ZDOLNOŚCI
PRODUKCYJNE

ROBOTYZAJA BRANŻY DRZEWNO-MEBLARSKIEJ

ROBOTYZAJA BRANŻY DRZEWNO-MEBLARSKIEJ

Koszty

W Polsce branża meblowa wciąż bazuje na stosunkowo niskich kosztach
produkcji i zatrudnienia pracowników.

Zasoby

Dobra lokalizacja bazy surowców wykorzystywanych do produkcji mebli
(m.in. drewno) to kolejny atut, dzięki
któremu branża może się rozwijać.

Możliwości Inwestycyjne

Dostęp do zróżnicowanych form finansowania i funduszy UE sprzyja inwestycjom w technologię i nowoczesne
modele produkcji.
13

Polski eksport mebli
– słabości i zagrożenia

Prognozy na przyszłość
Rok 2019 zakończył się dla branży meblarskiej bardzo optymistyczne. Zaszczytne
miano lidera sprzedaży mebli w Europie zostało utrzymane. A prognozy na 2020
rok były jeszcze bardziej budujące.

Słabością polskich mebli jest brak silnej marki. Produkty
z Polski są jednymi z najtańszych na rynku. W obecnej
chwili w Europie taniej produkuje tylko Litwa. To umacnia
wizerunek polskiego meblarstwa jako podwykonawcy,
który dostarcza zagranicznym pośrednikom produkt
pozbawiony zarówno charakteru, jak i własnego logo.
W efekcie klienci końcowi nie mają świadomości
pochodzenia nabywanych mebli, a przez to nie buduje
się ich lojalność ani wobec polskiej marki, ani kraju
pochodzenia.

Dekoncentracja
branży

Rynek
pracownika

Nierozpoznanie
rynków docelowych

Pozycja
podwykonawcy
Uzależnienie od
dystrybutorów
SPRZEDAWANIE
NIE PRODUKTU,
LECZ MOCY
PRZEROBOWYCH

Niestety, już w pierwszym kwartale
2020 r. sytuacja niespodziewanie się
zmieniła na skutek wybuchu pandemii
koronawirusa.
Widmo kryzysu zawisło nad całą polską
gospodarką. Produkcja przemysłowa
w kwietniu 2020 r. uszczupliła się
w Polsce o 25,1 proc. rok do roku (dane
z uwzględnieniem różnicy dni roboczych)
i zanotowała jeden z największych
spadków w Europie, przy średniej unijnej
na poziomie 17.3 proc.
Ciężkie czasy odczuli także producenci
mebli, którzy w wyniku zamrożenia
gospodarki, w tym także zamknięcia
salonów meblowych, musieli ograniczyć
produkcję o niemal połowę.

Malejąca
konkurencyjność cenowa
Brak wartości dodanej

Słaba
rozpoznawalność

Brak rozwiniętego
wzornictwa

Źródło: www.parp.gov.pl

BRAK WŁASNEJ SIECI SPRZEDAŻY
I MARKI
REALIZACJA ZLECONYCH
WZORÓW, A NIE WŁASNYCH

Czy wiesz, że …
Charakterystyczną cechą, która wyróżnia Polskę wśród
czołowych eksporterów mebli są systematyczne spadki cen,
jakie producenci uzyskują za swoje towary. Zarówno na
rynku niemieckim, jak i włoskim ceny producentów mebli
systematycznie rosną, co ma istotny wkład w średnią na
poziomie UE. W przypadku Polski jest odwrotnie – w ostatnich
latach ceny (średnio) były każdego roku o 1-2% niższe.

14

W polskiej branży meblowej brakuje współpracy producentów mebli
z projektantami tworzącymi nowe,
świeże, oryginalne rozwiązania.
Producenci nie wypracowali jeszcze
alternatywy dla dotychczasowych
atutów oferty (niska cena/marża,
masowa produkcja). Eksport nie ma
również wsparcia ze strony marki
kraju pochodzenia.
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Czy wiesz, że…
Według Eurostatu w II
kwartale 2019r. koszty pracy
w Polsce wzrosły o 7,8 proc.
i rosły 2,5 raza szybciej niż
średnio we wspólnocie.
W efekcie Polska znalazła się
w niechlubnym gronie krajów
o najwyższym wzroście
kosztów pracy. Dodatkowo
nieustannie rosną ceny
materiałów i energii.

ROBOTYZAJA BRANŻY DRZEWNO-MEBLARSKIEJ
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Główne wyzwania branży
drzewno-meblarskiej
1) W
 yjście z kryzysu

i utrzymanie produkcji
w obliczu słabnącej
koniunktury na rynkach
zachodnich, a także na rynku
lokalnym.

2) Przygotowanie się

na aktywną walkę
o konkurencyjność
i rentowność, które
będą coraz trudniejsze
do osiągniecia na skutek
deficytu rąk do pracy
oraz wzrostu kosztów
produkcji oraz zatrudnienia
pracowników.

Polsce zagraża dziś utrata
najważniejszej przewagi tj.
konkurencyjności cenowej.
Konsekwencją może
być przeniesienie zleceń
kontrahentów do krajów
o niskich kosztach ogólnych,
w kierunku Europy Wschodniej.
Polscy producenci, już dziś
w wielu przypadkach pełniący
rolę podwykonawcy, mogą zostać
zmuszeni do utrzymywania
zyskowności poprzez podnoszenie
wolumenu produkcji. Sytuację
będzie pogarszała obniżająca się
rentowność i brak możliwości
stałej współpracy z partnerami
zagranicznymi.
Polskie firmy nie rozwinęły
dotąd własnych sieci dystrybucji,
dlatego są zmuszone do
korzystania z usług zewnętrznych
agentów. A to jest niestety
rozwiązanie bardzo nieefektywne
i kosztowne.
Polska marka potrzebuje
promocji, ale barierą
samodzielnego wejścia na rynki
zagraniczne są bardzo wysokie
koszty.
16

3) Dostosowanie produkcji do
aktualnych potrzeb rynku
i oczekiwań klientów.

Współczesny klient
nie kupuje mebli,
tylko określony styl
życia. Szczególnie
ceni elastyczność,
trwałość i możliwość
wyrażenia swojej
osobowości.
Eksperci rynkowi wskazują
trzy czynniki determinujące
decyzje konsumenckie związane
z zakupem mebli:
• wyrażenie własnego stylu,
• zyskanie przestrzeni,
• delektowanie się komfortem.
Nowy typ konsumenta wymaga
coraz bardziej zindywidualizowanych
produktów, które będą
odzwierciedleniem własnych
wartości i obranego stylu życia.
Główne czynniki wpływające na
decyzje zakupowe

Źródło: KPMG

Czy wiesz, że …

W 2019 roku najbardziej
modnym kolorem był
słoneczny koral. Był to
wybór nieprzypadkowy, bo
projektanci mebli starali się
zwracać uwagę klientów
na światowe problemy
ekologiczne i globalne
ocieplenie klimatu. Mimo
wysiłków trendsetterów, Polacy
nadal gustują w szarościach,
beżach i jasnych odcieniach
błękitu.

88% Funkcjonalność
87% Trwałość
84% Stosunek ceny do jakości
82% Wysoka jakość
80% Możliwość modyfikacji mebli
80% Możliwość zwrotu, reklamacji
31% Trendy
31% Marka mebli
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Nie kupuje się już mebli, ale
jakość życia, elastyczność
lub trwałość. Nabywcy mebli
chcą być traktowani w sposób
indywidualny. Nowy system
wartości, jakim kierują
się konsumenci, stawia
inne wymagania związane
z projektowaniem, użytkowaniem
oraz funkcją pomieszczeń i mebli.
A to oznacza prawdziwe wyzwanie
dla polskiej branży meblarskiej.
Przede wszystkim funkcjonalność
i trwałość.
Konieczność dopasowania
produktu do oczekiwań rynku,
w tym trendów w designie
skutkuje bardzo dużą
różnorodnością produktów
meblowych na rynku. Obejmuje
to zarówno materiały, np. meble
skrzyniowe, tapicerowane,
wykonane w całości z litego
drewna, plastikowe, metalowe
oraz inne, a także inne cechy
określające styl i funkcje
użytkowe mebli.
Odbiorcy mebli bardzo dużą
uwagę zwracają na kolor mebli.
Wybierając styl mebli klienci
kierują się przeznaczeniem
a nawet rozmiarem pomieszczeń
Z jakich źródeł Polacy kupują
meble

4% Targowiska
9% Hipermarkety
/ dyskonty
18% U producenta
/ stolarza
24% Markety
budowlane

18

np. meble projektowane z myślą
o obiektach przemysłowych,
biurowych, mieszkalnych, etc.

4)

 rzygotowanie się na
P
starcie z coraz silniejszą
konkurencją.

Wzrost roli Internetu i sklepów
wielkopowierzchniowych,
sprzedających wyroby różnych
producentów wymusza
konkurowanie jakością, ciekawym
wzornictwem, terminowością
dostaw oraz niskimi marżami.
W tym obszarze dobrą receptą na
rozwój przedsiębiorstw
są inwestycje w nowoczesne,
zintegrowane modele produkcji,
obejmujące zarówno wzornictwo,
proces produkcji, jak i promocję.

Nastał czas, by zacząć
konkurować wiedzą
na temat trendów
i kreatywnością.
Dziś jakość liczy się
bardziej niż cena.

Istotnym czynnikiem sukcesu
firm meblarskich jest możliwość
sprostania wymogom dotyczącym
oczekiwanych terminów dostawy
produktu. W praktyce oznacza
to konieczność produkowania
w krótkich cyklach produkcyjnych,
stałe podnoszenie poziomu
elastyczności produkcji
i zapewnienie możliwości
szybkiego dostosowywania pracy
zakładu do bieżących zamówień
napływających z rynku.

między innymi w zakresie
trwałości powłoki czy
odporności na działanie
czynników atmosferycznych
lub zagrożenia
biologicznego, a także
zabiegać o różnego typu
atesty, które potwierdzają
bezpieczeństwo
produktu np. certyfikat
hipoalergiczny.
Czy wiesz, że …

Eksperci branżowi
zauważają, że wśród firm
działających w branży
meblowej widać brak
odwagi w sięganiu po
nowe rozwiązania lub
autorskie pomysły. Nawet
jeśli zdarzają się bardziej
śmiałe koncepcje, to nie są
one osadzone kulturowo
i nie wykorzystują lokalnych
zasobów naturalnych (np.
wiklina, drewno bukowe).
A jeśli już się to zdarza, to
niestety efekt jest za mało
współczesny.

5) Poszanowanie regulacji

prawnych i środowiskowych

W branży meblowej wiąże się
m. in. z wykorzystywaniem
starannie dobranych surowców
z certyfikowanych źródeł, a także
dostosowaniem się do norm
bezpieczeństwa i wymogów BHP.
Producenci powinni poszukiwać
kompromisu gwarantującego
ekologiczność i wymagane
parametry użytkowe produktu,

Źródło: KPMG

70% Sieciowe
salony meblowe

30%
Niesieciowe
salony
meblowe

28% w Internecie
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Nowe przyczółki
konkurencyjności rynkowej

Optymalizacja i automatyzacja
to hasła przewodnie na 2020 rok.

Najbliższa przyszłość polskiego sektora meblarskiego
w dużym stopniu zależy od sytuacji w Europie.
Prognozy mówią, że europejska branża meblarska nie
doświadczy zapaści. Przewiduje się utrzymanie wzrostu
gospodarczego oraz dalszy systematyczny wzrost
przychodów (5 proc. w skali roku).

Polscy producenci mebli mają
szansę zawalczyć o siebie,
stawiając na:

Technologię
i zasoby
•

Elastyczność
Zaufanie
Wzornictwo
•
•
•
•
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nowoczesny
design
funkcjonalność
solidność
wygoda

•
•

•
•
•

wysoka jakość
rzetelność
w realizacji
zleceń
powtarzalność
terminowość
długoletnie
kontrakty

•

•
•

dopasowanie oferty
do oczekiwań
odbiorców,
responsywność
krótkie terminy
realizacji
dostosowanie
produkcji do
zamówionych
wzorców

•

•
•
•
•

wykwalifikowani
pracownicy
doskonałość
technologiczna
i produkcyjna
rozległa i nowoczesna
baza produkcyjna
łatwa dostępność
surowców
szerokie zaplecze
kooperantów
odpowiednio duże
moce produkcyjne

ROBOTYZAJA BRANŻY DRZEWNO-MEBLARSKIEJ

Nowe technologie produkcji oraz wzmacnianie siły
rodzimych marek to przepis na sukces polskiego
meblarstwa. Relatywnie niższe podatki i zdecydowanie
niższe wynagrodzenia niż w krajach Europy Zachodniej
decydują o tym, że produkcja mebli w Polsce wciąż jest
i będzie opłacalna.

OBECNY KRYZYS
PRZYSPIESZY
AUTOMATYZACJĘ
I DIGITALIZACJĘ
PRODUKCJI, A TO
POZWOLI POPRAWIĆ
JAKOŚĆ
I ZWIĘKSZYĆ
WYDAJNOŚĆ, PRZY
TAKIM SAMYM LUB
MNIEJSZYM ZESPOLE
LUDZKIM.

ROBOTYZAJA BRANŻY DRZEWNO-MEBLARSKIEJ

21

Robotyzacja polskiego
przemysłu
Najnowsza edycja raportu Międzynarodowej
Federacji Robotyki (IFR), opublikowana
jesienią 2019 r., ujawnia, że populacja robotów
przemysłowych pracujących w globalnym
przemyśle liczy już 2,439,543 jednostek.
Eksperci informują, że analiza danych
dotyczących rozwoju automatyzacji w ostatnich
latach świadczy o tym, że robotyzacja to jeden
z najdynamiczniej rozwijających się obszarów
technologii. Sprzedaż robotów na świecie
rośnie w stałym tempie – od roku 2013 średnio
o około 13 proc. rocznie.
Polska, dysponująca populacją 13,6 tys.
robotów przemysłowych, w dziedzinie
robotyzacji jest uznawana za rynek

wschodzący. Według wyliczeń IFR, na
przestrzeni 2017 i 2018 r.
sprzedaż robotów przemysłowych wzrosła
w Polsce o ok.20 proc. Najwięcej jednostek
pracuje obecnie w fabrykach produkujących
komponenty dla sektora motoryzacyjnego (39
%) oraz w przemyśle chemicznym (19 %).
Najnowszy raport IFR wskazuje, że polski
wskaźnik gęstości robotyzacji osiągnął
poziom 42, co oznacza, że obecnie na 10
tys. pracowników zatrudnionych w polskim
przemyśle przypadają 42 roboty. Dla
porównania warto wspomnieć, że wskaźnik
gęstości robotyzacji na świecie wynosi średnio
99, a w Europie 114.

Korzyści z robotyzacji
Zarówno śmiałe decyzje inwestycyjne przedsiębiorców na całym świecie, jak również liczne badania
rynkowe wskazują, że roboty przynoszą firmom produkcyjnym wymierne korzyści. Zapewniają
rozwój produkcji i pomagają pomnażać zyski, mimo nieustannych wzrostów kosztów produkcji.
Z analizy ekspertów IPAG, którzy w latach 2015 – 2019 analizowali wpływ robotów na
konkurencyjność polskich przedsiębiorstw wynika, że polskie firmy, które wdrożyły u siebie roboty
przemysłowe w zdecydowanej większości przypadków cieszą się pozytywnymi efektami inwestycji.

53%
84%
63%
90%
53%
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firm odnotowało spadek kosztów
produkcji. Zautomatyzowanie części
produkcji powoduje, że
jednostkowy koszt wytworzenia
wyrobów spada
badanych firm odnotowało wzrost
produkcji. Żadna z ankietowanych
firm nie wskazała na spadek
produkcji po zrobotyzowaniu linii
uważa, że wyniku instalacji robotów
przestawienie linii produkcyjnych
na wytwarzanie innego rodzaju
wyrobów jest łatwiejsze
firm przyznało, że proces wdrożenia
robotów nie przekroczył roku

potwierdziło, że robotyzacja produkcji
pozwala podnieść poziom popytu na
wyroby firmy, a tym samym zwiększyć
przychody

58%

stwierdziło, że robotyzacja produkcji
prowadzi do poprawy konkurencyjności
przedsiębiorstwa

63%

firm zauważyło wzrost
jakości produktu

ROBOTYZAJA BRANŻY DRZEWNO-MEBLARSKIEJ
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Robotyzacja branży
drzewno - meblarskiej
w Polsce
Według danych IFR w polskich
przedsiębiorstwach zajmujących się
produkcją wyrobów z drewna (w tym mebli)
zainstalowano dotychczas jedynie 119
robotów przemysłowych. To pokazuje zarówno
bardzo niewielką dynamikę robotyzacji w tym
sektorze przemysłu, jak również ogromny
potencjał rynku w zakresie instalacji robotów
przemysłowych.

To wielka szansa
zarówno dla robotów,
które mogą znacznie
usprawnić pracę fabryk
wytwarzających meble
i komponenty służące
do ich produkcji, jak
również producentów,
którzy mogą wzmocnić
swoją konkurencyjność
rynkową dzięki
nowoczesnej
technologii.
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Jak roboty mogą pomóc
meblarzom?
Inwestycja w robotyzację
oferuje firmom meblarskim
możliwość podniesienia
jakości i powtarzalności
produktu, przy zachowaniu
niskich kosztów
jednostkowych oraz
zwiększenia wydajności
i efektywności produkcji.
Robotyzacja to ogromna
szansa na wzrost
bezpieczeństwa i poprawę
warunków pracy osób
zatrudnionych w fabrykach
mebli i akcesoriów
meblowych.

Robotyzacja w przemyśle drzewnomeblarskim zapewnia pracownikom
ochronę przed niebezpiecznymi dla
zdrowia i życia warunkami pracy. Bardzo
często pozwala kierować ich do bardziej
odpowiedzialnych zadań realizowanych
w bardziej komfortowych warunkach,
a jednocześnie znacznie ograniczyć koszty
produkcji.
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Co roboty mogą robić
w fabrykach mebli?

130

FABRYKA MEBLI TO ŻYWY ORGANIZM, OBEJMUJĄCY SZEREG DZIAŁÓW
I PRACOCHŁONNYCH PROCESÓW WYTWÓRCZYCH.

WYKAŃCZANIE /
USZLACHETNIANIE
PRODUKTU

Większość z nich jest realizowana ręcznie, siłą ludzkich rąk. Tradycyjny model produkcji
mebli zakłada bezpośrednie angażowanie pracowników w proces wytwórczy, gdzie istnieje
zarówno potrzeba wytężonej pracy, jak również duże ryzyko uszczerbku zdrowia pracowników
(przede wszystkim w zakresie układu mięśniowo-szkieletowego). Pracownicy
odpowiedzialni za podnoszenie lub przenoszenie ciężkich, nieporęcznych
elementów, wykonywanie pracochłonnych czynności, wymagających licznych
powtórzeń, a nierzadko także wykonywanie zadań w nieergonomicznych
pozycjach czy niekorzystnym dla zdrowia środowisku, mimo swoich starań,
nie są w stanie pracować tak szybko, dokładnie, elastycznie i wydajnie, jak
mogą to robić roboty.
W fabrykach mebli kryje się szereg „wąskich gardeł” produkcji,
które mogłyby zostać udrożnione za pomocą nowoczesnych
środków automatyzacji produkcji, z korzyścią dla całego
procesu produkcyjnego. Mimo że zastosowanie robotyzacji
w przemyśle meblowym jest stosunkowo niewielkie
w porównaniu z innymi branżami, to możliwości
czerpania korzyści z tej technologii są tu
imponujące.

MAGAZYN
GOTOWYCH
PRODUKTÓW
LAKIEROWANIE

PODAWANIE

SZLIFOWANIE /
POLEROWANIE

MONTAŻ MEBLI

PAKOWANIE

OBSŁUGA
MASZYN

PRZENOSZENIE
OBSŁUGA
KOMPONENTÓW

PALETYZACJA

modeli robotów FANUC
jest gotowych, by wesprzeć
realizację każdego z procesów
realizowanych w fabrykach
mebli

CIĘCIE

PRZYGOTOWANIE
SUROWCÓW,
MATERIAŁÓW
I NARZĘDZI

PRZYGOTOWANIE
GOTOWYCH
PRODUKTÓW DO
TRANSPORTU

FREZOWANIE /
TOCZENIE

PALETYZACJA

GIĘCIE
KLEJENIE

PAKOWANIE
SPAWANIE

MAGAZYN
SUROWCÓW

MALOWANIE

DEPALETYZACJA
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KONTROLA
JAKOŚCI

PRODUKCJA
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Instalacjom robotów
w fabrykach mebli
sprzyja fakt, że roboty
są coraz bardziej
inteligentne, szybsze
i tańsze niż jeszcze
kilka lat temu.

Każdy przedsiębiorca z branży meblarskiej
powinien mieć szansę przekonania
się jak wiele procesów realizowanych
w jego fabryce może być z łatwością
zrobotyzowana, a także jak wiele korzyści
może z tego wynikać.

Produkcja mebli to jeden z tych niszowych obszarów
przemysłu, który nie jest tradycyjnym użytkownikiem
robotów

Czy wiesz, że… użytkownicy robotów twierdzą, że mechaniczni
pracownicy pełnią również rolę wizerunkową.

Tymczasem inwestycja w robotyzację
oferuje firmom meblarskim możliwość
podniesienia jakości
i powtarzalności produktu, przy
zachowaniu niskich kosztów
jednostkowych oraz zwiększenia
wydajności i efektywności produkcji.

Wcześniej obawialiśmy się, że nasze zaplecze wciąż jest
„niewystarczające,
by przyciągać najbardziej wymagających klientów,
a dziś możemy śmiało konkurować z producentami
niemieckimi i ograniczyć wydatki na reklamę, bo
klienci sami nas odnajdują.

”

Dariusz Nowak,
prezes zarządu firmy ANN NOWAK Okucia Meblowe.
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Bezpieczeństwo
w przemyśle drzewno
-meblarskim
Zagrożenia zawodowe związane z produkcją i obróbką
drewna obejmują skutki wdychania pyłów podczas
szlifowania i cięcia drewna, wdychania oparów substancji
chemicznych używanych podczas jego przetwarzania
oraz urazów powstałych w wyniku dostania się cząstek
drewna lub innych materiałów do oczu lub pod skórę
pracownika. Urazy mogą być związane z kontaktem
z odstrzelonymi zszywkami do drewna lub wybuchem
maszyn zanieczyszczonych pyłem drzewnym. Zagrożenia
biologiczne wiążą się z kontaktem pracownika z pleśnią
czy grzybami obecnymi w drewnie lub formaldehydem,
który jest stosowany w procesach jego przetwarzania.

Bezpieczeństwo
przede wszystkim
„Lepiej zapobiegać, niż leczyć” – to nie tylko
fragment przysięgi Hipokratesa, który był pierwszym
prekursorem profilaktyki zdrowotnej przeszło 2400
lat temu, ale także udokumentowana analizami
statystycznymi prawda, która doskonale sprawdza się
również w przemyśle drzewno-meblarskim.

Drewno ma wielu zwolenników. Dlatego jest
wszechobecne zarówno w domach, biurach,
urzędach, jak i innych miejscach użyteczności
publicznej. Jest symbolem ciepła i komfortu.

Robotyzacja i automatyzacja procesów to środek
profilaktyczny, który zapewnia bezpieczne i zdrowe
miejsca pracy.
Warto stawiać na roboty, bo są one sprawdzonym
środkiem pozwalającym zminimalizować zagrożenie dla
pracowników.

Jednak pracownikom przemysłu
drzewnego i meblarskiego drewno
kojarzy się zupełnie inaczej.
Przetwórstwo drewna jest branżą o stosunkowo
dużym ryzyku zawodowym, spowodowanym
kontaktem z niebezpiecznymi urządzeniami
i obrabiarkami do drewna i metalu, koniecznością
stosowania narzędzi ręcznych i ostrych
przedmiotów oraz trudnymi warunkami pracy
– zapylenie, hałas, wibracja, mikroklimat,
dlatego też należy tu bezwzględnie zapewnić
bezpieczeństwo pracy, wykorzystując wszelkie
dostępne środki techniczne, organizacyjne
i prawne. Na mocy Ustawy o bezpieczeństwie
i higienie pracy, pracodawcy są w pełni
odpowiedzialni za zapewnienie bezpiecznych
i zdrowych miejsc pracy dla swoich pracowników
poprzez ustanawianie i egzekwowanie norm oraz
zapewnienie szkoleń BHP, edukacji i pomocy
w miejscu pracy.
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Wybierając rozwiązanie dla swojej produkcji warto
szczegółowo analizować i oceniać dostępne rozwiązania
technologiczne pod kątem oferowanych funkcji i systemów
bezpieczeństwa, tak by zmniejszyć do minimum ryzyko
zagrożenia zdrowia i życia pracowników zaangażowanych
w proces produkcji.
Koszty odpowiedzialności cywilnej, pokrywane za
pracowników pracujących uprzednio przy zadaniach
fizycznych, mogą zwrócić się przy zakupie jednego - dwóch
robotów. Skierowanie robotów przemysłowych do pracy
w aplikacjach obsługiwanych manualnie może zapewnić
przedsiębiorstwu także wiele innych korzyści.
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Roboty FANUC dla
przemysłu drzewno
-meblarskiego

WYŻSZY POZIOM
BEZPIECZEŃSTWA
I NIŻSZE KOSZTY
PRODUKCJI

Programowalne, niezawodne i przewidywalne roboty to
świetne rozwiązanie dla branży drzewnej i meblarskiej.
Dlatego po maszynach CNC, dość powszechnie
używanych już w branży drzewnej i meblarskiej,
coraz bardziej popularne stają się roboty przemysłowe,
nierzadko wyposażone w systemy wizyjne, czujniki siły
a także innowacyjne systemy bezpieczeństwa.

100%

FANUC
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Oferta robotów FANUC należy do
najszerszych na świecie. Odpowiada
na potrzeby zróżnicowanych aplikacji oraz sektorów przemysłu. Można
w niej znaleźć zarówno w pełni elastyczne rozwiązania standardowe,
jak również opcje specjalne, które
są integrowane wtedy, gdy wymagana jest odpowiedź na konkretną
potrzebę integratora lub użytkownika końcowego.

Rodzaje robotow
obecnych w ofercie:
•
•
•
•
•

roboty przegubowe
roboty SCARA
roboty DELTA
roboty współpracujące
roboty cleanroom

ROBOTYZAJA BRANŻY DRZEWNO-MEBLARSKIEJ

Ponad

250 opcji

programowych
oraz sprzętowych pozwalających dostosować
robota do indywidualnych potrzeb produkcji

ROBOTYZAJA BRANŻY DRZEWNO-MEBLARSKIEJ

• ponad 130 modeli
robotów
• udźwig do 2,3 t
• zasięg do 4.683 m
• łatwa obsługa
• niezawodność
• energooszczędność
• dostępność części
zamiennych
w całym cyklu życia

33

PAKOWANIE | OBRÓBKA | MONTAŻ
OBSŁUGA PRODUKTÓW I MASZYN

MAŁE ROBOTY FANUC
LINIA LR MATE 200iD OBEJMUJE
TRZY PODSTAWOWE TYPY ROBOTÓW

UDŹWIG
7 kg

MAKSYMALNY
ZASIĘG
717 mm

ROBOT
STANDARDOWY

ROBOT O
KRÓTKIM RAMIENIU

ROBOT O DŁUGIM
RAMIENIU

• UDŹWIG: 7 KG
• ZASIĘG: 717 MM

• UDŹWIG: 4 KG
• ZASIĘG: 550 MM

• UDŹWIG: 7 KG
• ZASIĘG: 911 MM

W jej ramach dostępne są również kompaktowe roboty do pracy
w środowiskach o podwyższonym poziomie wilgoci (IP67 w standardzie).

ROBOTY SCARA
SR-3iA / SR-6iA

maksymalny udźwig: 3 kg / 6 kg
maksymalny zasięg: 400 mm / 650 mm
ilość osi ruchu: 4

6 OSI RUCHU

ROBOTY DELTA
FANUC Robot M-1iA /
M-2iA / M-3iA

maksymalny udźwig: 0,5 - 12 kg
maksymalny zasięg: 280-1350 mm
ilość osi ruchu: 3-6

LR Mate 200iD
34
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OBSŁUGA PRODUKTÓW I PROCESÓW

M-20iB/25

udźwig: 25 kg
zasięg: 1853 mm
ilość osi ruchu: 6

ROBOTY FANUC
SERII M-20
Rodzina niedużych,
ale silnych i wyjątkowo
wszechstronnych robotów
przemysłowych do
różnorodnych prac ze
średnim obciążeniem.

M-20iD/12L
udźwig: 12 kg
zasięg: 2271 mm
ilość osi ruchu: 6

Jeden robot — zero problemów

MAKSYMALNY
ZASIĘG
1813 mm

Bardzo dobrze przemyślna konstrukcja robota M-20
wpływa na jego wysoką funkcjonalność.
•
•
•
•

Ramię i nadgarstek o wąskim przekroju i niewielkie wymagania w zakresie przestrzeni hali
Okablowanie zintegrowane w ramieniu
Rozbudowane funkcje komunikacji
Dodatkowa półka na ramieniu - łatwiejszy montaż
urządzeń peryferyjnych

6 OSI RUCHU
UDŹWIG
35 kg

M-20iA/35M
36
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Zrobotyzowany proces
malowania drewnianych krzeseł

OBSŁUGA PRODUKTÓW I PROCESÓW

ROBOTY FANUC
SERII M-20

Źródło FANUC Europe
https://www.youtube.com/watch?v=ZD-ZwSkAg78&t=81s

Rumuńska fabryka mebli posiadająca
ponad 120-letnie doświadczenie w produkcji krzeseł i drobnych elementów
meblowych dostarcza wyjątkowe
produkty na cały kontynent europejski.
Proces barwienia krzeseł jest obecnie
w 60% zautomatyzowany przy wsparciu
robotów marki FANUC M-20iA.

MAKSYMALNY
ZASIĘG
2272 mm

NOWOŚĆ

Kompleksowe rozwiązanie wdrożone na
każdej linii, wykorzystujące dwa roboty
wyposażone w autorski systemem wizyjny
FANUC iRVision, generuje znaczący
wzrost produktywności.

UDŹWIG
12 kg

WĄSKIE,
ZAKRZYWIONE
RAMIĘ J2

6 OSI RUCHU

Korzyści:

M-20iD/12L
38
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•
•
•
•

30 – 40% oszczędności w zakresie kosztów malowania
Wzrost poziomu elastyczności i płynności procesu
Możliwość uproszczenia procedur rekrutacji pracowników
Stały wzrost jakości produktu końcowego

ROBOTYZAJA BRANŻY DRZEWNO-MEBLARSKIEJ
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M-410iB/140H

PALETYZACJA & DEPALETYZACJA

udźwig: 140 kg
zasięg: 2850 mm
ilość osi ruchu: 5

RODZINA ROBOTÓW
FANUC M-410

M-410iB/700
udźwig: 700 kg
zasięg: 3143 mm
ilość osi ruchu: 4

M-410iC/185
udźwig: 185 kg
zasięg: 3143 mm
ilość osi ruchu: 4

MAKSYMALNY
ZASIĘG
3143 mm

M-410iC/315
udźwig: 185 kg
zasięg: 3143 mm
ilość osi ruchu: 4

UDŹWIG
185 kg

Czy wiesz, że …

ROBOTY FANUC SERII M - 410

FANUC jako jeden
z pierwszych producentów
robotów wprowadził
do oferty rozwiązania
zaprojektowane specjalnie
do zadań paletyzowania
i czerpie z wieloletniego
doświadczenia
w automatyzacji
strategicznych odcinków
linii.

4 OSIE RUCHU

M-410iC/185
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Zostały zaprojektowane specjalnie z myślą o przenoszeniu ciężkich i nieporęcznych ładunków,
w szczególności ich pobierania z palet lub odkładania na palety. Dzięki udźwigowi do 700 kg
i zasięgowi do 3,1 m, cztero lub pięcioosiowe, roboty serii M-410 stanowią idealne rozwiązanie
do obsługi średnich i dużych obciążeń.
Duże momenty i bezwładność nadgarstka robota serii M-410 powodują, że może on obsługiwać duże chwytaki i ciężkie ładunki, z maksymalną prędkością. Aby zapewnić większą wszechstronność manipulowania produktami o różnych rozmiarach, modele M-410 można wyposażyć
w chwytaki sterowane serwonapędem zintegrowanym z kontrolerem robota. W ramach linii M
- 410 dostępne są modele, które mogą manipulować ładunkami od 140 do 700 kg — pudłami,
workami lub nieporęcznymi płytami meblowymi, a nawet betonowymi. To specjaliści - gotowi,
by wykonać każde zadanie paletyzowania lub depaletyzowania w każdej produkcji.

ROBOTYZAJA BRANŻY DRZEWNO-MEBLARSKIEJ
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RODZINA ROBOTÓW
FANUC M-410

Zautomatyzowany proces
produkcji mebli kuchennych
Źródło FANUC Europe
https://www.youtube.com/watch?v=OwzuxDtU4qI

Dovy KEUKENS - belgijski producent
wysokiej jakości, niestandardowych
kuchni - od około 10 lat używa w produkcji
robotów FANUC.
•
•
•
•
•

Firma rodzinna
40 lat na rynku
Zakład o powierzchni 44.000 m kw.
Zatrudnia 430 osób
Wytwarza 25 kuchni dziennie

M-410iC/315
udźwig: 315 kg
zasięg: 3143 mm
ilość osi ruchu: 4

Decyzja dotycząca inwestycji
w robotyzację była podyktowana potrzebą
zwiększenia mocy produkcyjnych.
Firma poszukiwała szybkich i wydajnych
maszyn, które pozwoliłyby poszerzyć
skalę produkcji. Wybór padł na roboty
marki FANUC, które zdaniem właścicieli
firmy najlepiej odpowiadają na
aktualne potrzeby produkcji, są
przy tym niezawodne i nigdy nie
chorują.

M-410iC/500
udźwig: 500 kg
zasięg: 3143 mm
ilość osi ruchu: 4

Roboty zainstalowano
w różnych obszarach linii
produkcyjnej, by mogły
wspierać poszczególne
etapy procesu
wytwórczego.

M-410iC/110
udźwig: 110 kg
zasięg: 2403 mm
ilość osi ruchu: 4

Korzyści:
•
•
•
•
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Istotny wzrost jakości
Zwiększenie ilości wytwarzanych produktów
Większa płynność i elastyczność procesów
Korzyści ekonomiczne

ROBOTYZAJA BRANŻY DRZEWNO-MEBLARSKIEJ
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Czy wiesz, że …

NOWY, pięcioosiowy robot
FANUC M-710iC/50H
został stworzony specjalnie
do operacji pakowania
i wydajnej depaletyzacji/
paletyzacji i stanowi kolejny
przełom w dziedzinie
robotów przemysłowych
oferowanych przez
japońskiego producenta.

ROBOTY FANUC
SERII M - 710
Innowacyjna seria lekkich
robotów cechujących
się nadgarstkiem
o wąskim przekroju,
sztywnym ramieniem
i niewielkim
zapotrzebowaniem
na powierzchnię hali
produkcyjnej. Duże prędkości
osiowe w połączeniu
z uniwersalnością wynikającą
z sześciu osi sprawiają, że są
to idealne roboty do obsługi
różnorodnych przedmiotów,
szczególnie tych
niewygodnych w obsłudze.

ROBOTY FANUC SERII M - 710
MAKSYMALNY
ZASIĘG
1900 mm

Nowa, lżejsza konstrukcja zapewnia dużo szybsze ruchy, zapewniając jednocześnie bardzo
duży obszar pracy robota. Robot może pracować zarówno w tradycyjnej pozycji (montowany
do podłoża), jak również w pozycji odwróconej. Dzięki kompaktowej budowie, wszystkie silniki
są przykryte a przewody ukryte w korpusie robota, co daje możliwość zastosowania robota
w różnorodnym i wymagającym środowisku jak np. aplikacje w przemyśle spożywczym, mleczarniach i innych wymagających instalacjach. Dużą zaletą tego mniejszego i zgrabniejszego
robota FANUC jest funkcja Line tracking, która pozwala na synchronizowanie ruchów robota
z przenośnikiem, dzięki czemu robot ma dokładną informację o położeniu detali przemieszczających się na obsługiwanej linii. Pozwala mu to na śledzenie przedmiotów poruszających
się na linii i przez to przyspieszenie operacji odbierania i paletyzowania produktów. Dzięki jego
niezawodnej pracy następuje optymalizacja działania całego stanowiska.

GŁÓWNE CECHY ROBOTÓW
SERII M-710iC

szczególnie istotne w aplikacjach depaletyzacji, paletyzacji i przenoszenia detali:
•
•

6 OSI RUCHU
UDŹWIG
70 kg

•
•
•
•
•
•

M-710iC/70
44
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roboty bardzo szybkie
posiadają wyjątkowo duży zasięg, co umożliwia im
„sięganie” do góry i za siebie
duży udźwig
niezrównana wydajność
wysoka sztywność mechaniczna
do pracy w trudnych środowiskach (ochrona IP67)
mała liczba części mechanicznych gwarantująca
długą żywotność i maksymalne wydłużenie czasu
pomiędzy potencjalnymi awariami
elastyczna pozycja montażu - do sufitu lub na
podłożu, co umożliwia uzyskanie łatwiejszego
dostępu i maksymalnego zakresu roboczego

ROBOTYZAJA BRANŻY DRZEWNO-MEBLARSKIEJ

Czy wiesz, że …

Robot FANUC M-710iC/50H
umożliwia przekładanie
i paletyzowanie produktów
bez konieczności
zatrzymywania linii
produkcyjnej. Litera H
w jego nazwie oznacza, że
robot przystosowany jest do
zadań szybkiego transferu
i przenoszenia detali
(nadgarstek High speed 720°/s)!
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M-710iC/50
udźwig: 50 kg
zasięg: 2050 mm
ilość osi ruchu: 6

ROBOTY FANUC
SERII M - 710

M-710iC/50E
udźwig: 50 kg
zasięg: 2050 mm
ilość osi ruchu: 6

M-710iC/12L

M-710iC/50H

M-710iC/20L

M-710iC/50S

M-710iC/20M

M-710iC/50T

M-710iC/45M

M-710iC/70

udźwig: 12 kg
zasięg: 3123 mm
ilość osi ruchu: 6

udźwig: 50 kg
zasięg: 2003 mm
ilość osi ruchu: 6

udźwig: 20 kg
zasięg: 3110 mm
ilość osi ruchu: 6

udźwig: 50 kg
zasięg: 1359 mm
ilość osi ruchu: 6

udźwig: 20 kg
zasięg: 2582 mm
ilość osi ruchu: 6

udźwig: 50 kg
zasięg: 1900 mm
ilość osi ruchu: 6

udźwig: 45 kg
zasięg: 2606 mm
ilość osi ruchu: 6

udźwig: 70 kg
zasięg: 2050 mm

M-710iC/70T
udźwig: 70 kg
zasięg: 1900 mm
ilość osi ruchu: 6
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OBRÓBKA
OBSŁUGA CIĘŻKICH ELEMENTÓW

Czy wiesz, że …

robot FANUC
M-2000iA/2300 jest
najsilnieszym robotem
na świecie, który może
podnosić przedmioty o
masie 2,3t.

DUŻE ROBOTY FANUC

MAKSYMALNY
ZASIĘG
3734 mm

UDŹWIG
2300 kg

Roboty serii R-1000

maksymalny udźwig: 130 kg
maksymalny zasięg: 2230 mm
ilość osi ruchu: 7

Roboty serii R-2000

maksymalny udźwig: 270 kg
maksymalny zasięg: 3540 mm
ilość osi ruchu: 6

6 OSI RUCHU

Roboty serii M-900

maksymalny udźwig: 700 kg
maksymalny zasięg: 3704 mm
ilość osi ruchu: 6

M-2000iA/2300
48
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iA

LAKIEROWANIE, MALOWANIE, POWLEKANIE

Paint Mate 200iA
udźwig: 5 kg
zasięg: 704 mm
ilość osi ruchu: 6

iA

ROBOTY LAKIERNICZE
FANUC

Paint Mate 200iA/5L
udźwig: 5 kg
zasięg: 892 mm
ilość osi ruchu: 6

P-250iB/15
udźwig: 5 kg
zasięg: 704 mm
ilość osi ruchu: 6

MAKSYMALNY
ZASIĘG
1300 mm

P-50iB/10L
udźwig: 10 kg
zasięg: 1800 mm
ilość osi ruchu: 6

6 OSI RUCHU

NOWOŚĆ
UDŹWIG
5 kg
DUŻA
RÓŻNORODNOŚĆ
POZYCJI
MONTAŻOWYCH

A
NORODNOŚĆ
YCJI
TAŻOWYCH
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zagrożonych wybuchem - zgodny

(poprzednio: strefy 1)

zagrożonych wybuchem - zgodny

P-40iA

Roboty przeznaczone do
różnorodnych zastosowań
związanych z lakierowaniem
i powlekaniem
• Łatwy dostęp
• Optymalny zakres pracy
• Wysoka wydajność
• Ekonomiczna, aluminiowa
konstrukcja

• Okablowanie zintegrowane
w ramieniu/
• Elastyczna pozycja
montażu
• Zabezpieczenie
przeciwwybuchowe
• Zgodność z wymaganiami
ATEX

(poprzednio: strefy 1)
ROBOTYZAJA BRANŻY DRZEWNO-MEBLARSKIEJ
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SZEROKI WYBÓR OPROGRAMOWANIA DLA APLIKACJI
Roboty lakiernicze FANUC są dostępne wraz z szeroką gamą opcji oprogramowania.

ROBOGUIDE®
PaintPRO®
LAKIEROWANIE,
MALOWANIE,
POWLEKANIE

Zrobotyzowany proces
powlekania frontów meblowych

Wygodny interfejs programowania oparty na systemie Windows®,
umożliwiający tworzenie, wyświetlanie, edytowanie i symulowanie
programów do obsługi robotów.

Źródło: FANUC America YThttps://www.youtube.com/
watch?v=erfYE854a1c

Autoryzowany integrator systemów
zrobotyzowanych firmy FANUC America - EXEL North America - opracował
system do powlekania elementów mebli
przy pomocy robota lakierniczego FANUC P-350iA oraz autorskiego systemu
samouczącego.

SZEROKI WYBÓR OPROGRAMOWANIA DLA APLIKACJI
Roboty lakiernicze FANUC są dostępne wraz z szeroką gamą opcji oprogramowania.

Rozwiązanie zostało stworzone z myślą
o malowaniu elementów meblowych
na szybko poruszającej się taśmie
produkcyjnej. System jest wysoce
elastyczny i umożliwia optymalizowanie
ścieżki robota oraz zużycia lakieru
poprzez kontrolę wyzwalacza pistoletu,
prędkości końcówki aplikatora,
wzoru natrysku, odległości - wiodącej
i końcowej - przy zmianie kierunku
aplikatora, a dodatkowo oferuje
możliwość wygładzenia konturów.

ROBOGUIDE® PaintPRO®
Wygodny interfejs programowania oparty na systemie Windows®,
umożliwiający tworzenie, wyświetlanie, edytowanie i symulowanie
programów do obsługi robotów.

Dedykowana zaawansowana aplikacja PAINT TOOL
Aplikacja Paint Tool oferuje zaawansowane funkcje wspomagania procesów, m.in. szybkie konfigurowanie parametrów
procesów, kalibrację rozpylania i siły nadmuchu, predefiniowane ustawienia kolorów oraz edytowanie na bieżąco parametrów lakierowania i punktów ruchu.
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•

Aplikacja PaintTool™ nie wymaga posiadania umiejętności programistycznych

•

Konfigurowanie robotów lakierniczych FANUC i ich
obsługa są łatwe do opanowania

Korzyści:

•

Zestaw standardowych konfiguracji pozwala zaoszczędzić czas

•

ROBOTYZAJA BRANŻY DRZEWNO-MEBLARSKIEJ

Proces powlekania jest realizowany zarówno
w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, jak i przeciwnym, dzięki czemu nadąża za
ruchem szybko poruszającej się taśmy – prędkość linii wynosi 26 części na minutę

ROBOTYZAJA BRANŻY DRZEWNO-MEBLARSKIEJ

•
•

Wymaga jednie minimalnych odstępów
pomiędzy malowanymi częściami
Robotyzacja procesu zapewnia spójność
i istotnie wyższą jakość w porównaniu
z opryskiwaczem ręcznym
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SPAWANIE, LUTOWANIE, CIĘCIE

Oprogramowanie systemowe FANUC ARC TOOL umożliwia:

ROBOTY SPAWALNICZE
FANUC

•
•

Łatwe połączenie oraz możliwość komunikacji z wiodącym na rynku źródłami spawalniczymi: Lincoln,
Fronius, Migatronic, Binzel, SKS, Kempi, Lorch, EWM
Korzystanie z zaawansowanych funkcji procesowych m.in.:
• możliwości wykrywania detalu poprzez dotyk
• śledzenia złącza
• krótki czas programowania trajektorii
• pełną kontrolę nad procesem z panelu robota
• dowolnego typu oscylacje w trakcie spawania
• wysokoczułego systemu wykrywania kolizji
• programowane wypełnienie krateru spoiny
• spawania detali o znacząco zróżnicowanych grubościach – funkcja „Heat wave”
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M

M

ZASIĘG
1420 mm

UDŹWIG
12kg

NAJWIĘKSZA ŚREDNICA
PRZELOTOWEGO
NADGARSTKA
I NAJWIĘKSZA
ŚREDNICA PRZEKŁADNI
(108 MM)

NOWOŚĆ
Roboty serii Arc Mate zostały stworzone specjalnie na
potrzeby spawania łukowego — przy ich projektowaniu
wykorzystano wieloletnie doświadczenie w dziedzinie
robotyki i spawalnictwa. Roboty z tej serii oferują
udźwig do 20 kg oraz zasięg do 2,0 m. Są one idealne do
szerokiego zakresu zastosowań związanych ze spawaniem
łukowym i laserowym, lutowaniem i cięciem. W ofercie
FANUC dostępne są różne modele, odpowiadające na
różne potrzeby, a także szerokie portfolio narzędzi, które
umożliwiają jak najlepsze korzystanie z potencjału robotów.
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GŁADKIE
POWIERZCHNIE

ZINTEGROWANY
ZESTAW PRZEWODÓW
SPAWALNICZYCH
ZARZĄDZANIE
OKABLOWANIEM

ARC Mate 100iD
ROBOTYZAJA BRANŻY DRZEWNO-MEBLARSKIEJ
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DLACZEGO
ROBOT
1

OBNIŻENIE KOSZTÓW
PRODUKCJI

2
3
4
5

7
8
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PERFEKCYJNA
POWTARZALNOŚĆ I PRECYZJA
RUCHÓW ROBOTA

DUŻA SZYBKOŚĆ PROCESU
= WYSOKA WYDAJNOŚĆ APLIKACJI

10

NIEZAWODNOŚĆ (DZIĘKI WYELIMINOWANIU
POTENCJALNIE AWARYJNYCH ELEMENTÓW)

11

12

PRESTIŻ, WYNIKAJĄCY ZE ZROBOTYZOWANIA
PROCESU PRODUKCJI

wyższa stabilność
i powtarzalność procesów

13

WZROST BEZPIECZEŃSTWA
OPERATORÓW POPRZEZ
OGRANICZENIE BEZPOŚREDNIEJ
STYCZNOŚCI Z PROCESEM, NP. CIĘCIA
CZY OBRÓBKI PŁYT MEBLOWYCH

ELASTYCZNOŚĆ ROZWIĄZANIA
(MOŻLIWOŚĆ ŁATWEGO I SZYBKIEGO DOSTOSOWANIA
DO NOWEGO PROFILU PRODUKCYJNEGO)

6

Podniesienie jakości
produktu

optymalne
wykorzystanie
przestrzeni

ZASTĄPIENIE CZŁOWIEKA
W CIĘŻKICH WARUNKACH PRACY

ELIMINACJA POMYŁEK LUDZKICH

9

możliwośc szybkiego
przenoszenia dużych
ciężarów
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FANUC iRVision
Wszystkie roboty marki FANUC posiadają system wizyjny FANUC iRVision (integrated Robot Vision)
w pełni zintegrowany z systemem sterującym robota, w myśl koncepcji plug-and-go (podłącz- -i-uruchom).
Po podłączeniu kamery robot „widzi” środowisko, w którym pracuje. Kontrolery nowej generacji firmy FANUC
sprawiają, że systemy zrobotyzowane stają się coraz bardziej inteligentne.

Monitor
Run-Time
na iPendant
Kamera

Analiza obrazu na kontrolerze robota

System wizyjny 3D,
aplikacja Bin Picking
GŁÓWNE CECHY SYSTEMU WIZYJNEGO iRVISION
• 100% produkt FANUC – ten sam dostawca
systemu wizyjnego i robota
• iRVision jest oparty na stabilnym systemie
operacyjnym FANUC. Do swojego działania
nie potrzebuje dodatkowego komputera PC
• iRVision jest zintegrowany z kontrolerem
robota
• Intuicyjny proces wizyjny pozwala szybko
zaprogramować system dzięki czemu koszty
prac inżynierskich są znacznie niższe
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• Monitorowanie i zmiana parametrów systemu odbywa się przy użyciu konsoli programującej iPendant lub wbudowanego web
serwera
• Kamera może być montowana na zewnętrznym statywie lub ramieniu robota
• Brak konieczności stosowania interfejsu
• Wizja 2D, 2.5D, 3D/3D laser, 3DArea Sensor

ROBOTYZAJA BRANŻY DRZEWNO-MEBLARSKIEJ

System wizyjny FANUC iRVision jest przeznaczony do pracy zarówno na płaszczyźnie, jak i w przestrzeni.
Pozwala zrealizować procesy m.in. lokalizowania elementów na płaszczyźnie, inspekcji jakości detali, wykrywania ich wad (np. inspekcja jakości po obróbce). Umożliwia także kompensację niedokładnego chwycenia
detalu wynikającego z konstrukcji chwytaka. Kamera współpracująca z systemem może być zarówno przymocowana na stałe na stanowisku lub zamontowana na ramieniu robota i swobodnie przemieszczana.
Kalibracji kamery czy ustawień procesów wizyjnych w najnowszym kontrolerze, można w całości dokonać na
iPendancie, bez konieczności użycia dodatkowego komputera. Korzystanie z procesów wizyjnych w aplikacji
robota, po odpowiedniej konfiguracji, sprowadza się do wywołania dedykowanych instrukcji w kodzie programu. Nie ma potrzeby wcześniejszego transferu wyników działania systemu z zewnątrz do pamięci kontrolera.
Wpływa to znacząco na szybkość pracy aplikacji. iRVision posiada ponadto narzędzie do automatycznego
generowania trajektorii dla robota na podstawie zdjęcia obiektu, wyszukiwania jego krawędzi (funkcja Image-To-Points) i określenia ich pozycji w przestrzeni.
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FANUC FORCE SENSOR
CZUJNIK SIŁY

Umożliwia robotom wykrywanie siły i momentu obrotowego na efektorze końcowym na 6 stopniach
swobody. Zapewnia im to niemal ludzki zmysł dotyku i zdolność do podejmowania prac wcześniej
wykonywanych przez człowieka.

APLIKACJE:
• gratowanie
• szlifowanie
• polerowanie
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FANUC DCS

Kontrola położenia robota
• Cartesian Position Check Function
• Joint Position Check Function

(Dual Check Safety)

• Orientation Check Function
To tylko jedna z możliwości konfiguracyjnych systemu DCS. Korzystanie z niej gwarantuje
użytkownikowi, że gdy poruszający się robot zbliży się do granic wyznaczonej strefy system
natychmiast go zatrzyma i nie dopuści, by maszyna przekroczyła wyznaczoną strefę.

Innowacja w dziedzinie
systemów bezpieczeństwa

Maksymalny
zasięg robota

Obszar
wyznaczony DCS

Redukcja obszaru

Model robota

Kontrola pozycji/
szybkości ramienia
robota oraz narzędzia

To zaawansowana funkcja bezpieczeństwa firmy FANUC, która umożliwia bezpieczną
współpracę człowieka z robotem, wyznaczanie i dynamiczne modyfikowanie przestrzeni,
w której pracuje robot a także zarządzanie prędkością oraz pozycją robota w obszarze
stanowiska zrobotyzowanego.
W ustawieniach konfiguracyjnych funkcji DCS robot, jego chwytak i dodatkowe elementy
zainstalowane na kiści lub ramieniu są zdefiniowane jako wirtualny, ściśle określony
przez programistę model. Daje to pewność, że zarówno robot jak i żaden z elementów jego
osprzętu nie przekroczy granic wyznaczonego obszaru podczas pracy. W efekcie stanowisko
zrobotyzowane jest w pełni bezpieczne dla ludzi przebywających w otoczeniu robota oraz
sprzętu zewnętrznego.
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System DCS oferuje możliwość bezpiecznej współpracy człowieka z robotem.
Operator znajdując się w określonym miejscu (np. podczas odkładania/pobierania
detalu na stanowisku), automatycznie uaktywnia strefę, która dla robota jest
zdefiniowana jako „niebezpieczna”. Jeżeli robot przebywa w tym samym obszarze,
zostanie zatrzymany w trybie określonym w ustawieniach konfiguracyjnych. Jeżeli
natomiast będzie znajdował się poza strefą, jego cykl pracy pozostanie nieprzerwany
tak, by niepotrzebny przestój nie zakłócił realizacji procesu produkcji.
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HISTORIA SUKCESU

Rozmowa z Panem Dariuszem Nowakiem, prezesem zarządu
firmy NOWAK Okucia Meblowe Sp. z o.o.

3 roboty FANUC

na miarę czasów 3xC,
czyli cena czyni cuda

1

Najpierw była
potrzeba

Firma ANN NOWAK na same okucia przerabia ok. 6 - 7
tysięcy ton stali rocznie. Jak twierdzą założyciele firmy, to
przepaść w stosunku do tego, co firma robiła na początku
swojej działalności. Przepaść, której nie da się obsłużyć
w oparciu o tradycyjne rozwiązania. Dlatego firma od lat inwestuje w maszyny - od pras automatycznych stanowiących
punkt wyjścia, poprzez obrabiarki do produkcji, aż po malarnię i cynkownię, gdzie finalizuje się obróbkę produktów.

Potrzeba unowocześniania
produktu i hal produkcyjnych
jest dziś wyraźnie odczuwalna.
Dynamicznie zmieniające się
wymogi odbiorców wręcz
wymuszają na nas ciągłe
unowocześnianie parku
maszynowego – zakup robotów
czy obrabiarek CNC oraz
zatrudnianie kadry o coraz
wyższych kwalifikacjach. Aby
sprostać potrzebom rozwijamy
działy techniczne, obszar
kontroli jakości oraz wdrażamy
nowoczesne rozwiązania
do zarządzania produkcją
z powodzeniem stosowane

Pan
Marcin
Nowak
wiceprezes

...dziś, gdy
prowadzimy
znacznie szerszą
produkcję,
a zamówienia idą
w tysiące sztuk
bez robotów
nie bylibyśmy
w stanie zapewnić
ani wymaganej
jakości wyrobu, ani
obsłużyć tak dużej
skali napływających
zamówień.

w krajach wysoko rozwiniętych.

NOWAK Okucia Meblowe Sp. z o.o.
to rodzinna firma z Olszowej koło
Kępna w województwie wielkopolskim, założona w 1989r. Jej
majątek to ponad 25 tys. m kw. powierzchni hal produkcyjnych, 800
maszyn i 400 pracowników. Spółka
zajmuje się produkcją elementów stalowych, okuć i akcesoriów
meblowych na potrzeby dynamicznie rozwijającego się rynku
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krajowego i europejskiego. Rosnące moce produkcyjne otworzyły
przed spółką szerokie możliwości
rozwoju. W 2016 roku właściciele
zdecydowali się wyodrębnić dział
konstrukcji stalowych jako samodzielną firmę, w oddzielnej lokalizacji. W ramach nowej działalności
powstają zarówno konstrukcje
stalowe, jak i całe hale projektowane pod klucz oraz specjalistycz-

ne maszyny dla hutnictwa m.in.
elementy koparek (ramiona, łyżki,
kruszarki do betonu i asfaltu).
Kiedyś komponenty wytwarzano tu
ręcznie a dziś na zaawansowanych
maszynach CNC. W 30. rocznicę
założenia firmy właściciele doszli
do wniosku, że nadszedł czas na
roboty.
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2

Potem pojawiła się
technologia

Zanim zdecydowaliśmy się na konkretną firmę
bardzo długo rozglądaliśmy się na rynku.
Doszliśmy do wniosku, że wszystkie roboty robią
na nas spore wrażenie, jednak podczas wnikania
w szczegóły atrakcyjność większości z nich nieco
blednie. Analizując takie kwestie jak terminowość
dostarczenia robota, opinie użytkowników,
a w szczególności jakość i dostępność serwisu
nie mieliśmy wątpliwości, że optymalnym
rozwiązaniem będzie dla nas FANUC. Dodatkowym
argumentem przemawiającym za tą marką był
fakt, że w wielu maszynach mamy zastosowane
sterowania FANUC i jesteśmy z nich bardzo
zadowoleni. W tym zakresie mamy też bardzo
dobrą współpracę z wrocławskim serwisem.
Dotychczasowe doświadczenia z firmą były na
tyle dobre, że postanowiliśmy pójść za ciosem
i rozszerzyć jej zakres.

Specjaliści firmy rozpoczęli poszukiwania rozwiązań umożliwiających zażegnanie problemu zbyt niskiej wydajności
produkcji, stojącej na drodze rozwoju produkcji.

Zaczęliśmy jeździć na różne
międzynarodowe targi, gdzie można
znaleźć wszystkie dostępne rozwiązania.
Oglądaliśmy roboty wszystkich
producentów, by mieć orientację
w temacie, a najbardziej interesowały
nas roboty do operacji spawalniczych.
W toku poszukiwań technologii
pojechaliśmy na targi do Warszawy
i wróciliśmy z przekonaniem, że jest
bardzo konkretna firma integratorska
- Zap Robotyka – tuż obok nas,
w Ostrowie Wielkopolskim. Wcześniej
jej nie odkryliśmy, bo szukaliśmy zbyt
daleko. Firma okazała się być specjalistą
we wdrażaniu robotów marki FANUC,
których na etapie poszukiwań nie
braliśmy pod uwagę.

W kolejnym etapie przyszedł czas na przyglądanie się robotom podczas pracy. Specjaliści firmy analizowali możliwości robotów różnych firm odwiedzając fabryki, w których
pracują mechaniczni pracownicy. Ostatecznie wybór padł na
japońskie roboty marki FANUC.

3

Trzy roboty FANUC
zostały wdrożone
w ciągu roku

W halach produkcyjnych firmy, o powierzchni 25 tys. m kw.,
gdzie pracuje już 800 maszyn i 400 pracowników, znalazło
się miejsce dla trzech robotów przemysłowych. Rozpoczęły one pracę na stanowiskach stworzonych do realizacji
procesów spawalniczych. Dwa z nich to klasyczne aplikacje
z robotami spawalniczymi FANUC ARC Mate 120iC/12L
i pozycjonerem dwustanowiskowym, a trzecie to stanowisko
z takim samym modelem robota oraz dwoma pozycjonera66
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mi dwustanowiskowymi. Wszystkie roboty, wyposażone
w spawarki firmy Fronius w najnowszej technologii CMT
(Cold Metal Transfer), pojawiły się w zakładzie w ciągu
niespełna roku. Najpierw zamówiono jednego robota,
a gdy zarządzający produkcją przekonali się co on potrafi
szybko podjęto decyzję o zakupie dwóch kolejnych.
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4

I przyszedł czas na
ocenę wyników

Jakie są faktyczne możliwości „mechanicznych” pracowników? Zdaniem specjalistów firmy nie do przecenienia są
kwestie takie jak:

SZYBKOŚĆ, POPRAWA JAKOŚCI
I WYDAJNOŚCI
Dzięki przyspieszeniu spawania
uzyskaliśmy znaczną poprawę
wydajności i jakości produkcji.
W przypadku niektórych elementów
spawamy ich 5 razy więcej niż był
to w stanie zrobić wykwalifikowany
spawacz w tym samym czasie.
A spawaczy mamy wybitnych. To jest
przepaść.
Spawanie jest dość specyficznym
i niewdzięcznym zadaniem. Robot
ma w takiej pracy przewagę nad
człowiekiem, bo nie męczy się
w piątej czy siódmej godzinie.
Pracownik ma już wtedy rękę
niepewną, może popełnić błąd, a to
rodzi niebezpieczeństwo i zwykle
skutkuje reklamacją. Po popołudniu
pracownik wykonuje też mniej
detali, a robot może ten sam detal
wykonywać przez 24 godz. Na dobę.
Wymaga tylko zmiany nadzorującego
go operatora. Niezależnie czy
detal jest mniej czy bardziej
skomplikowany robot wykonuje
swoje zadanie zawsze pewnie, szybko
i poprawnie. W przypadku zmian
opartych o zasoby ludzkie wykonanie
tych samych operacji może się różnić.
A zmiana parametrów komponentu
może mieć niekorzystny wpływ
na cechy użytkowe końcowych
produktów.
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OGRANICZENIE LICZBY
CZYNNOŚCI

OGRANICZENIE CZASU CYKLU,
WZROST POWTARZALNOŚCI

Dzięki zastosowaniu metody
bezodpryskowej ograniczyliśmy
czynności zaczyszczania tj.
bardzo pracochłonnych operacji
poprawiających estetykę produktu po
procesie spawania.

Dużym plusem tych robotów jest
to, że dają nam detal, który jest
już konkretnym wyrobem. Co
ważne, jest on stabilny w produkcji
i wysoce powtarzalny. Nie możemy
się do niczego przyczepić.
Podejmując decyzję o robotyzacji
mieliśmy nadzieję na polepszenie
i przyspieszenie produkcji i to się
udało. Na trzech robotach na pewno
się nie skończy.

WZROST ELASTYCZNOŚCI
I PŁYNNOŚCI PRODUKCJI
Stanowiska pozwalają na
elastyczne zapewnienie ciągłości
produkcji przy zróżnicowanym
asortymencie produktowym – mamy
możliwość szybkiego przezbrojenia
i dostosowania się do wielkości
serii wynikających z bieżących
zamówień. Dzięki zduplikowaniu
pozycjonerów mamy możliwość
produkcji asortymentu czterech
produktów w tym samym czasie bez
konieczności przezbrajania produkcji.
Na „łukach” (tj. detali w kształcie łuku)
produkujemy 1500 elementów więcej
w porównaniu do dotychczasowych
metod. Robot najpierw robi łuki,
a potem realizuje ich załadunek.
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POPRAWA WARUNKÓW PRACY,
POSZERZENIE MOŻLIWOŚCI REKRUTACJI
PRACOWNIKÓW
Zwiększając wydajność dzięki robotom
odciążamy ludzi w pracy. Niemal z dnia na
dzień mogliśmy przestać prosić pracowników,
by w gorących okresach na dodatkowych
zmianach produkowali jeszcze więcej detali
potrzebnych „na wczoraj”. Z perspektywy czasu
można zauważyć, że na skutek rozwoju firmy
i zwiększania skali produkcji ludzie sami dążą
do tego, by w firmie były takie rozwiązania.
Doświadczenie w pracy z robotami oraz
świadomość ich wręcz nieograniczonych
możliwości powodują, że pracownicy patrzą na te
maszyny coraz bardziej przychylnym okiem.
Roboty mają duży i pozytywny wpływ na
bezpieczeństwo ludzi zatrudnionych w zakładzie.
Spawanie na stanowisku zrobotyzowanym odbywa
się za ekranem, na stole obrotowym. Człowiek
odpowiedzialny tylko za załadunek detali surowych
i odbieranie gotowych znajduje się z dala od
promieniowania i nie wdycha szkodliwych dymów.
Z punktu widzenia ochrony zdrowia pracowników,
którzy niegdyś musieli przez lata pracować na
takich stanowiskach, z pewnością jest to bardzo
ważny krok w dobrą stronę.
W przypadku pracy na stanowisku
zrobotyzowanym rola operatora ogranicza
się głównie do układania detali w matrycach
i odbierania gotowych produktów. Dzięki
temu możemy zatrudniać pracowników mniej
wykwalifikowanych, których jest dziś na
rynku dużo, w przeciwieństwie do wysoce
wykwalifikowanych spawaczy, którzy pracują
już głównie na Zachodzie. Co ciekawe, są
u nas nawet panie, które dotychczas nie miały
styczności ze spawalnictwem czy metalem
a doskonale sobie radzą. W niektórych
przypadkach nawet lepiej niż mężczyźni, bo mają
większą sprawność manualną.
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5

Refleksje po pierwszym
wdrożeniu

Dla nas najtrudniejsza była sama decyzja
o rozpoczęciu robotyzacji, a później została
już tylko konsekwentna realizacja zamierzeń.
Dziś wiemy, że łańcuch korzyści wynikających
z automatyzacji jest szeroki i bardzo złożony.
Dlatego z pełnym przekonaniem mówimy, że
robotyzacja to nie tylko konieczność, ale przede
wszystkim szansa na rozwój wszystkich firm,
które chcą myśleć i działać perspektywicznie.
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Jak przygotować się do
inwestycji w mechanicznych
pracowników?
Krok 1
Ocena bieżącej działalności i barier rozwoju
Punktem wyjścia do wdrożenia robota przemysłowego jest precyzyjne określenie potrzeb
i problemów, które robot powinien docelowo rozwiązać w hali produkcyjnej. W ramach
szczegółowej analizy procesu produkcyjnego niezbędne jest zdefiniowanie efektów i konkretnych wartości, które użytkownik chciałby osiągnąć w wyniku inwestycji w robota.

Krok 2
Wzbudzenie ducha automatyzacji w zespole
i zadbanie o kompetencje pracowników

Krok 4
Opracowanie layoutu stanowiska
W ramach tej części zadania, dostawca robotów dobiera model robota przemysłowego,
optymalny do potrzeb. Niekiedy proponuje użycie więcej niż jednego robota, tak by w pełni
wykorzystać potencjał tkwiący w maszynach, w celu realizacji uprzednio zdefiniowanych
celów. W ramach koncepcji stanowiska wykonuje się testowanie i symulację pracy robota
przemysłowego i realizacji całego procesu. W tym momencie warto dokładnie przeanalizować możliwe warianty usytuowania robota w ramach stanowiska zrobotyzowanego, ponieważ w bezpośredni sposób wpływa to na funkcjonalność aplikacji, możliwości wyznaczenia
stref pracy operatorów oraz płynność ruchów robota. Niekiedy przesunięcie robota o zaledwie 10 cm w przestrzeni może sprawić, że jego ruchy będą łagodniejsze, a to przełoży się
na żywotność maszyny, poziom oszczędności energii oraz jakość wykonywanej przez robota
pracy. Na tym etapie bardzo istotna jest analiza wydajności oraz żywotności dobieranych
robotów. Warto bardzo dokładnie przeanalizować potencjalne efekty pracy robotów w danej
aplikacji, aby zagwarantować użytkownikowi zarówno szybki zwrot z inwestycji, jak również
optymalne wykorzystanie robotów w długim okresie.
W momencie, kiedy model stanowiska zrobotyzowanego jest już zbudowany, w oparciu
o konkretny rodzaj robota (lub robotów), należy przystąpić do wyboru narzędzi dla robota.
Na tym etapie pracy dostawca maszyn określa zestaw urządzeń peryferyjnych niezbędnych
do poprawnego funkcjonowania stanowiska, zwracając uwagę na kompatybilność wszystkich urządzeń oraz efekt funkcjonalny, który wystąpi po ich integracji w ramach systemu.
Podczas dobierania narzędzi należy przemyśleć kwestie technologii, instalacji, prowadzenia
przewodów i podłączeń, tak aby całość funkcjonowała bez jakichkolwiek przeszkód technicznych.
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Nawet najbardziej doskonała technologia musi być wspomagana przez pracowników. Same
maszyny, nawet te najbardziej zaawansowane, nie są w stanie wykonać pracy w 100 proc.
samodzielnie. Muszą być stale kontrolowane,
a także sterowane przez nadzorujących je pracowników. W związku z tym operatorzy i służby utrzymania ruchu w zakładzie powinny przejść szkolenia umożliwiające obsługę robota
i optymalne zarządzanie procesami realizowanymi w ramach stanowiska zrobotyzowanego.
Bardzo istotnym elementem wdrażania automatyzacji jest edukacja zespołu. Odpowiednie programy
szkoleniowe pozwalają rozwiać obawy pracowników, zachęcić ich do pracy w nowoczesnych systemach produkcyjnych, a nawet ujawniać talenty. Pracownicy wyposażeni w wiedzę doskonale rozumieją, że inteligentne maszyny są implementowane w fabrykach,
by służyć jako uzupełnienie ludzkiej inteligencji. Ludzie są kreatywni i przedsiębiorczy,
myślą strategicznie i taktycznie, tryskają pomysłami. Roboty natomiast lepiej sprawdzają
się przy zadaniach, które ludzie uważają za trudne, monotonne, niebezpieczne i których
zazwyczaj nie lubią. To połączenie pracy ludzi i maszyn skutkuje polepszeniem parametrów i wydajnością produkcji, poprawą komfortu i poziomu satysfakcji z pracy, wyższym
poziomem bezpieczeństwa i poprawą ekonomicznego bilansu produkcji.

robotów i opcji, w które można je wyposażyć, daje najlepsze efekty. Bardzo często możliwość bezpośredniego spotkania partnerów podczas tzw. wizji lokalnej w zakładzie skutkuje
wskazaniem miejsc, które doskonale nadają się do robotyzacji i mogą znacząco wpłynąć na
poprawę parametrów całej produkcji. Taka możliwość praktycznie nie ma szansy się pojawić, w przypadku, gdy na wstępnym etapie wdrożenia o robotyzacji rozmawia się w oderwaniu od hali produkcyjnej.

Krok 3
Wybór partnerów – integratora i dostawcy
technologii
Warunkiem niezbędnym do zrobienia pierwszego, a zarazem kluczowego kroku przybliżającego producenta do inwestycji w robotyzację jest współpraca z doświadczonymi
specjalistami. Szczególną rolę odgrywa tu partnerski charakter współpracy, ponieważ
połączenie doświadczeń osoby doskonale orientującej się w przebiegu procesów produkcyjnych, technologii używanych do wytwarzania produktów w zakładzie, a także planów
w zakresie rozwoju produkcji z wiedzą dostawcy robotów na temat dostępnych modeli
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W czasach, gdy koszty produkcji są jednym z najważniejszych czynników decydujących
o zyskach z produkcji bardzo ważnym elementem jest kalkulacja potencjalnych kosztów
eksploatacji robota. Szczególnie istotnym czynnikiem jest tutaj zapotrzebowanie robota na
energię. Warto wiedzieć, że współczesne, inteligentne roboty różnią się pod tym
względem, a także, że niektóre z nich są wyposażane w specjalne funkcje umożliwiające
odzyskiwanie energii z procesu (np. podczas przestoju), i jej wykorzystywanie w późniejszych cyklach pracy.

Krok 5
Wyeliminowanie obaw o bezpieczeństwo
Każdy system zrobotyzowany musi spełniać wymogi dyrektyw maszynowych, dlatego
w ramach etapu projektowania dostawca stanowiska jest zobowiązany do przeanalizowania
tworzonego gniazda produkcyjnego pod kątem norm i wymogów w zakresie bezpieczeństwa.
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Krok 6
Oszacowanie czasu zwrotu z inwestycji
(ROI, TCA)
Przed rozpoczęciem inwestycji – uruchomieniem stanowiska zrobotyzowanego i jego
rozwojem – warto ocenić jak długo będzie trzeba czekać na efekty w postaci oczekiwanych zysków. Czas zwrotu z inwestycji ma kolosalne znaczenie, dlatego warto już na etapie
planowania wdrożenia skorzystać z wiedzy partnerów i postawić na takie rozwiązanie, które
pozwoli na szybki zwrot zainwestowanego kapitału, a także dynamiczny rozwój produkcji
w przyszłości.

Czy wiesz, że…

Czy wiesz, że…

ROI (Return On Investment)
to anglojęzyczny skrót
oznaczający zwrot
z inwestycji.

TCA (Total Cost of Automation) to anglojęzyczny skrót oznaczający
całkowity koszt posiadania robota.

ROI jest jednym z głównych
parametrów pozwalających
na analizę rentowności
przedsięwzięcia.
Dostarcza informacji
o tym, jakiego zysku należy
spodziewać się w wyniku
zainwestowania wkładu.
Zwrot z inwestycji pokazuje,
jaka jest opłacalność
i efektywność działań
podejmowanych przez
podmiot gospodarczy.
W przypadku
automatyzacji ROI oznacza
wskaźnik obrazujący
stosunek zysków do
środków finansowych
przeznaczonych na
inwestycję. Wzór obliczania
wskaźnika ROI wyraża
formuła: ROI = Zn/K, przy
czym „Zn” znaczy zysk
netto, a „K” kapitał, czyli
zainwestowane środki
finansowe.

Na TCA składają się koszty bezpośrednie, pośrednie i utraconych
korzyści.
Do kosztów bezpośrednich zalicza się:
•

koszt oprogramowania do robotyzacji - licencje na środowisko
do stworzenia robotów (narzędzia RPA) i zarządzania nimi w szczególności monitoring działania robotów, oprogramowanie
pomocnicze,

•

koszt robotów - koszty ich zbudowania (development, testy)
i aktualizacji (uwaga: w zależności od podejścia do robotyzacji
procesów te koszty mogą być uwzględniane w kosztach osobowych),

•

koszty sprzętu - serwery, na których będą działać roboty,

•

koszty osobowe – koszty zespołu zajmującego się tworzeniem,
monitorowaniem i utrzymaniem robotów (należy uwzględnić
zarówno wynagrodzenie tych osób, jak i koszty ich szkoleń).

Krok 7
Spojrzenie w przyszłość i przygotowanie się na
kolejne etapy automatyzacji
Optymalnie zaprojektowane stanowisko produkcyjne jest gotowe do tego, by odpowiadać
na bieżące potrzeby produkcji, a także mieć możliwość dostosowania się do nowych
wyzwań np. wzrost wydajności, nowy produkt w asortymencie, nowy materiał etc.,
wynikających ze zmieniających się potrzeb rynku. W związku z tym projektant stanowiska
i dostawca robotów powinien myśleć o ewentualnych możliwościach rozbudowy stanowiska
w przyszłości. Z punktu widzenia użytkownika roboty powinny zostać dobrane w taki
sposób, aby koszty całego wdrożenia były optymalnie wyważone w stosunku do bieżących
potrzeb, a inwestycje związane z rozbudową stanowiska jak najmniej kosztowne.
Przed rozpoczęciem inwestycji – uruchomieniem stanowiska zrobotyzowanego i jego
rozwojem – warto ocenić jak długo będzie trzeba czekać na efekty w postaci oczekiwanych zysków. Czas zwrotu z inwestycji ma kolosalne znaczenie, dlatego warto już na etapie
planowania wdrożenia skorzystać z wiedzy partnerów i postawić na takie rozwiązanie, które
pozwoli na szybki zwrot zainwestowanego kapitału, a także dynamiczny rozwój produkcji
w przyszłości.

Do kosztów pośrednich zalicza się:
•

koszty synchronizacji i nadzoru prac roboty-IT - koszty konsultacji
i koordynacji działań na styku wytwarzania robotów oraz działu IT
utrzymującego systemy, na których te roboty pracują,

•

koszty komunikacji w organizacji - koszty działań komunikacyjnych
do pracowników, tak aby odpowiednio zaprezentować ideę
robotyzacji i zbudować świadomość,

•

koszty alokacji/przebranżawiania pracowników - w niektórych
organizacjach robotyzacja pociągnie za sobą redukcje pracowników
lub ich przeniesienie w inne miejsca organizacji,

•

koszty przestojów spowodowane niedostępnością robotów - koszty
wystąpienia przerwy w działalności, w tym koszty straconego
czasu personelu wykorzystującego efekty pracy robotów (część
ekspertów zalicza tutaj również utratę reputacji, rezygnację
klientów, utratę szans biznesowych itp.).

Do kosztów utraconych korzyści zalicza się:
•
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koszt utraconych przychodów - całkowita utrata potencjalnych
i rzeczywistych przychodów (wynikających z umów) z powodu awarii
robotów.
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FANUC Polska sp. z o.o.
ul. Tadeusza Wendy 2
52-407 Wrocław
tel.: (+48) 71 77 66 160
e-mail: sales@fanucrobotics.pl;
www.fanuc.pl

