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WPROWADZENIE
Roboty współpracujące napędzają automatyzację 
małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Czy 
podejmiesz ryzyko pozostania w tyle względem nich? 
99% europejskich firm to małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP), w których zatrudnienie 

znajduje około 2/3 aktywnie zatrudnionych osób, i które odpowiadają za 57% europejskiej 

wartości dodanej*.  To właśnie one w znacznym stopniu przyczyniły się (i skorzystały) ze 

wzrostu gospodarczego Unii Europejskiej w ciągu ostatnich siedmiu lat.

Jednak, jak donosi Komisja Europejska, w nadchodzących latach oczekuje się spowolnienia 

wzrostu gospodarczego, podczas gdy koszty pracy od 2016 r. rosną szybciej niż kiedykolwiek 

wcześniej*. Dalszy wzrost wydajności jest więc kluczem do utrzymania konkurencyjności, a 

zwiększenie stopnia automatyzacji fabryk z pewnością jest jednym z rozwiązań, które pomogą 

osiągnąć ten cel. Nic więc dziwnego, że prognozy dotyczące wdrażania robotów są nadal 

obiecujące. Zdaniem ekspertów IFR, w 2019 r. w Europie rozpocznie pracę 74 000 nowych 

robotów, a w 2022 r. przemysł zasili 87 000 kolejnych mechanicznych pracowników**. Roboty 

rzeczywiście są idealnym towarzyszem ludzi pracujących w fabrykach, ponieważ mogą 

wykonywać wszelkiego rodzaju zadania i tym samym łatwo dostosowywać się do potrzeb 

zróżnicowanych procesów produkcyjnych. Każdy właściciel przedsiębiorstwa produkcyjnego 

działającego w obszarze MŚP powinien móc ocenić korzyści płynące z wprowadzenia robotów 

do swojej hali produkcyjnej. Wiele firm już zaczęło to robić, korzystając z nowych możliwości 

automatyzacji oferowanych przez roboty, z myślą o wyznaczeniu ścieżki zrównoważonego 

rozwoju swojej działalności, a także w celu zabezpieczenia swojej przyszłości. Roboty 

współpracujące, tzw. coboty, są w stanie wnieść szczególnie wysoką wartość dodaną do firm 

z sektora MŚP. Przeznaczone do wykonywania zadań w ramach bezpośredniej współpracy z 

pracownikami, otwierają przed właścicielami firm zupełnie nowe możliwości automatyzacji 

procesów wytwórczych,  umożliwiające poprawę parametrów i zwiększenie skali produkcji.

Niniejszy e-book jest przeznaczony dla wszystkich właścicieli małych i średnich firm, 

którzy zastanawiają się, czy i/lub w jaki sposób mogą skorzystać z potencjału robotyzacji, 

a w szczególności czerpać korzyści z zastosowania robotów współpracujących w swojej 

produkcji. Mamy nadzieję, że ten przewodniki i opisane w nim „7 kroków” podpowiedzą jak 

skutecznie zainstalować roboty współpracujące w firmie produkcyjnej.

* Źródło: 2019 Europejski semestr - Komisja Europejska - 2019/02/27

** Źródło: Prezentacja IFR World Robotics - wrzesień 2019
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SZACOWANA ROCZNA SPRZEDAŻ
ROBOTÓW PRZEMYSŁOWYCH NA ŚWIECIE*

ROBOTY PRZEMYSŁOWE
WSPÓŁPRACUJĄCE I TRADYCYJNE

‘000 sztuk

2016   2017   2018   2019*   2020*      2021*    2022*

*prognoza

Tradycyjne roboty przemysłowe     Roboty współpracujące

Źródło: World Robotics 2019

Źródło: Międzynarodowa Federacja Robotyki
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KROK 1 - Ocena bieżącej działalności i 
wskazanie barier rozwoju
Automatyzacja w imię samej idei automatyzacji rzadko prowadzi do podejmowania właściwych 

decyzji. Powinna być ona oceniania na podstawie jej wkładu w zrównoważony rozwój firmy. 

Jednak wielu właścicieli firm z sektora MŚP nie uwzględnia automatyki przemysłowej, a w 

szczególności robotyzacji, w strategii rozwoju swojego biznesu. A powinni. Może im to pomóc 

w odkryciu nowych możliwości rozwoju i reorganizacji procesów tworzenia wartości. Poniżej 

przedstawiamy trzy sposoby oceny obecnej działalności i barier stojących na drodze 

rozwoju, z uwzględnieniem możliwości automatyzacji:

Na które rynki mógłbyś wejść dzięki wzrostowi jakości?
Każda firma dokłada wszelkich starań, aby zapewnić oczekiwany przez klientów poziom jakości. 

Jednak nie wszystkie narzędzia i procesy produkcyjne zapewniają ten sam poziom precyzji 

i powtarzalności, a niektóre rynki są bardziej wymagające niż inne. Roboty mogą wykonywać 

wysoce precyzyjne zadania przez cały dzień, bez odchyleń od zadanej normy i bez ryzyka 

popełniania błędów. Mogą one pomóc w przekroczeniu krytycznego progu wskaźnika odpadów 

produkcyjnych, gdy procesy ręczne stają się zbyt skomplikowane. Oferują one również możliwość 

przeniesienia zasobów ludzkich z produkcji do kontroli jakości i w ten sposób spełnić wymagania 

jakościowe nowych klientów.

Jakie byłyby Twoje zdolności produkcyjne w modelu 
pracy 24/7?
Rozwój wielu przedsiębiorstw z sektora MŚP jest ograniczony, ponieważ nie mogą one 

podejmować ryzyka zatrudnienia pracowników na trzy zmiany w pełnym wymiarze godzin, gdy 

działalność nie jest wystarczająco stabilna i bezpieczna. Może to ograniczyć działalność badawczo-

rozwojową, zwłaszcza na zupełnie nowych rynkach. Roboty mogą pracować samodzielnie lub w 

aplikacjach zintegrowanych, np. w tandemie z obrabiarką, a także bez nadzoru człowieka, co jest 

szczególnie doceniane w nocy i w weekendy. Potrzebują do tego jedynie wystarczającej ilości 

surowców i odpowiednich procedur bezpieczeństwa, pozwalających im odpowiednio reagować 

w razie zaistnienia problemu. Dodatkowe moce produkcyjne, zapewnione poza godzinami pracy, 

mogą być wykorzystane na przykład do realizacji czasochłonnej obróbki lub obsługi zamówień 

specjalnych, bez potrzeby zwiększania kosztów siły roboczej.

Czy na Twoim rynku klienci przywiązują wagę 
zarówno do produktu, jak i wysokiej jakości obsługi 
klienta?
Wysokiej jakości obsługa klienta jest kluczową kwestią dla przyszłości wielu producentów. W 

związku z tym konieczna jest modyfikacja procesów tworzenia wartości poprzez zmniejszenie 

kosztów produkcji i przeznaczenie większej ilości zasobów na usługi. Tutaj ponownie mogą pomóc 

roboty. Będą produkować więcej i szybciej, uwalniając pracowników od mało wymagających 

zadań. Dzięki temu firmy zyskają środki na nowe miejsca pracy w obszarze usług.
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KROK 2 - Rozpoczęcie procesu automatyzacji 
od najcenniejszych zasobów firmy – Pracowników
Po zapoznaniu się z możliwościami rozwoju firmy w świetle zmian, jakie roboty mogą wnieść do 

organizacji, a w szczególności w zakresie lepszego wykorzystania ludzkich kompetencji i umiejętności 

tworzenia wartości, można zacząć zastanawiać się, gdzie wdrożenie robotów miałoby największy 

sens. Skoncentrowanie analizy na trudnościach i oczekiwaniach pracowników pomoże zapewnić 

odpowiedni poziom akceptacji dla zastosowania robotów, a w dalszym etapie zwiększyć zakres 

korzyści, jakie firma może czerpać z automatyzacji.

To oznacza:

Wskazanie wszystkich operacji o tzw. "wartości zerowej"
Każda praca wiąże się z zadaniami, przy obsłudze których ludzie nie wnoszą żadnej wartości. W 

produkcji jest to głównie przemieszczanie produktów z jednego miejsca na drugie lub załadunek 

maszyn. Oprócz obniżenia kosztów produkcji, takie zadania tylko demotywują wykwalifikowanych 

pracowników. Z wielu zadań tego typu chętnie by oni zrezygnowali.

Wyszczególnienie zagrożeń związanych z zaburzeniami 
mięśniowo-szkieletowymi
Duże obciążenia, niewygodne ruchy i nieergonomiczne pozycje pracy powodują chroniczne 

zmęczenie i mogą wywoływać schorzenia układu mięśniowo-szkieletowego. Takie zagrożenia mają 

poważne konsekwencje w obszarze wydajności i znajdować odzwierciedlenie w wyższych kosztach 

socjalnych. Przede wszystkim mogą sprawić jednak, że praca stanie się całkowicie nieatrakcyjna z 

punktu widzenia pracowników. Tu ponownie pracownicy z radością skorzystaliby z pomocy robotów.

Zwrócenie uwagi na obciążenie psychiczne
Wszystkie zadania, które wymagają dużej uwagi i/lub precyzji, muszą być wykonywane szybko. 

To, że pracownicy stają się odpowiedzialni za jakość wywołuje u nich stres zwany "obciążeniem 

psychicznym". Takie zadania można by uznać za trudne do zautomatyzowania, ponieważ wymagają 

one typowo ludzkich umiejętności. Jednak okazuje się, że współpraca z robotami pozwala zmniejszyć 

poziom stresu pracowników. Niezawodny partner u boku zapewnia wyższy komfort pracy.

Identyfikacja umiejętności krytycznych
Zarządzanie umiejętnościami ma kluczowe znaczenie dla każdej transformacji i powinno być 

prowadzone z uwzględnieniem podstawowej wiedzy specjalistycznej, jak również nowych potrzeb. 

Staranna ocena istniejących umiejętności i oczekiwań w zakresie rozwoju zawodowego pracowników 

pomoże na nowo zdefiniować organizację, jako docelowo skoncentrowaną na człowieku. W efekcie 

ujawni to wolne przestrzenie powstałe w wyniku relokacji umiejętności ludzkich, gdzie roboty w 

naturalny sposób znajdą swoje miejsce.
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KROK 3 - Przegląd potencjalnych aplikacji i 
wybór tych, które przyniosą najwięcej korzyści.
Nadszedł czas, aby wymienić wszystkie potencjalne zastosowania robotów i uszeregować je pod 

względem zakresu korzyści, jakie mogą zapewnić Twojej firmie. Na tym etapie wciąż możesz myśleć 

szeroko, o robotach dowolnego typu, a jest ich wiele (przegubowe, kartezjańskie, DELTA, SCARA). Z 

uwagi na to, że jednak wiodącym tematem naszego przewodnika są roboty współpracujące, skupmy 

się teraz na nich. Dobrym sposobem na wybranie zastosowania dla swojego pierwszego 

robota współpracującego jest:

Analiza krzyżowa wyników uzyskanych w etapach 1 i 2
W ramach listy wszystkich niebezpiecznych i żmudnych zadań, w których człowiek nie wnosi 

żadnej wartości, trzeba określić te, w których roboty współpracujące będą miały największy wpływ 

na kluczowe parametry produkcji, a więc jakość, wydajność i koszty wytwarzania. Warto również 

oszacować - gdzie i jak - roboty mogą zaoszczędzić wystarczająco dużo czasu pracowników, by 

umożliwić im przejęcie nowych, bardziej satysfakcjonujących zadań.

Wybór zastosowania w zależności od możliwości 
robotów współpracujących 
Jeśli chcesz rozpocząć automatyzację procesu produkcyjnego z wykorzystaniem robotów 

współpracujących, musisz się upewnić, że aplikacja, którą chciałabyś stworzyć znajduje się w 

zakresie możliwości technicznych tego typu robotów.  Głównym ograniczeniem, o którym 

musisz pamiętać, jest energia. W momencie, gdy roboty współpracujące dzielą przestrzeń 

z ludźmi, ich energia kinetyczna musi być utrzymywana poniżej potencjalnego poziomu 

zaistnienia obrażeń. Oznacza to (między innymi), że zarówno prędkość, jak i udźwig są w 

przypadku tych robotów ograniczone. Zazwyczaj roboty współpracujące poruszają się z prędkością 

poniżej 250 mm/s. Wartość ta może być wykorzystywana w poszukiwaniach odpowiedzi 

na pytanie - czy czas cyklu pracy robota pozwoli na oczekiwane zwiększenie wydajności.  

Znalezienie idealnego zastosowania
Najlepiej, by pierwsze zastosowanie robota współpracującego służyło  

rozwiązaniu kilku ważnych kwestii. Przykład:

• precyzyjne zadanie z niewygodnym zakresem ruchu

• wysoki wskaźnik braków

• długi czas cyklu manualnego

lub

• brak ludzkiej wartości dodanej

• ciężkie ładunki

• konieczna stała obecność człowieka

Typowe zastosowania robota współpracującego na początku automatyzacji, to:

• dozowanie, wykańczanie, montaż i wszystkie operacje, które wymagają powtarzalności, i gdzie 

wydajność pracy ludzkiej zmniejsza się wraz z upływem czasu,

• obsługa maszyn, pakowanie, paletyzacja i wszystkie czynności związane 

z pobieraniem i układaniem (procesy pick and place) z niewielką prędkością
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KROK 4 - Wyeliminowanie obaw dotyczących 
bezpieczeństwa
Roboty współpracujące korzystają z najwyższych standardów bezpieczeństwa, dzięki czemu 

mogą być bez obaw eksploatowane w obszarach pracy ludzi, bez dodatkowych barier. Jednak 

robot współpracujący jest tylko elementem stanowiska zrobotyzowanego. Ryzyko związane 

jest również z efektorem (narzędziem umieszczonym na końcu ramienia robota) oraz z 

obiektem manipulowanym lub przetwarzanym przez robota. W związku z tym konieczne jest 

przeprowadzenie oceny ryzyka dla całego stanowiska zrobotyzowanego. To krok, który pomaga 

również uzyskać możliwie najlepsze efekty zastosowania robotów współpracujących w produkcji..

Dobrym sposobem na wybranie zastosowania swojego pierwszego robota 

współpracującego jest:

Określenie rodzaju potrzebnej współpracy
Roboty współpracujące mogą być używane na różne sposoby.

Mogą:

• pracować niezależnie, dzieląc przestrzeń z ludźmi wykonującymi inne zadania;  

• współpracować pośrednio z ludźmi w procesie produkcji (robot wykonuje 

pierwszy krok, a człowiek drugi);

• pomagać ludziom w konkretnym zadaniu (np. podnosić ciężki przedmiot 

i trzymać go do zakończenia czynności);

• współpracować bezpośrednio z ludźmi w procesie produkcji (oboje pracują nad 

danym elementem jednocześnie).

Poziom ryzyka nie jest taki sam w poszczególnych modelach pracy. Zidentyfikowanie 

właściwego rodzaju współpracy pozwala uniknąć ryzyka wykonywania niepotrzebnych 

czynności na etapie analizy, a także umożliwi w niektórych przypadkach uzyskanie wyższej 

prędkości pracy.

Upewnij się, że będziesz mógł używać swoich 
robotów wszędzie tam, gdzie planujesz je 

wykorzystać.
Gdy tylko przeniesiesz swoje roboty współpracujące do nowej części hali 

produkcyjnej, użyjesz nowego chwytaka, zmienisz produkt lub utworzysz nową 

ścieżkę jego obsługi, możesz wygenerować nowe zagrożenia, które wcześniej 

nie były brane pod uwagę. To oznacza, że musisz przeprowadzić nową analizę.

Aby uniknąć powtarzających się, rozległych analiz ryzyka i czerpać korzyści z 

maksymalnej elastyczności przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa 

pracowników, zaleca się, by planować używanie robotów współpracujących 

w podobnych zastosowaniach.
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KROK 5 - Oszacowanie czasu zwrotu z 
inwestycji (ROI)
Spójrzmy na finansową część procesu decyzyjnego. Chociaż wszystkie poprzednie kroki już 

wyznaczyły drogę do owocnej inwestycji, teraz nadszedł czas, by zmaksymalizować korzyści w czasie. 

Przygotuj się na kilka niespodzianek. Po pierwsze, okres amortyzacji robota współpracującego może 

być bardzo krótki. Dlaczego? Ponieważ roboty wywołują pozytywną reakcję łańcuchową w 

całej firmie i od razu odblokowują szereg korzyści:

•  oszczędność kosztów energii

• przyspieszenie produkcji

• zmniejszenie liczby błędów i tym samym oszczędność cennych zasobów

• utrzymanie wysokich standardów jakościowych

• zmniejszenie kosztów posprzedażowych

• zmniejszenie ryzyka wypadków i urazów wśród pracowników

Po drugie, analiza zwrotu z inwestycji może ujawnić, że można pójść dalej, niż początkowo 

sądzono, i doprowadzić do wyznaczenia bardziej ambitnych celów dla pierwszego projektu 

automatyzacji. Mówiąc wprost, jeden robot współpracujący może otworzyć drzwi dla 

globalnej automatyzacji.  Temat ROI powinien być traktowany w następujący sposób: 

Ocena wszystkich oczekiwanych korzyści
Ważne jest, aby wymienić i wycenić wszystkie korzyści, jakich oczekujesz w efekcie wdrożenia

robota współpracującego - od redukcji kosztów (wskaźnik odpadów produkcyjnych, personel

tymczasowy, koszty leczenia chorób układu mięśniowo-szkieletowego, itp.) do dodatkowych

dochodów (dodatkowa marża i sprzedaż). Ważne jest również, by określić, w jaki sposób korzyści będą

się zmieniać w czasie i podzielić je z roku na rok (zob. trzeci punkt poniżej).

Określ swoje cele w zakresie kosztów inwestycji
Kiedy Twoje korzyści zostaną dokładnie wycenione, będziesz mógł obliczyć, kiedy Twoja inwestycja

zacznie przynosić zyski, w zależności od jej globalnych kosztów. W ten sposób ustalisz swój ostateczny

cel kosztowy i być może zdasz sobie sprawę, że możesz pozwolić sobie na przeznaczenie środków na

dodatkową integrację, która zwiększy rentowność.

Porównaj ROI dla urządzeń o krótkiej i długiej 
żywotności
Biorąc pod uwagę cenę rynkową robotów współpracujących, koszt inwestycji może zwrócić się

nawet w ciągu kilku miesięcy. I to jest właśnie czas, kiedy ROI zaczyna być interesujący. Porównaj,

ile Twoja firma będzie zarabiać używając tego samego robota przez pięć, dziesięć lub piętnaście lat

(oczywiście bez konieczności ponoszenia wysokich kosztów konserwacji i napraw) i zobacz, ile

pieniędzy będziesz mógł dalej inwestować w automatyzację wybierając sprzęt o długiej żywotności

w porównaniu do sprzętu o krótkiej żywotności. Dla celów statystycznych Międzynarodowa

Federacja Robotyki (IFR) uznaje, że 12 lat, to średni okres użytkowania robotów wykorzystywanych w

przemyśle. Badania wskazują, że liczba ta jest zaniżona.
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KROK 6 - Wybór robota współpracującego
Oferta robotów współpracujących jest coraz szersza, dlatego trudno jest wybrać model, który naprawdę 

odpowiada potrzebom. Nacisk kładzie się często na łatwość programowania - za pomocą interfejsu 

HMI lub funkcji prowadzenia ręcznego. Tymczasem są jeszcze trzy szczególne istotne kwestie, 

które decydują o powodzeniu wdrożenia:

Kompromis wymagań w zakresie udźwigu i zasięgu
Jeśli zdecydujesz się uwolnić pracowników od obowiązku obsługi dużych obciążeń, będziesz 

potrzebował robota o dużym udźwigu. A jeśli zechcesz przenosić te ładunki, na przykład z końca linii 

do obszaru paletyzacji, ramię robota musi mieć odpowiednio duży zasięg. Duże obciążenie unoszone 

na końcu długiego ramienia to wyzwanie dla elementów mechanicznych. Dlatego należy zwrócić 

szczególną uwagę na wytrzymałość robota.

Powtarzalność
Roboty współpracujące znacznie usprawniają proces produkcji, gdy nieustannie wykonują to samo 

zadanie.  Pewność, że będą pracować właściwie, gwarantuje wysoka powtarzalność. W przeciwnym 

przypadku będziesz musiał często zatrzymywać swojego robota. Niektóre roboty współpracujące 

wykazują powtarzalność rzędu ± 0,01 mm, podczas gdy inne oferują tylko ± 0,1 mm tj. dziesięć razy 

mniej. Mimo, że nie wydaje się to wiele, to może to mieć duże konsekwencje w skali setek cykli 

zwłaszcza, jeśli elementy są małe. Jest to szczególnie istotne w przypadku robotów współpracujących 

o małym udźwigu. .

Dodatkowe czujniki
Najbardziej opłacalne zadania związane z automatyzacją, takie jak dozowanie, wykańczanie, montaż 

lub kompletacja pojemników, zazwyczaj wymagają zastosowania specjalnych czujników siły i/lub 

funkcji wizyjnych. Upewnij się, że wybrany przez Ciebie robot jest przygotowany do współpracy z 

takimi systemami i w razie potrzeby będziesz w stanie je łatwo zintegrować.

Ładunek
4 Kg? 7Kg? 14Kg? 15 Kg? 35Kg? Wybierz robota zdolnego do przenoszenia 
ciężkiego ładunku i ochrony zdrowia Twoich pracowników

Wydajność
Po prawidłowym skonfigurowaniu robota można zaobserwować 
wzrost wydajności w firmie

Zasięg
Robot powinien mieć odpowiedni zasięg, aby zautomatyzować 
Twoją linię produkcyjną

Powtarzalność
Wybór precyzyjnego robota pozwoli Ci zaoszczędzić czas, 
pieniądze i podnieść jakość Twoich produktów

Modernizacja
Wyposażenie robota w system iRVision, czujnik wizyjny 3D lub 
czujnik siły umożliwi mu wykonywanie bardziej złożonych zadań
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KROK 7 - Spojrzenie w przyszłość i 
przygotowanie się na kolejne etapy automatyzacji
Pamiętaj, że prawdopodobnie zdecydowałeś się na wdrożenie pierwszego robota współpracującego, 

ponieważ uważasz, że robotyzacja stała się koniecznością w procesie dbania o rozwój i przyszłość 

firmy. Sukces powinien stworzyć przestrzeń dla większej liczby robotów w Twojej firmie. Dobrym 

pomysłem jest więc spojrzenie nieco dalej, poza już wdrożone rozwiązanie, a także wykorzystanie 

obecnego robota jako zachęty do rozwijania kultury automatyzacji w zespole.

Wykorzystaj swojego pierwszego robota 
współpracującego, by odkryć pasję do robotyki
Większość ludzi potrzebuje jedynie odrobiny inspiracji, by odkryć swoje ukryte powołania. Roboty 

współpracujące, które można łatwo zaprogramować za pomocą funkcji ręcznego prowadzenia lub 

intuicyjnej instrukcji krok po kroku, są znacznie mniej inspirujące dla osób, które nigdy nie pracowały 

z robotami. W momencie, gdy stworzysz możliwości i pozwolisz pracownikom współpracować 

z robotami, zobaczysz, że szybko zauważą jak przyjemne i satysfakcjonujące jest programowanie 

robotów. Możesz być pewien, że co najmniej jeden członek Twojego zespołu będzie silnie 

zmotywowany do tego, by zdobyć umiejętności w zakresie robotyki i pomóc w gromadzeniu know-

how wewnątrz organizacji. 

Rozbudź ciekawość w zakresie robotyki i otwórz się na 
świat automatyki
Świat automatyki jest pełen możliwości i dostarcza wielu rozwiązań dla każdego problemu 

przemysłowego. Po ujawnieniu zainteresowań, należy zachęcić ekspertów do patrzenia z nieco 

szerszej perspektywy, poszerzania wiedzy z zakresu automatyki, a także aktywnego poszukiwania 

nowych rozwiązań technologicznych, które mogłyby przynieść korzyści firmie.

Przygotuj się na nowe zastosowania
Doświadczenie pokazuje, że jak tylko firma zacznie zdobywać fachową wiedzę lub przynajmniej 

wykazywać aprobatę dla automatyzacji, to szybko pojawiają się nowe pomysły na 

zastosowania robotów. Poznając wszystkie korzyści płynące z 

robotyzacji, Twój zespół będzie prawdopodobnie chciał pójść o 

krok dalej z bardziej złożonymi, acz również bardziej dochodowymi 

aplikacjami. Witamy w spirali korzyści z automatyzacji!
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LISTA KONTROLNA
PODSUMOWANIE

Ocena bieżącej działalności i barier rozwoju

Rozpoczęcie procesu automatyzacji od najcenniejszych 

zasobów firmy: Pracowników

Przegląd potencjalnych aplikacji i wybór tych, które 

przyniosą najwięcej korzyści

Wyeliminowanie obaw o bezpieczeństwo

Oszacowanie czasu zwrotu z inwestycji (ROI)

Wybór robota współpracującego

Spojrzenie w przyszłość i przygotowanie się na 

kolejne etapy automatyzacji 
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HISTORIA SUKCESU   - Robot współpracujący 
w zakładzie V-ZUG
Wiodący szwajcarski producent urządzeń gospodarstwa domowego V-ZUG zdobywa swoje 

pierwsze doświadczenia z robotami po wdrożeniu jednostki FANUC CR7-iA/L. Robot został 

zainstalowany w zakładzie w celu wsparcia montażysty w procesie testowania paneli sterowania. 

Praca z robotem współpracującym jest prosta i bezpieczna, dlatego nie ma tu żadnych obaw 

czy ryzyka zaistnienia niebezpiecznej kolizji. Zamiast tego robot skraca czas cyklu i zapewnia 

większą wydajność procesu. W celu profesjonalnej realizacji etapu prac projektowych w V-Zug, 

firma FANUC sprowadziła doświadczonego partnera - R. Wick AG z Küssnacht, posiadającego 

siedzibę zaledwie kilka kilometrów od zakładu Klienta.  Od ponad 15 lat firma koncentruje się na 

rozwoju rozwiązań automatyki dla małych i średnich przedsiębiorstw, w których technologie 

zrobotyzowane odgrywają zasadniczą rolę. Guido Lüönd, dyrektor operacyjny Wick AG, 

wyjaśnia: "Naszym głównym celem jest opracowanie rozwiązań automatyzacji, które znacznie 

zwiększą wydajność, tak aby nasi klienci pozostali konkurencyjni również w Szwajcarii jako 

miejscu produkcji". V-Zug wybrał stosunkowo prosty proces, aby wdrożyć technologię robotów 

współpracujących: montaż paneli. Nasz "panel" jest panelem sterowania kuchenki elektrycznej 

lub podobnego urządzenia domowego, którego przód zawiera wyświetlacz dotykowy, pokrętło/

przycisk sterujący i jednostkę elektroniczną.

https://www.youtube.com/watch?v=6tK4uY0NNqg&t=43s
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HISTORIA SUKCESU   - Robot współpracujący 
w zakładzie V-ZUG
Dwóch pracowników codziennie montuje i testuje te panele, które są używane wyłącznie w 

urządzeniach luksusowych. Montują wymagane elementy i przeprowadzają kontrolę wizualną 

wyświetlacza. W tym celu panel jest wkładany do jednego z czterech kompatybilnych urządzeń 

testowych. Po ręcznym potwierdzeniu We/Wy rozpoczyna się pobieranie oprogramowania 

sterującego, a pracownik może poświęcić się wstępnemu montażowi następnego panelu 

sterowania. Z tego miejsca robot przejmuje kontrolę i zaczyna automatycznie testować przyciski 

na polu dotykowym oraz pokrętło sterujące po zakończeniu pobierania. Za miejsce montażu 

odpowiedzialny jest brygadzista Andrè Furger, który oprócz doskonalenia procesów dba przede 

wszystkim o dobro swoich pracowników, "Przeprowadziliśmy najróżniejsze badania wstępne, aby 

zagwarantować stuprocentowe bezpieczeństwo. Zapewniając wczesne informacje i wsparcie 

we wdrażaniu, byliśmy w stanie wzbudzić entuzjazm pracowników do projektu. W rezultacie od 

samego początku postrzegali roboty FANUC jako wsparcie, a nie konkurencję.”

Projekt zakończył się sukcesem, a jak potwierdza Andrè Furger: "Byliśmy w stanie zweryfikować 

wydajność w rozstrzygającej analizie miejsca pracy". Wcześniej pracownicy musieli czekać na 

pobranie oprogramowania, które trwało około dwóch minut, zanim mogli sami wcisnąć klawisze, 

aby je przetestować. Dzięki robotom współpracującym, wszystkie czasy oczekiwania spadły. 

Ponadto, jakość procesu poprawiła się, ponieważ robot współpracujący zajmuje się delikatnymi 

testami za pomocą palca dotykowego z regulowaną, zawsze stałą siłą nacisku, co nie jest możliwe 

w przypadku człowieka. W rezultacie jakość wyników testów jest teraz wyższa.

Dyrektor ds. Planowania Patrick Meyer jest bardzo zadowolony z procedury i wyniku. Ponieważ 

projekt "testowania paneli" miał z pewnością charakter pilotażowy, ważne było dla niego 

uświadomienie sobie, że roboty współpracujące nadają się do bezpośredniej 

współpracy z człowiekiem: "Dlatego też w naszych kolejnych projektach 

zawsze będziemy brać pod uwagę roboty współpracujące, ponieważ 

dzięki tej technologii możliwe są zupełnie nowe rozwiązania w zakresie 

automatyzacji".
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Zasięg 
550 mm
Prędkość
1000 mm/sec

Dane 
techniczne

Zasięg 
911 mm
Prędkość
1000 mm/sec

Dane 
techniczne

Zasięg 
1441 mm
Prędkość
1500 mm/sec

Dane  
techniczne

Zasięg 
717 mm
Prędkość
1000 mm/sec

Dane 
techniczne

Zasięg 
820 mm
Prędkość
500 mm/sec

Dane  
techniczne

Zasięg 
1813 mm
Prędkość
750 mm/sec

Dane  
techniczne

PO CO GODZIĆ 
SIĘ NA MNIEJ?
SKORO MOŻNA 
MIEĆ WIĘCEJ!
FANUC to najszersze spektrum możliwości! Oferujemy większy 
udźwig, zasięg i prędkość niż jakakolwiek inna marka robotów 
współpracujących.

CR-4iA
4 kg Ładunek

CR-7iA
7 kg Ładunek

CR-7iA/L
7 kg Ładunek

CR-15iA
15 kg Ładunek

CR-35iA
35 kg Ładunek

CR-14iA/L
14 kg Ładunek

Zobacz 
Serię CR

https://www.youtube.com/watch?time_continue=14&v=BMFyIs6Sx9E
https://www.youtube.com/watch?time_continue=14&v=BMFyIs6Sx9E
https://www.youtube.com/watch?time_continue=14&v=BMFyIs6Sx9E
https://www.youtube.com/watch?time_continue=14&v=BMFyIs6Sx9E
https://www.youtube.com/watch?time_continue=14&v=BMFyIs6Sx9E
https://www.youtube.com/watch?time_continue=14&v=BMFyIs6Sx9E
https://www.youtube.com/watch?time_continue=14&v=BMFyIs6Sx9E
https://www.youtube.com/watch?time_continue=14&v=BMFyIs6Sx9E
https://www.youtube.com/watch?time_continue=14&v=BMFyIs6Sx9E
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ROZPOCZYNA SIĘ NOWA ERA 
ROBOTÓW WSPÓŁPRACUJĄCYCH

Lekki

Bezpieczny

Prosty do  
podłączenia

Zobacz 
CRX

Dane techniczne Dane techniczne

Łatwy w  
programowaniu

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2020 FANUC Europe Corporation M
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https://www.youtube.com/watch?v=pSSW-EWbPP4
https://www.youtube.com/watch?v=pSSW-EWbPP4
https://www.youtube.com/watch?v=pSSW-EWbPP4
https://fanuc.canto.global/b/PEDSJ 
https://fanuc.canto.global/b/JLDRE

