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POLSKI 
SEKTOR SPOŻYWCZY

STRUKTURA GEOGRAFICZNA POLSKIEGO EKSPORTU 
ROLNO–SPOŻYWCZEGO W 2019 R. 

Niemcy Wielka 
Brytania

Czechy Francja WłochyNiderlandy

polskie produkty  
rolno-spożywcze

?KTO
KUPUJE

Ważny mi  odbiorc ami  pol sk ich  
artykułów rolno-spożywczych były 
także: Wielka Brytania (2,8 mld 
EUR),Niderlandy (2,0 mld EUR),  
Włochy i Francja (po 1,7 mld EUR)  
oraz Czechy (1,5 mld EUR). 

24% 10%
Pozotstałe 
kraje UE

9% 5% 5% 6% 5% 2% 3% 2% 2% 3%
Słowacja Węgry Litwa Belgia Hiszpania

Źródło:  opracowanie  Biura  Analiz  i  Strategii  Krajowego  Ośrodka  Wsparcia  Rolnictwa  na  podstawie 
wstępnych danych Ministerstwa Finansów.

Produkty rolno-spożywcze są eksportowane z Polski 
przede wszystkim na rynek unijny. W 2019 r. do-
stawy do krajów UE wygenerowały 25,6 mld EUR, 
co stanowiło 81% przychodów uzyskanych z eks-
portu towarów rolno-spożywczych. Głównym 
partnerem handlowym Polski pozostały Niemcy. 
Eksport do tego kraju wyniósł 7,6 mld EUR i był 
o 5% większy niż w 2018 r.
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Ta ekspansja nie byłaby możliwa, gdyby polskich 
produktów nie charakteryzowała dobra jakość, dostoso-
wanie do potrzeb rynku i konkurencyjna cena. Ta ostat-
nia jest pochodną niższych niż na Zachodzie kosztów 
pracy, ale także – szczególnie w ostatnich latach – ko-
rzystnych relacji kursowych. Rola tych dwóch ostatnich 
czynników będzie w najbliższych latach prawdopodob-
nie maleć, stąd też, aby nadal podbijać zagraniczne ryn-
ki, polski sektor rolno-spożywczy musi podążać za glo-
balnymi trendami i innowacjami. I w dużej mierze się tak 
dzieje o czym m.in. świadczy fakt, że wielkość nakładów 
na badania i rozwój w polskim przemyśle spożywczym 
(0,2 proc. przychodów) jest już zbliżona do poziomów 

w krajach Europy Zachodniej.
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NA CZYM POLEGA SIŁA 
polskiego sektora spożywczego?

WIELOLETNIA 
TRADYCJA

PRODUKTY  
WYSOKIEJ JAKOŚCI

POTENCJAŁ W DZIEDZINIE 
B&R ORAZ SOLIDNA BAZA 
EDUKACYJNA

KONKURENCYJNE 
KOSZTY PRODUKCJI 
I PRACY

WYKWALIFIKOWANA 
KADRA

1

3

6

4

5

2

Dobrze rozwinięta  
sieć dostawców

98
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Sektor rolno-spożywczy jest kluczowym segmentem polskiej 
gospodarki, generującym znaczące wpływy z eksportu. War-
tość eksportu produktów rolno-spożywczych w 2019 r. osią-
gnęła nienotowany dotąd poziom 31,4 mld EUR, o 5,8% wyższy 
niż rok wcześniej. W strukturze towarowej polskiego eksportu 
produktów rolno-spożywczych znaczącą pozycję zajmuje  
żywiec, mięso i jego przetwory. W 2019 r. wywieziono 1,4 mln 
ton mięsa czerwonego wraz z przetworami wobec 1,5 mln ton 
w 2018 r., uzyskując 3,8 mld EUR, o 6% mniej niż rok wcześniej. 
Eksport mięsa drobiowego (łącznie z podrobami) wzrósł o 10%,  
do 1,5 mln ton, a jego wartość osiągnęła poziom  
2,6 mld EUR, o 9% wyższy niż w roku 2018.Wzrost war-
tości eksportu odnotowano także w przypadku tyto-
niu i wyrobów tytoniowych –o 9%, do 3,7 mld EUR, 
przetworów zbożowo-mącznych –o 8%, do 2,9 mld EUR, 
produktów mlecznych –o 2%, do 2,3 mld EUR oraz ryb 
i przetworów –o 5%, do 2,2 mld EUR. Większa była rów-
nież wartość wywozu m.in.: wyrobów cukierniczych – 
o 9%, do 2,0 mld EUR, warzyw łącznie z przetworami –o 6%, 
do 1,8 mld EUR, a także produktów paszowych łącznie 
z makuchami –o 14%, do 1,4 mld EUR, owoców łącznie 
z przetworami –o 1%, do 1,4 mld EUR oraz kawy, herbaty 
i kakao –o 12%, do 0,8 mld EUR.

Struktura towarowa 
polskiego eksportu 
rolno-spożywczego

Źródło: opracowanie Biura Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na 
podstawie danych Ministerstwa Finansów, 2019r. –dane wstępne.

soki owocowe  
i warzywa

owoce (w tym 
orzechy)  

i przewory

warzywa 
(łącznie 

z ziemniakami 
i grzybami) 
i przetwory

kawa, 
herbata, 

kakao

produkty 
mleczarskie

ryby 
i przetwory

2% 2%
nasiona 
roślin 

oleistych, 
tłuszcze 
roślinne

4% 6% 2% 7% 7% 12% 7% 12% 21% 16%
ziarno zbóż 
i przetwory

cukier 
i wyroby 

cukiernicze 

tytoń 
i wyroby 

tytoniowe

żywiec, 
mięso 

i przetwory

pozostałe

31 
ŁĄCZNA WARTOŚĆ 
EKSPORTU TOWARÓW 
ROLNO-SPOŻYWCZYCH

mld 
EUR
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„Najważniejsze czynniki wpływa-
jące na przyszłość polskiego sek-
tora spożywczego w perspektywie 
do roku 2020 wymienione zostały 
w raporcie pt.: „W poszukiwaniu 
sprzyjającego wiatru. Analiza stra-
tegiczna makrootoczenia sektora 
spożywczego w Polsce”. 

Oprócz kwestii oczywistych, w rodza-
ju cen surowców rolnych bądź też 
perspektyw wzrostu gospodarczego, 
istotny dla przyszłości sektora jest coraz 
większy stopień globalizacji. Globali-
zacja wpływa nie tylko na obieg infor-
macji czy też intensywność wymiany 
handlowej, lecz także na ujednolicanie 
wzorców konsumpcji w krajach pro-
wadzących wymianę handlową. Pro-
gnozowane zmiany demograficzne 
na świecie, w szczególności przyrost 
populacji w krajach dalekowschodnich 
oraz Afryki może skutkować przesu-
nięciem kierunków eksportu polskiej 
żywności.

Obecnie ok. połowy eksportu pro-
duktów rolno-spożywczych trafia do 
państw graniczących z Polską. W la-
tach 2010-2020 w tej grupie krajów 
prognozowany jest spadek liczby 
ludności o 1,9%. Jednocześnie polscy 
producenci towarów o niskim stopniu 
przetworzenia, już teraz uznawanych 
za konkurencyjne (przykładem mięso 
drobiowe bądź mleko w proszku), sta-
ną przed szansą zwiększenia eksportu 
do krajów rozwijających się, o niskim 
poziomie dochodów mieszkańców.

Oprócz wyzwań wynikających 
z trendów globalnych, polski sektor 
spożywczy czekają wyzwania specy-
ficzne dla lokalnych uwarunkowań. 

CZY 
WIESZ, ŻE 

Komisja 
Europejska 

szacuje,  
że Polska już  

w perspektywie 
15 lat odczuje 

niedobór 
pracowników 

w wieku 
produkcyjnym, 
a do roku 2060 

populacja kraju 
uszczupli się  
o 5 mln ludzi 
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PRZYSZŁOŚĆ 
POLSKIEJ BRANŻY 
SPOŻYWCZEJ

Aktualnie polska żywność konkuruje 
na rynkach zagranicznych przede 
wszystkim ceną, a atrakcyjność 
inwestycyjna polskiego sektora 
spożywczego wynika m.in. z niskich 
kosztów pracy. 

12
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AKTUALNE 
WYZWANIA BRANŻY  
vs PERSPEKTYWY NA PRZYSZŁOŚĆ

Nic nie jest na zawsze.  
Wszystko ma datę ważności.

Przez ostatnie 25 lat Polska idzie drogą dy-
namicznego rozwoju, a nasza gospodar-
ka podwoiła swoją wielkość (mierzoną re-
alnym PKB). Pod względem PKB na głowę 
mieszkańca zmniejszyliśmy dystans do kra-
jów Zachodniej Europy (UE-15) o blisko po-
łowę – z 32 do ponad 60 procent średniej 
dla tych krajów. Dzięki dwóm dekadom nie-
przerwanego wzrostu, Polska jest dziś ósmą 
gospodarką w UE pod względem realnego 
PKB. Musi jednak rozwijać się w dużo szyb-
szym tempie, niż obecnie, jeśli chce stawać 
w szranki z najbardziej zaawansowanymi 
gospodarkami świata.

Eksperci i producenci nie ukrywają, że osiąga-
nie sukcesów poza granicami naszego kraju 
będzie przychodziło z roku na rok z większym 
trudem. Niską ceną nie da się bowiem konkuro-
wać w nieskończoność. Szczególnie, że koszty 
pracy i produkcji rosną. Moce przerobowe po-
woli osiągają kres. Dlatego powinna przyjść ko-
lejna fala inwestycji, która zwiększy skalę sprze-
daży i ograniczy koszty produkcji.

1. 

2. 

3. 

Przezwyciężanie barier 
hamujących wzrost 
(głównie w obszarach: 
górnictwo, energetyka 
oraz rolnictwo)

Rozwój branż 
o dużym potencjale 
wzrostu (mowa tu 
o zaawansowanych 
usługach dla biznesu, 
produkcji przemysłowej 
oraz przetwórstwie 
żywności)

Efektywne 
przyspieszenie 
w dziedzinie technologii 
(np. dzięki 
zaawansowaniu 
produkcji przemysłowej)

(wg raportu firmy McKinsey & Company):

WZROST JEST 
MOŻLIWY, ALE 
WYMAGA PRACY

broszura_01_2017v3.indd   17 19.12.2017   10:35
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Aby wejść na kolejny 
etap rozwoju,  
Polska powinna 
podnieść 
produktywność  
przy malejącej liczbie 
pracowników,  
co jest kluczowe  
dla zwiększenia tempa 
wzrostu w rolnictwie  
i przetwórstwie. 
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SĄ MOŻLIWOŚCI, 
BY POKONAĆ 
BARIERY

Konkurencyjność 
polskiego 
sektora produkcji 
żywności 
w znacznej 
mierze zależy 
od tego, na ile 
będzie on zdolny 
do dostosowania 
się do norm 
i standardów 
wymaganych 
przez przepisy 
Unii Europejskiej.

Gros polskiego eksportu pro-
duktów żywnościowych płynie 
na rynek unijny, który podle-
ga coraz ostrzejszym regula-
cjom prawnym, określającym 
standardy jakości żywności. 
Ze względu na duży wpływ 
żywności na ludzkie zdrowie, 
przestrzeganie tych regulacji 
jest szczególnie istotne w przy-
padku firm-eksporterów. O ile 
produkcja artykułów spożyw-
czych (z wyjątkiem alkoholi) nie 
wymaga koncesji ani licencji, 
o tyle konieczność spełnienia 
obowiązujących w UE norm 
sanitarnych oraz dotyczących 
ochrony środowiska oznacza 
ponoszenie znacznych nakła-
dów inwestycyjnych.

Jednym z najbardziej skutecznych 
i najczęściej wykorzystywanych na 
świecie sposobów podnoszenia 
konkurencyjności przedsiębiorstw 
są inwestycje w automatyzację 
produkcji. Obecnie w światowej 
branży produkcji żywności i napo-
jów pracuje około 73,704 robotów 
przemysłowych. To wciąż znacz-
nie mniej niż w wysoko zroboty-
zowanych branżach przemysłu 
jak automotive, przemysł metalo-
wy, AGD czy elektroniczny, ale po-
pulacja robotów wspierających tę 
jedną z najistotniejszych z punktu 
widzenia konsumentów część pro-
dukcji powoli rośnie w siłę.

Eksperci z firmy Technavio szacują, że wzrost 
poziomu robotyzacji w przemyśle spożywczym 
musi  wkrótce nastąpić,  t y m bardziej ,  
że producenci robotów są dziś gotowi, by 
wspierać każdy obszar łańcucha produkcji 
żywności. Szacunkowe dane mówią o wzrostach 
rzędu 29 proc. w roku 2019, kiedy rocznie branża 
będzie odbierała ok. 30.000 jednostek.

Źródło: IFR, 2019
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WSPÓŁCZESNY 
RYNEK ŻYWNOŚCI 
CHARAKTERYZUJE SIĘ 
bardzo wygórowanymi 
oczekiwaniami 
konsumentów 
względem produktów 
żywnościowych. 
Konsumenci oczekują 
bowiem od żywności 
nie tylko zaspokojenia 
głodu, ale również 
zaspokojenia pragnień 
hedonistycznych 
(produkty smaczne, 
ale też ciekawe 
i funkcjonalne), 
zachowania zgrabnej 
sylwetki (produkty 
typu light), uzyskania 
lub zwiększenia sił 
witalnych (napoje 
energetyzujące), 
oszczędzania czasu 
przy przygotowywaniu 
posiłków (produkty 
wysoko przetworzone 
czy gotowe do 
spożycia, tzw. ready to 
eat lub inaczej mówiąc 
wygodne) czy też 
sprzyjania zachowaniu 
walorów środowiska 
naturalnego (żywność 
produkowana 
metodami 
ekologicznymi).

ROZWÓJ 
GOSPODARCZY 

I WZROST 
ZAMOŻNOŚCI 

SPOŁECZEŃSTWA 
powodują, że znaczenie 
czynników kosztowych 

będzie coraz mniejsze. 
W związku z rosnącymi 

kosztami produkcji 
oraz nasilającymi się 

trendami zdrowotnymi, 
zdaniem ekspertów 
branżowych szansą 

na utrzymanie 
dotychczasowych 

rynków zbytu 
i pozyskanie nowych 

jest wzmacnianie marki 
polskiej żywności, która 

ma być synonimem 
produktów zdrowych 

o wysokiej jakości. 
Duży potencjał 

upatruje się również 
w produkcji żywności 

ekologicznej. Istotne 
jest zatem kształtowanie 

wizerunku Polski 
jako dostawcy 

produktów smacznych 
oraz bezpiecznych: 
wyprodukowanych 

z surowców 
o najwyższej jakości, 

przy zachowaniu 
rygorystycznych norm 

sanitarnych.
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W PRZEMYŚLE SPOŻYWCZYM produkty 
znacząco różnią się nie tylko kształtem 
i wymiarami lecz również strukturą - 
mogą być miękkie i elastyczne, lub kruche 
i delikatne. Jednocześnie w żadnej gałęzi 
przemysłu nie występuje tak ogromna, 
tak różnorodna ofer ta produktów jak 

w przemyśle spożywczym.
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AUTOMATYZACJA  
I ROBOTYZACJA 

PRODUKCJI
remedium na współczesne  

wymagania rynku
ZALETY ROBOTÓW
PRZEMYSŁOWYCH
docenia coraz większa grupa 
przedsiębiorców. W ubiegłym 
roku na świecie sprzedano 
ponad 422 tys. urządzeń. To 
o 6 proc. więcej niż rok wcześniej. 
Wartość rynku szacowana jest na 
ok. 16,5 mld dolarów, a sys-
temów zrobotyzowanych na  
48 mld dolarów. Eksperci prze-
widują, że w roku 2022 fabryki na 
całym świecie zakupią ponad 583 
tys. nowych jednostek, co oznacza 
wzrost o średnio 12 proc. rocznie.
W fabrykach na całym globie 
pracuje już armia licząca ponad 
2,439 mln robotów, w roku 
2022 będzie ich ponad 3,971 mln 
– wynika z szacunków Międzynar-
odowej Federacji Robotyki (IFR).
ROBOTY POPRAWIAJĄ
JAKOŚĆ I WYDAJNOŚĆ 
PRODUKCJI. Bez przeszkód 
mogą pracować w trudnych lub 
szkodliwych warunkach. Chronią 
zdrowie pracowników oraz zm-
niejszają koszty pracy. Przy tym 
są diabelnie precyzyjne i wytrzy-
małe.
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firm odnotowało spadek 
kosztów produkcji 
Zautomatyzowanie części 
produkcji powoduje, że 
jednostkowy koszt wytworzenia 
wyrobów spada

stwierdziło, że 
robotyzacja produkcji 
prowadzi do poprawy 
konkurencyjności 
przedsiębiorstwa

53 58% %

Z analizy ekspertów IPAG wynika, że polskie firmy, które wdrożyły 
u siebie roboty przemysłowe w zdecydowanej większości przypadków 
odnotowały wymierne korzyści:

Z wielu badań 
rynkowych wynika,  
że robotyzacja 
przemysłu wywiera 
pozytywne efekty. 
Widać je w bardzo wielu 
obszarach produkcji. 
Zrobotyzowane fabryki 
zwiększają efektywność 
produkcji, mimo 
ograniczania kosztów.

ROBOTY
gwarantują korzyści

badanych firm 
odnotowało wzrost 
produkcji. Żadna 
z ankietowanych firm nie 
wskazała na spadek produkcji 
po zrobotyzowaniu linii

84%
potwierdziło, że 
robotyzacja produkcji 
pozwala podnieść 
poziom popytu na 
wyroby firmy,  
a tym samym zwiększyć 
przychody

firm zauważyło wzrost 
jakości produktu 

5363 %%

Dzięki automatyzacji 
jesteśmy w stanie 
konkurować cenowo 
z producentami 
z innych krajów, 
przy zachowaniu 
tradycyjnie wysokiej 
jakości wyrobów 

– mówią polscy 
przedsiębiorcy, którzy 
z robotami są już 
 za pan brat.

Czy wiesz, że...
Największym zainteresowaniem robotyzacja 
cieszy się dziś w Azji, gdzie tempo wzrostu 
sprzedaży robotów jest największe. 
Przedsiębiorstwa z tej części świata zdały 
sobie sprawę, że w dzisiejszych czasach nie 
da się budować przewagi konkurencyjnej 
tylko w oparciu o niski koszt pracy, bo liczy 
się jakość, elastyczność i wydajność. 
Chiny zakupiły w 2018 r.  ponad 154 tys. 
(1 proc. mniej w porównaniu do roku 
poprzedniego). Wraz ze wzrostem liczby 
robotów w światowym przemyśle rośnie  
wskaźnik gęstości robotyzacji. Dziś na 
10 000 pracowników przemysłowych 
przypada średnio 99 robotów. W rozbiciu na 
regiony widać dysproporcje, a jednocześnie 
potencjał dla rozwoju branży w przyszłości - 
Europa 114, Ameryki - Pd. 99, Płn. - 146, Azja 
i Australia - 91. W Polsce gęstość robotyzacji 
wynosi 42. 
W porównaniu do innych krajów 
regionu wciąż wypadamy najgorzej. 
W Czechach, Słowacji czy na Węgrzech 
wskaźnik sięga odpowiednio: 135, 165, 84, 
w Niemczech wynosi 338, a w najbardziej 
zautomatyzowanej Korei Pd. - 774.

źródło: IFR 2019

firm przyznaje, że 
proces wdrożenia 
robotów nie przekroczył 
roku

90%
Źródło: „Wpływ robotyzacji 
na konkurencyjność polskich 
przedsiębiorstw” IPAG 2019
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uważa, że gdyby 
nie zainwestowano 
w robotyzację zysk firmy 
byłby niższy 
Prawidłowo przeprowadzona 
robotyzacja to znacząca po-
prawa sytuacji ekonomicznej 
przedsiębiorstwa.
Przedsiębiorcy sami przyzna-
ją, że bez uprzedniego wdroże-
nia robotów zysk osiągany
przez ich firmy byłby niższy. 
16 procent ankietowanych 
firm uważa wręcz, że ich firma 
ponosiłaby straty, gdyby linie 
produkcyjne nie zostały zrobo-
tyzowane. Jedynie co dziesiątą 
firma uważa, że jej sytuacja 
ekonomiczna pozostałaby ra-
czej bez zmian. 

45%

63%
uważa, że 
instalacja 
robotów ułatwia 
przestawienie linii 
produkcyjnych 
na wytwarzanie 
innego rodzaju 
wyrobów

przedsiębiorstw odnotowało 
wzrost kwalifikacji kadry 
pracowniczej. Jest to natu-
ralna konsekwencja urucho-
mienia w zakładzie urządzeń 
zaawansowanych technolo-
gicznie. Nabycie umiejętności 
codziennej obsługi robotów 
przemysłowych wymaga przej-
ścia odpowiedniej serii szkoleń. 
Ponadto w dodatkową wiedzę 
należy również wyposażyć per-
sonel techniczny, tj. konserwa-
torów, elektryków itp.

firm robotyzacja nie  
zmieniła poziomu  
zatrudnienia. Zastąpienie 
pracy wykonywanej przez kil-
ku pracowników, pracą wyko-
nywaną przez roboty przemy-
słowe najczęściej powoduje, 
że pracownicy są kierowani 
do innych zadań. Warto dodać, 
że instalacja robotów w pro-
cesie produkcyjnym często 
powoduje, że w zakładzie 
(paradoksalnie) pojawia się 
konieczność zatrudnia-
nia dodatkowych osób 
– wskazało tak 17 proc. 
badanych firm. Ogólny 
wzrost mocy produkcyjnych 
w zakładzie i wiążący się 
z tym wzrost produkcji, spra-
wiają, że wzrasta zapotrze-
bowanie na dodatkową pracę 
na stanowiskach, które w no-
wej sytuacji mogą się okazać 
„wąskim gardłem” w całym 
procesie produkcyjnym.

66%

firm potwierdziło, że dzięki 
wsparciu robotów poprawia 
się jakość ich wyrobów. 
Produkty są wytwarzane 
z większą precyzją. Ponadto 
taka sama, wysoka jakość 
charakteryzuje całość 
wytwarzanej produkcji – 
wyroby wadliwe nie powstają.

przedsiębiorców odnotowało 
wzrost higieny 
i bezpieczeństwa pracy. 
Ponieważ roboty zwykle 
zastępują pracowników na 
stanowiskach, na których 
warunki pracy są szkodliwe 
lub szczególnie uciążliwe 
dla zdrowia, tego rodzaju 
automatyzacja produkcji 
poprawia warunki pracy 
pracowników.

63

71

79

%

%

%

przedsiębiorstw 
zaczęło zwiększać 
swoją sprzedaż 
zagraniczną

33%

Badanie opinii przedsiębiorców, 
przeprowadzone przez IBnGR 
w 2015 r., dowiodło, że: 

w
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SPECYFICZNE WŁAŚCIWOŚCI 
PÓŁPRODUKTÓW/ PRODUKTÓW

NORMY BHP  
I ŚRODOWISKOWE

SPECYFICZNE WYMAGANIA 
DLA ROBOTA

wymagają 
specyficznych 
systemów 
rozpoznawania 
chwytania 
przenoszenia

musi być przystosowany do pracy: 
• z wieloma produktami różniącymi
się kształtem, wymiarami, masą,
strukturą, temperaturą, etc.
• w środowisku o zaostrzonych
normach czystości i/lub trudnych
środowiskach
• musi być dynamiczny, by
współpracować z szybkimi liniami
produkcyjnymi
• powinien zajmować mało miejsca
(nie więcej niż człowiek)OCZEKIWANIA 

RYNKU
produkt musi być najwyższej 
jakości, świeży, naturalny, 
dostarczony szybko 
i w atrakcyjnej cenie
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ROBOT
MUSI BYĆ WYSPECJALIZOWANY

W przemyśle spożywczym 
występują problemy niespotykane 
w innych, silnie robotyzowanych 
gałęziach przemysłu, utrudniające 
wdrażanie robotów. W szczególności 
dotyczą one różnorodnych 
właściwości produktów oraz 
warunków higienicznych 
i związanych z tym specyficznych 
wymogów dla robota.

ROBOTY PRZEZNACZONE DO APLIKACJI SPOŻYWCZYCH 
muszą być wodoszczelne, mieć gładkie powierzchnie łatwe 
do czyszczenia, do zmywania wodą i środkami chemicznymi 
i odporne na korozję. Muszą świetnie radzić sobie również 
z trudnym problemem jakim jest chwytanie zamrożonych 
artykułów spożywczych, gdyż warstwa szronu na powierzchni 
znacząco zmienia warunki chwytania. Roboty pracujące 
w fabrykach żywności muszą wykluczać ryzyko skażenia 
półproduktów lub gotowych produktów żywnościowych dlatego 
maszyny muszą być przystosowane do konserwowania smarami 
dopuszczonymi do kontaktu z żywnością.
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DOSTOSOWANIE  
SIĘ DO WYMOGÓW

DODANIE  
FUNKCJONALNOŚCI

Automatyzacja i robotyza-
cja produkcji pozwala na 
spełnienie wymogów wyni-
kających z częstych zmian 
zachodzących w procesach 
produkcyjnych w branży 
spożywczej. Zmiany bardzo 
często wynikają z wymagań, 
jakie stawiają odbiorcy pro-
duktów np. sieci handlowe, 
co do wielkości partii, spo-
sobu zapakowania produktu, 
ułożenia go w opakowaniu 
zbiorczym, czy dostarczenia 
różnych wariantów smako-
wych tego samego produktu.

Dziś konsumenci poszukują 
żywności w małych i wygodnych 
opakowaniach, którą można spo-
żywać w dowolnych miejscach - w 
domu, pracy, podczas podróży, 
uprawiania sportu czy po prostu 
w drodze. Dlatego producenci 
poszukują bardziej elastycznych 
metod pakowania pojedynczych 
produktów lub różnorodnych partii 
produktów wytwarzanych na linii 
w tym samym czasie. Z natury 
elastyczne roboty są doskonałym 
rozwiązaniem do obsługi najbar-
dziej złożonych zamówień.

POPRAWA
KONKURENCYJNOŚCI

Współczesne roboty są przy-
gotowane do współpracy z 
systemami wizyjnymi i czuj-
nikami siły, które zwiększają 
poziom ich inteligencji. Robot, 
który „widzi” i „czuje” bez 
trudu lokalizuje produkty w 
przestrzeni, pobiera i odkłada 
je w wyznaczonych miejscach, 
pakuje, paletyzuje i realizuje 
proces kontroli jakości. W 
efekcie wrasta wydajność 
procesu, oszczędza się miej-
sce w zakładzie,  skraca czas 
cyklu, a produkty stają się 
konkurencyjne.

POPRAWA  
PRODUKTYWNOŚCI

Procesy wytwórcze muszą 
być realizowane w coraz krót-
szych cyklach. To sprawia, 
że niektóre czynności stają 
się dla pracowników nie lada 
wyzwaniem. Szczególnie jeśli 
muszą być realizowane na 
trzeciej zmianie. Roboty są 
w takich sytuacjach nieoce-
nione. Niezależnie od tego jak 
nieprzyjazne jest środowisko 
pracy roboty fachowo realizu-
ją zadane czynności w cyklu 
7/24 bez ryzyka, że wkradną 
się błędy lub że ogarnie je 
znużenie.

5 6 7 8
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WZROST  
ELASTYCZNOŚCI

Robot przemysłow y 
może być w łatwy sposób 
przeprogramowany, co 
umożliwia łatwe przez-
brajanie produkcji do róż-
nych zadań, szczególnie 
tam, gdzie wymagana 
jest produkcja szerokiej 
gamy produktów lub czę-
ste zmiany sposobu ich 
pakowania.

GRUNT TO 

DOBRZE  
WYBRAĆ 
ROBOTA,

KTÓRY ZAPEWNI  
KORZYŚCI!

POPRAWA  
EFEKTYWNOŚCI  
KOSZTOWEJ

POPRAWA  
BEZPIECZEŃSTWA  
ŻYWNOŚCI

Roboty mogą pracować 
w bardzo trudnych warun-
kach wymaganych do obsługi 
produktów żywnościowych. 
Nie straszne im niskie tempe-
ratury, a nawet brak tlenu. Są 
gotowe do tego, by dzielnie ob-
sługiwać procesy realizowane 
w surowym środowisku, tak 
by zagwarantować najwyższą 
jakość i świeżość żywności.

Czystość i bezpieczeństwo 
produktów stanowią o ich 
prawdziwej wartości. Z takim 
stwierdzeniem zgodzi się każdy 
- zarówno producent, odbiorca, 
jak i konsument produktów 
spożywczych. Zastosowanie 
robotów do bezpośredniej 
obsługi wyrobów całkowicie 
eliminuje zagrożenie, że ja-
kiekolwiek zanieczyszczenia 
przedostaną się do żywności.

Zastosowanie robotów w pro-
dukcji żywności pozwala 
zredukować ilość odpadów 
i zwiększyć ogólną wydajność 
procesów. Wszystko dlatego, 
że roboty są bardzo precyzyjne 
w działaniu, a do tego gotowe, 
by na bieżąco realizować kon-
trolę jakości.

POPRAWA JAKOŚCI  
ŻYWNOŚCI

1 2 43
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Czy
WIESZ,

?
że....

 Niebezpieczna żywność 
ZAWIERAJĄCA SZKODLIWE BAKTERIE, WIRUSY, PASOŻYTY 

LUB SUBSTANCJE CHEMICZNE JEST PRZYCZYNĄ PONAD  

200 CHORÓB
– POCZĄWSZY OD BIEGUNKI AŻ PO NOWOTWORY.

KAŻDEGO ROKU OKOŁO 2 MLN OSÓB, W TYM WIELE DZIECI,
UMIERA Z POWODU BIEGUNEK WYWOŁYWANYCH PRZEZ BAKTERIE 

OBECNE W ŻYWNOŚCI I W WODZIE.

ZA BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI ODPOWIADAJĄ
 PRODUCENCI I PERSONEL PRACUJĄCY PRZY ŻYWNOŚCI
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DLACZEGO WARTO POSTAWIĆ

Wszyscy znaczący producenci robotów 
oferują specjalne modele robotów 
dedykowane branży spożywczej. Są 
to roboty z napędem elektrycznym, ze 
specjalnymi pokryciami powierzchni 
elementów konstrukcyjnych np. 
powłoką epoksydową lub wykonane 

ze stali nierdzewnej. Roboty mające 
bezpośredni kontakt z artykułami 
spożywczymi spełniają wymagania 
norm w zakresie ochrony przed 
pyłem i wodą oraz zabezpieczenia 
przed porażeniem prądowym, są 
pyłoszczelne i bryzgoszczelne.

JAK
WYBRAĆ 
ROBOTA?

NA ROBOTY

 możliwość chwytania grupowego

duża prędkość działania

współpraca robota z systemami wizyjnymi

wielozadaniowa obsługa stanowiska

 łatwość przeprogramowywania zadań

możliwość pracy w niskich temperaturach 
lub trudnych środowiskach

GŁÓWNE 
PREFERENCJE 
ROBOTÓW
DO ICH STOSOWANIA 
W PRZEMYŚLE SPOŻYWCZYM:

1
2
3
4
5

6
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W zakładach produkcyjnych działających 
w realiach współczesnego rynku sprawą 
najwyższej wagi jest zapewnienie ekstre-
malnie wysokiej elastyczności działania. 
Jest to warunek niezbędny, by przedsię-
biorstwo mogło nadążyć za dynamicznie 
zmieniającymi się wymaganiami rynku. 
Tempo i wydajność produkcji muszą być 
nieustannie optymalizowane, bez ryzyka 
obniżenia poziomu jakości.

ŻYWNOŚĆ 
I NAPOJE 

ROBOTY

DEDYKOWANE
FABRYKOM
PRODUKUJĄCYM

W szerokiej gamie rozwiązań są dostępne modele 
dedykowane do pracy w fabrykach produkujących 
żywność i napoje.

broszura_01_2017v3.indd   36 19.12.2017   10:36

130modeli robotów 
przemysłowych

znajduje zastosowanie we wszystkich 
branżach i obszarach produkcji

Odkryj najszerszą gamę robotów

37



M-410iC
M-710iC/50H
R-1000iA/80H
R-2000iB/100H

udźwig: 45 -700kg

 
LR Mate 200iD/ 7C
LR Mate 200iD/ 4SC
LR Mate 200iD/ 7LC

udźwig:4 -7kg

LR Mate 200iD
M-10iA
M-20iA

udźwig:4-35kg

PRZYKŁADOWE
ROBOTY
PALETYZUJĄCE

BEZPIECZNE, HIGIENICZNE
ROBOTY DO OBSŁUGI

SZYBKIE 6-OSIOWE ROBOTY 
DO POBIERANIA I PAKOWANIA
PRODUKTÓW

PRODUKTÓW ŻYWNOŚCIOWYCH

39
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ROBOTY
DLA PRZEMYSŁU 
SPOŻYWCZEGO

M-3iA

M-1iA
dostępne 
w wersji 
>FOOD<

dostępne 
w wersji 
>FOOD<

udźwig:4 -7kg

M-1iA
FANUC 

Szybkie roboty 
równoległe  
do zadań
Pick& 
Place

M-2iA

udźwig:0,5-12 kg
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Każda ułożona paleta, po 
osiągnięciu swojego miejsca 
docelowego, musi zostać 
rozłożona. Proces ten odbywa 
się zarówno w sklepach, 
magazynach, jak i zakładach 
produkcyjnych i nosi nazwę 
depaletyzacji. Produkty ułożone 
na palecie, niejednokrotnie 
stanowią półprodukt i są 
przekładane bezpośrednio na 
linie produkcyjne, jak np. butelki, 
słoiki lub na inne palety w celu 
przygotowania kompletacji 
różnych produktów dla jednego 
zlecenia. W takich przypadkach 
depaletyzacja rozpoczyna kolejny 
proces technologiczny, którego 
końcem będzie paletyzacja 
produktu końcowego.

43
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DEPALETYZACJA

POCZĄTEK LINII

42
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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 żywot-

ność i maksymalne wydłużenie czasu pomiędzy potencjalny-
mi awariami

•    elastyczna pozycja montażu - do sufitu lub na podłożu, co 
umożliwia uzyskanie łatwiejszego dostępu i maksymalnego 
zakresu roboczego

GŁÓWNE CECHY 
ROBOTÓW SERII M-710iC  
szczególnie istotne w aplikacjach depaletyzacji, 
paletyzacji i przenoszenia detali:

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)!

RODZINA ROBOTÓW FANUC M-710iC
MODEL M-710iC 

/12L
M-710iC 

/20L
M-710iC 

/20M
M-710iC 

/45M
M-710iC 

/50
M-710iC 

/50E
M-710iC 

/50H
M-710iC 

/50S
M-710iC 

/50T
M-710iC 

/70
M-710iC 

/70T

Liczba 
osi 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

UDŹWIG
(kg) 12 20 20 45 50 50 50 50 50 70 70

ZASIĘG
(mm) 3123 3110 2582 2606 2050 2050 2003 1359 1900 2050 1900
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Innowacyjna seria lekkich robo-
tów cechujących się nadgarstkiem 
o wąskim przekroju, sztywnym ra-
mieniem i niewielkim zapotrzebo-
waniem na powierzchnię hali pro-
dukcyjnej. Duże prędkości osiowe 
w połączeniu z uniwersalnością wy-
nikającą z sześciu osi sprawiają, że są 
to idealne roboty do obsługi różno-
rodnych przedmiotów, szczególnie 
tych niewygodnych w obsłudze.

SERIA ROBOTÓW

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

M-710iC

Nowa, lżejsza konstrukcja zapewnia 
dużo szybsze ruchy, zapewniając jed-
nocześnie bardzo duży obszar pracy 
robota. Robot może pracować zarówno 
w tradycyjnej pozycji (montowany do 
podłoża),  jak również w pozycji odwró-
conej. Dzięki kompaktowej budowie, 
wszystkie silniki są przykryte a prze-
wody ukryte w korpusie robota, co daje 

możliwość zastosowania robota w róż-
norodnym i wymagającym środowisku 
jak np. aplikacje w przemyśle spożyw-
czym, mleczarniach i innych wymaga-
jących 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 poło-
żeniu detali przemieszczających się na 
obsługiwanej linii. Pozwala mu to na śle-
dzenie przedmiotów poruszających się 
na linii i przez to przyspieszenie operacji 
odbierania i paletyzowania produktów. 
Dzięki jego niezawodnej pracy następuje 
optymalizacja działania całego stanowi-
ska.

POCZĄTEK LINII KONIEC LINII
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•   roboty stworzone specjalnie do 

zadań paletyzowania/ depale-

tyzowania

•  roboty bardzo silne

•   posiadają wyjątkowo duży 

zasięg i duży skok pionowy, co 

umożliwia im układanie stosów 

palet do wysokości około 2 m

•    najwyższe udźwigi w swojej 

klasie

•  najszybsze w swojej klasie

•  niezrównana wydajność

•   zintegrowany piedestał – pod-

nosi wysokość palety bez do-

datkowych dopłat, oszczędza 

przestrzeń w hali produkcyjnej

•   protokół komunikacyjny PRO-

FIBUS w standardzie

•   pakiet zwiększonej „czułości”  

na kolizje w standardzie

•   przelotowy nadgarstek, okab-

lowanie zintegrowane w ra-

mieniu, z gwarancją długiej 

trwałości

•  szybka instalacja „plug&play”

GŁÓWNE CECHY ROBOTÓW SERII M-410  
szczególnie istotne w aplikacjach depaletyzacji, paletyzacji i przenoszenia detali:
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SERIA ROBOTÓW

NAJSZYBSZY
robot  

do paletyzowania: 
zdolny do wykonania 
1900 cykli  

 
490
godziny.

M - 410

POCZĄTEK LINII KONIEC LINII
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Roboty tej serii zostały zaprojektowa-
ne specjalnie z myślą o przenoszeniu 
ciężkich i nieporęcznych ładunków, 
w szczególności ich pobierania z palet 
lub odkładania na palety. Dzięki udźwi-
gowi 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.

Robot paletyzujący M-410 ma zopty-
malizowaną przestrzeń roboczą i duży 
skok pionowy. Jest to urządzenie za-
projektowane, by układać wysokie 
stosy palet, w zależności od rodzaju 
chwytaka do wysokości 2,8 m. Zinte-
growanie podstawy i kontrolera w co-
kole (dostępne są też wersje bez cokołu) 
nie tylko pozwala zaoszczędzić miejsce 
w hali, ale i ułatwia transport oraz in-
stalację. Prowadzenie kabli wewnątrz 
nadgarstka zapobiega zakłóceniom 
i wydłuża trwałość przewodów.



GODNYM NASTĘPCĄ

48

RODZINA ROBOTÓW FANUC M-410
MODEL M-410iB /140H M-410iB /450 M-410iB /700 M-410iC /185 M-410iC /315 M-410iC /500

Liczba 
osi 5 4 4 4 4 4

UDŹWIG
(kg) 140 450 700 185 315 500

ZASIĘG
(mm) 2850 3130 3143 3143 3143 3130

POCZĄTEK LINII KONIEC LINII
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Sukces przedsiębiorstw 
zajmujących się produkcją 
żywności oraz napojów 
w dużej mierze zależy obecnie 
od stopnia ich automatyzacji, 
robotyzacji i informatyzacji. 
Coraz częściej w zakładach 
produkcyjnych 
i przetwórczych branży 
spożywczej można spotkać 
innowacyjne rozwiązania 
z obszaru automatyki  
np. nowoczesne roboty 
przemysłowe wspomagające 
pracę ludzi w zakresie 
kompleksowej obsługi 
wymagających produktów 
spożywczych, przyczyniające 
się do zwiększenia 
wydajności produkcji 
i redukcji jej kosztów.

51
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•   Może być wyposażony w zintegrowane czujniki 
(siły lub wizji), poza przyłączami linii sprężonego 
powietrza oraz dwoma elektrozaworami podwój-
nego działania

•   W zakresie sterowania wykorzystuje nowy, ener-
gooszczędny kontroler R-30iB. Urządzenie to gwa-
rantuje jeszcze większą wydajność, przy zwięk-
szonym poziomie oszczędności energii. Dzięki 
czemu stanowi optymalne kosztowo rozwiązanie 
do budowy systemów transportowych dla maszyn, 
jak również całych systemów

•    Posiada większą kopertę pracy, co bezpośrednio 
przekłada się na lepsze wykorzystanie obszaru 
pracy

GŁÓWNE  
CECHY  
 
szczególnie istotne w aplikacjach  
handlingu i przenoszenia

LINIA LR MATE 200iD OBEJMUJE  
TRZY PODSTAWOWE TYPY ROBOTÓW

•   ROBOT STANDARDOWY

•   UDŹWIG: 7 KG

•   ZASIĘG: 717 MM

•   ROBOT O KRÓTKIM RAMIENIU

•   UDŹWIG: 4 KG

•   ZASIĘG: 550 MM

•   ROBOT O DŁUGIM RAMIENIU

•   UDŹWIG: 7 KG

•   ZASIĘG: 911 MM

LR MATE  
200iD

LR MATE  
200iD/4S

LR MATE  
200iD/7L
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Robot LR Mate 200iD to nowy, udoskonalony model robo-
ta, stworzony do integracji z maszynami standardowymi 
oraz maszynami specjalnego przeznaczenia, jak również 
operacji pick’n’place. Ulepszone parametry jego konstruk-
cji sprawiają, że robot jest doskonałym rozwiązaniem dla 
systemów transportowych i montażowych o wysokiej 
wydajności. Dzięki jeszcze mniejszej wadze i smuklejszej 
sylwetce, robot wykorzystuje mniejszą powierzchnię hali 
produkcyjnej, oferując jednocześnie większe osiągi, w za-
kresie szybkości osi, udźwigu i wykorzystania obszaru 
pracy. Zastosowane udoskonalenia predysponują robota 
do pracy w zwartych gniazdach zrobotyzowanych, na li-
niach produkcyjnych oraz montażu bezpośrednio do lub 
na maszynie.

SERIA ROBOTÓW

LR Mate 200iD
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ROBOT

ROBOT

LR Mate  
200iD/7C

LR Mate 200iD/7LC

Ten kompak tow y,  wielozadaniow y, 
 6-osiowy robot do zastosowań w pomiesz-
czeniach „clean room” i środowiskach prze-
twarzania żywności został zaprojektowany 
z myślą o zapewnieniu maksymalnej czy-
stości. Niezwykle łatwy do integracji, jest 
również dostępny z szerokim wachlarzem 
opcji m.in. zintegrowanymi funkcjami in-
teligentnymi - systemami wizyjnymi i czuj-
nikami siły.

6-osiowy robot o wysokiej wydajności do za-
stosowań w środowiskach „clean room” m.in. 
w procesach produkcji żywności oraz laborato-
riach, który dzięki zwiększonemu zasięgowi za-
pewnia jeszcze większą uniwersalność. Podob-
nie jak wszystkie roboty serii LR Mate robot jest 
dostępny z szerokim wachlarzem opcji, w tym 
z systemami wizyjnymi i czujnikami siły oraz 
opcjonalnymi pakietami do zadań specjalnych.

Wodo- i pyłoszczelny robot o klasie ochrony IP67

Gwarantuje szybką i elastyczną pracę dzięki różnym opcjom  
montażu i zasięgowi powiększonemu do 911 mm

i

i
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W JEJ RAMACH DOSTĘPNE SĄ RÓWNIEŻ 
KOMPAKTOWE ROBOTY DO PRACY 
W POMIESZCZENIACH „clean room”  
oraz środowiskach o podwyższonym 
poziomie wilgoci - w pełni przygotowane 
do obsługi wymagających procesów 
produkcji żywności.

ROBOT
LR Mate 200iD/4SC
Ten uniwersalny 6-osiowy mini-
robot o krótkim ramieniu może 
pochwalić się udźwigiem 4 kg. 
Łatwy do integracji w ograni-
czonych przestrzeniach, został 
zaprojektowany specjalnie z my-
ślą o zastosowaniu do szybkich 
operacji pobierania i odkładania 
przedmiotów w środowiskach 
o  podwyższonych normach 
czystości tzw. „clean room”. Po-
dobnie jak inne roboty z serii LR 
Mate robot jest dostępny wraz 
z szerokim wachlarzem funkcji 
zapewniających maszynie inte-
ligencję - m.in. systemami wizyj-
nymi i czujnikami siły.

Przy masie zaledwie 20 kg ten model można zainstalować  
wszędzie. Mocne serwomotory zapewniają duże przyspieszenie  
i krótkie czasy cyklu, co znacząco poprawia produktywność.i

ŚRODEK LINII
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Uszczelnione łożyska i bezszczotkowy, 
niewymagający konserwacji silnik AC zapewniają 
tym robotom minimalne przestoje oraz ochronę 
i niezawodność przez długi czas użytkowania.

NAJSZYBSZE ROBOTY W SWO-
JEJ KLASIE. Modele z tej serii za-
pewniają większą wydajność i zopty-
malizowane czasy cyklu w przypadku 
różnorodnych zadań, w szczególności 
tych, które są związane z podnosze-
niem lub umieszczaniem detali w ści-
śle określonych miejscach. Robot M-10 
waży zaledwie 130 kg, ale jego udźwig 
wynosi aż 12 kg. Robot charakteryzu-
je się też bardzo dużymi prędkościami 
osiowymi i przyspieszeniem oraz wy-
dajnymi ruchami nadgarstków. Ramię 
o wąskim przekroju z okablowaniem 
zintegrowanym we wnętrzu pozwala 
na sprawne działanie nawet w ograni-
czonej przestrzeni.

Roboty serii M-10 mają nadgarstki zdolne do podniesienia ładunku o masie 
12 kg, dzięki czemu są idealnym rozwiązaniem do załadunku i rozładunku 
różnorodnych produktów spożywczych.

Prowadzenie kabli wewnątrz ramienia J3 i nadgarstka J6 wydłuża trwałość kabli i za-
pobiega zakłóceniom. Okablowanie zintegrowane w nadgarstku (przelotowym lub 
in-line) zapewnia większą sztywność i stabilność, lepszą ochronę przewodów i łatwą 
konserwację. Wodoszczelny nadgarstek i ramię J4 posiadają ochronę w klasie IP67, 
dzięki czemu nadają się do kontaktu ze strumieniami wody i instalacji odlewniczych.

SERIA ROBOTÓW

FANUC M-10iA
WIĘCEJ MIEJSCA
NA SPRZĘT 
DODATKOWA 
PRZYSTAWKA 
MONTAŻOWA  

NA RAMIENIU J3 
UMOŻLIWIA bliskie 
zamocowanie urządzeń 
STERUJĄCYCH
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ROBOT
LR Mate 200iD/7WP

Ten odporny na wilgoć, kompak-
towy model 6-osiowego robota 
idealnie sprawdza się w środo-
wiskach wilgotnych i jest łatwy 
do zintegrowania w ograniczo-
nych przestrzeniach, także z in-
nymi maszynami. Podobnie jak 
pozostałe roboty serii LR Mate 
robot może zostać wyposażo-
ny w system wizyjny, czujnik 
siły lub pakiety specjalne, które 
zapewnią maszynie wysoki po-
ziom inteligencji.

Pełna ochrona do stopnia IP69Ki

Oferuje pełną elastyczność dzięki możliwości 
montażu do podłogi, sufitu, ściany i pod 
kątem. Niewielkie rozmiary i szczelne jednostki 
mechaniczne umożliwiają umieszczenie robota 
w trudnych przestrzeniach - nawet we wnętrzu 
innej maszyny!

Nie bój się  
go zamoczyć!

ŚRODEK LINII
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•   ROBOT 6-OSIOWY,  
WERSJA Z DŁUGIM  
RAMIENIEM   
I ZINTEGROWANYM  
OKABLOWANIEM

•   UDŹWIG: 7 KG

•   ZASIĘG: 1632 MM

•   ROBOT 6-OSIOWY,  
WERSJA O KRÓTKIM 
RAMIENIU I DUŻEJ  
BEZWŁADNOŚCI

•   UDŹWIG: 10 KG

•   ZASIĘG: 1101 MM

•   ROBOT 6-OSIOWY,  
WERSJA  
ZE ZINTEGROWANYM  
OKABLOWANIEM

•   UDŹWIG: 12 KG

•   ZASIĘG: 1420 MM

•   ROBOT 6-OSIOWY,  
WERSJA O DŁUGIM  
RAMIENIU I DUŻEJ 
BEZWŁADNOŚCI

•   UDŹWIG: 8 KG

•   ZASIĘG: 2028 MM

•   ROBOT 6-OSIOWY,  
WERSJA O DUŻEJ 
BEZWŁADNOŚCI

•   UDŹWIG: 10 KG

•   ZASIĘG: 1422 MM

•    ROBOT 6-OSIOWY, WERSJA 
O KRÓTKIM RAMIENIU  
ZE ZINTEGROWANYM  
OKABLOWANIEM

•   UDŹWIG: 12 KG

•   ZASIĘG: 1098 MM

M-10iA/7L

M-10iA/10MS M-10iA/12 M-10iA/12S

M-10iA/8L M-10iA/10M

LINIA M-10iA OBEJMUJE:
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ZINTEGROWANE podłączenia 

ZINTEGROWANE złącza PNEUMATYCZNE
I ELEKTRYCZNE OBEJMUJĄCE

W STANDARDZIE 8 WEJŚĆ i 8 WYJŚĆ.

MAŁY ROZMIAR  
I DUŻA SZYBKOŚĆ!

ŚRODEK LINII
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NIEDUŻE, 
SILNE ROBOTY 
przemysłowe  
do różnorodnych  
prac z obciążeniem  
na poziomie  
zbliżonym do siły 
CZŁOWIEKA

DOPASOWANY ROZMIAR
Ramię i nadgarstek o wąskim prze-
kroju i niewielkie wymagania w za-
kresie przestrzeni hali oznaczają, że 
M-20 doskonale pasuje do wąskich 
cel. Ponadto poprowadzenie kab-
li wewnątrz nadgarstka zapobiega 
zakłóceniom.

Duża bezwładność i momenty ob-
rotowe nadgarstka umożliwiają ob-
sługę dużych chwytaków i więk-
szych obciążeń.

ROZBUDOWANE FUNKCJE 
KOMUNIKACJI
Jeden sterownik może kontrolować 
do 40 osi (robota i urządzeń pery-
feryjnych). Dodatkowe możliwości 
dają wszechstronne funkcje ko-
munikacyjne z obsługą technologii 
FTP, DeviceNet, Profibus, Profinet, 
moduł wejść/wyjść FANUC Model 
A I/O i CC-Link.

NADGARSTEK ODPOWIEDNI 
DO ZADANIA
Okablowanie zintegrowane w nad-
garstku (przelotowym lub in-line) 
i  ramieniu J3 zapewnia więk-
szą sztywność i stabilność, lepszą 
ochronę przewodów i łatwą kon-
serwację.

SPECJALISTA OD OBRÓBKI 
RÓŻNYCH MATERIAŁÓW
Dzięki zaawansowanej serwotech-
nologii M-20 zapewnia krótsze cykle 
pobierania i odkładania w przypad-
ku ładunków do 35 kg, umożliwiając 
zwiększenie produktywności.

WIĘCEJ MIEJSCA NA SPRZĘT
Dodatkowa przystawka montażowa 
na ramieniu J3 umożliwia bliskie 
zamocowanie urządzeń sterujących 
końcówką narzędzia.
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•   ROBOT 6-OSIOWY,  
WERSJA WERSJA  
O KRÓTKIM RAMIENIU  
ZE ZINTEGROWANYM  
OKABLOWANIEM

•   UDŹWIG: 12 KG

•   ZASIĘG: 1098 MM

SERIA 
ROBOTÓW

FANUC  
M-20iA

Roboty należące do rodziny 
M-20 to liderzy branżowi pod 
względem udźwigu, zasięgu 
i prędkości osiowej. Posiada-
ją zasięg do 2 m i mogą ob-
służyć przedmioty o wadze 
do 35 kg. Dzięki wyjątkowej 
konstrukcji te stosunkowo 
lekkie, ale silne sześcioosio-
we roboty mają okablowanie 
zintegrowane w ramieniu 
i nadgarstku. Model M-20 to 
optymalny wybór w przy-
padku zadań obejmujących 
manipulowanie średnimi ob-
ciążeniami.

ŚRODEK LINII
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•   ROBOT 6-OSIOWY,  
WERSJA  
ZE ZINTEGROWANYM  
OKABLOWANIEM 
MONTOWANA OD GÓRY  
I OSIĄ  PRZEZNACZONĄ  
DO WSPÓŁPRACY  

Z TOREM JEZDNYM

•   UDŹWIG: 20 KG
•   ZASIĘG: 1662 MM

•   ROBOT 6-OSIOWY,  
WERSJA  
ZE ZINTEGROWANYM  
OKABLOWANIEM 
MONTOWANA OD GÓRY  
I OSIĄ PRZEZNACZONĄ  
DO WSPÓŁPRACY  
Z TOREM JEZDNYM 

•   UDŹWIG: 35 KG

•   ZASIĘG: 1662 MM

•   ROBOT 6-OSIOWY,  
WERSJA O DUŻEJ 
BEZWŁADNOŚCI

•   UDŹWIG: 35 KG

•   ZASIĘG: 1813 MM

•   ROBOT 6-OSIOWY,  
PRZYSTOSOWANY 
DO PRACY 
W TRUDNYCH  
WARUNKACH

•   UDŹWIG: 25 KG

•   ZASIĘG: 1853 MM

M-20iA/20T

M-20iA/35M M-20iB/25

•   ROBOT 6-OSIOWY,  
WERSJA  
ZE ZINTEGROWANYM  
OKABLOWANIEM 
MONTOWANA OD GÓRY  
I OSIĄ  PRZEZNACZONĄ  
DO WSPÓŁPRACY  

Z TOREM JEZDNYM

•   UDŹWIG: 20 KG
•   ZASIĘG: 1662 MM

M-20iA/20MT

M-20iA/35MT
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•   ROBOT 6-OSIOWY,  
WERSJA  
STANDARDOWA  
ZE ZINTEGROWANYM 
OKABLOWANIEM I OSIĄ  
PRZEZNACZONĄ  
DO WSPÓŁPRACY  
Z TOREM JEZDNYM

•   UDŹWIG: 20 KG

•   ZASIĘG: 1811 MM

•   ROBOT 6-OSIOWY,  
WERSJA O DŁUGIM  
RAMIENIU  
ZE ZINTEGROWANYM 
OKABLOWANIEM  
I OSIĄ PRZEZNACZONĄ  
DO WSPÓŁPRACY  
Z TOREM JEZDNYM

•   UDŹWIG: 12 KG

•   ZASIĘG: 2009 MM

•   ROBOT 6-OSIOWY,  
WERSJA O DUŻEJ 
BEZWŁADNOŚCI

•   UDŹWIG: 20 KG

•   ZASIĘG: 1813 MM

M-20iA M-20iA/12L M-20iA/20M

LINIA  
M-20 
OBEJMUJE:

ŚRODEK LINII
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NOWY model 
M-20iB/25C 
- stworzony 

specjalnie  
do obsługi 
procesów 

PRODUKCJI 
ŻYWNOŚCI

UDŹWIG
25 KG

ZASIĘG 
1853 MM

MAX.  
PREDKOŚĆ  

(°/ SEK)

• J1 - 205

• J2 - 205

• J3 - 260

• J4 - 415

• J5 - 415

• J6 - 880

Pokryty białą, 
epoksydową powłoką

Wyposażony w smar 
dedykowany do przemysłu 
spożywczego na osiach  
J1-J6 (H1 NSF)

Nadgarstek oraz 
przekładnia osi J6 
wykonane ze stali 
nierdzewnej

Śruby sześciokątne ze 
stali nierdzewnej

Klasa czystości do 
pomieszczen typu 
cleanroom ISO4

ŚRODEK LINII
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Do obsługi, a w szczegól-
ności pobierania i odkłada-
nia delikatnych produktów 
żywnościowych w ściśle 
określone miejsca FANUC 
stworzył rodzinę równole-
głych robotów GENKOTSU. 
Są to roboty szybkie i wyjąt-
kowo sprawne w działaniu, 
co odzwierciedla nazwa ro-
dziny. Słowo Genkotsu po-
chodzi z języka japońskiego. 
W dosłownym tłumacze-
niu oznacza pięść lub dłoń, 
co z kolei podkreśla fakt, że 
sprawność robotów jest zbli-
żona do zdolności manual-
nych ludzkiej dłoni.
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PLACE
PICK

Proces określany mianem Pick&Place 
dotyczy głownie zadań przekładania lub 
pakowania produktów. W przeciwieństwie 
do zadań paletyzacji lub depaletyzacji jest 
to proces bardzo szybki, a samo miejsce 
pobrania i odłożenia produktu z reguły 
znajduje się od siebie w odległości mniejszej 
niż 0.5m. Pobieranie, jak i odkładanie 
produktu odbywa się bardzo często bez 
zatrzymania transporterów, co dodatkowo 
podwyższa wydajność całego procesu.

&
ŚRODEK LINII
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•    ZWARTA BUDOWA - Łatwy montaż 
nawet w bardzo wąskich przestrze-
niach

•   LEKKA KONSTRUKCJA wszystkich 
ruchomych elementów pozwala 
na osiągnięcie dużych prędkości, 
a przez to krótkich cyklów pracy

M-1iA - PONAD 200 cykli/min.  
M1iA - WRIST AXES 1440°/S  
M-1iA/0.5S - WRIST AXES 
3500°/S

•   MOŻLIWOŚĆ WYKONYWANIA OPE-
RACJI w trzech, czterech i sześciu 
stopniach swobody

•    BARDZO SZYBKA PRACA, która 
przekłada się na dużą wydajność 
całego procesu

•   WYPOSAŻONY W POJEDYNCZĄ, 
ROTUJĄCĄ OŚ do superszybkiego 
przenoszenia

•   WYKORZYSTUJE NOWY, ENERGO-
OSZCZĘDNY KONTROLER FANUC 

R-30iB. Urządzenie to gwarantuje 
jeszcze większą wydajność, przy 
zwiększonym poziomie oszczędno-
ści energii. Dzięki czemu stanowi 
optymalne kosztowo rozwiązanie 
do budowy systemów transpor-
towych dla maszyn, jak również 
całych systemów

•    BARDZO WYSOKA POWTARZAL-
NOŚĆ 0,02 mm

GŁÓWNE CECHY ROBOTÓW FANUC M-1iA 
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SERIA ROBOTÓW

FANUC M-1iA
M-1iA to doskonały robot firmy
FANUC, który dzięki swoim
inteligentnym i unikalnym
funkcjom z impetem wchodzi  
na rynek europejski i rewolucjonizuje 
produkcję przemysłową. Ten lekki  
i kompaktowy robot został
stworzony do przenoszenia bardzo 
małych części - o masie do 0,5kg.

Doskonale sprawdza się także w zadaniach 
sortowania i pakowania produktów żyw-
nościowych lub farmaceutycznych. Jako 
przedstawiciel rodziny GENKOTSU cha-
rakteryzuje się elastycznością zbliżoną do 
sprawności ludzkiego nadgarstka, bardzo 
zwartą budową, a także niedoścignioną 
precyzją. Lekka konstrukcja wszystkich 
ruchomych elementów robota pozwala 
na osiągnięcie dużych prędkości, a przez 
to krótkich cyklów pracy. Robot może być 
montowany na podłodze, stropie, bądź 
pod kątem, tak by zaoszczędzić przestrzeń 
oraz zoptymalizować dostęp do detalu oraz 
skrócić czas cyklu.

ŚRODEK LINII

68

broszura_01_2017v3.indd   68 19.12.2017   10:37



71

O wysokiej niezawodności robota decyduje 
jego konstrukcja. Urządzenia napędowe 
maszyny zostały umieszczone daleko  
od nadgarstka, który jest narażony na warunki 
środowiskowe oraz duże przyspieszenia.

•   ROBOT 4-OSIOWY,  
TYPU DELTA, WERSJA  
O DŁUGIM RAMIENIU

•   UDŹWIG: 0.5 KG

•   ZASIĘG: 420 MM

•   ROBOT 3-OSIOWY,  
TYPU DELTA  

•   UDŹWIG: 1 KG

•   ZASIĘG: 280 MM

•   ROBOT 3-OSIOWY,  
TYPU DELTA O DŁUGIM  
RAMIENIU

•   UDŹWIG: 1 KG

•   ZASIĘG: 420 MM

M-1iA/0.5SL M-1iA/1H M-1iA/1HL

JJest to inteligentne i nieza-
wodne urządzenie najnow-
szej generacji, które pracuje 
z wysoką efektywnością, 
gwarantuje łatwą obsługę 
oraz znaczne oszczędności 
energii. Każde stanowisko 
zrobotyzowane, stworzone 
w oparciu o robota M-1iA 
może korzystać ze zinte-
growanego systemu wi-
zyjnego FANUC iRVision 
oraz czujnika siły FANUC 
Force Sensor. To decyduje 
o tym, że procesy produkcji 
realizowane na stanowisku 
cechuje najwyższa moż-
liwa szybkość i precyzja, 
a także minimalne koszty.
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•   ROBOT 6-OSIOWY,  
TYPU DELTA

•   UDŹWIG: 0.5 KG

•   ZASIĘG: 280 MM

•   ROBOT 6-OSIOWY,  
TYPU DELTA, O DŁUGIM  
RAMIENIU

•   UDŹWIG: 0.5 KG

•   ZASIĘG: 420 MM

•   ROBOT 4-OSIOWY,  
TYPU DELTA

•   UDŹWIG: 0.5 KG

•   ZASIĘG: 280 MM

M-1iA/0.5A M-1iA/0.5AL M-1iA/0.5S

LINIA M-1iA OBEJMUJE:

ŚRODEK LINII
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I PAKOWANIE
Konfekcjonowanie to zgodnie ze 
słownikową definicją „dzielenie wyrobów na 
porcje i pakowanie”, ale w praktyce możemy 
wyróżnić wiele odmian konfekcjonowania 
w zależności od rodzaju pakowanego 
produktu, rodzaju opakowania i sposobu 
dystrybucji towaru. W pewnych zakresach 
termin pokrywa się z angielskim  
„co-packing”, w innych je przekracza  
lub zawęża.

W sensie technicznym termin konfekcjo-
nowanie obejmuje wszystko to, co po-
zwala posortować, zestawić, zapakować 
i oznaczyć produkt zgodnie z wymogami 
klienta.

Usługi konfekcjonowania wykonywane 
są zwykle ręcznie jednak specjalizujące 
się w konfekcjonowaniu firmy często po-
siadają linie produkcyjne, gdzie niektóre 
etapy konfekcjonowania produktów są 
zautomatyzowane.

KONFEKCJONOWANIE

ŚRODEK LINII
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I PAKOWANIE
Konfekcjonowanie to zgodnie ze 
słownikową definicją „dzielenie wyrobów na 
porcje i pakowanie”, ale w praktyce możemy 
wyróżnić wiele odmian konfekcjonowania 
w zależności od rodzaju pakowanego 
produktu, rodzaju opakowania i sposobu 
dystrybucji towaru. W pewnych zakresach 
termin pokrywa się z angielskim  
„co-packing”, w innych je przekracza  
lub zawęża.

W sensie technicznym termin konfekcjo-
nowanie obejmuje wszystko to, co po-
zwala posortować, zestawić, zapakować 
i oznaczyć produkt zgodnie z wymogami 
klienta.

Usługi konfekcjonowania wykonywane 
są zwykle ręcznie jednak specjalizujące 
się w konfekcjonowaniu firmy często po-
siadają linie produkcyjne, gdzie niektóre 
etapy konfekcjonowania produktów są 
zautomatyzowane.

KONFEKCJONOWANIE

ŚRODEK LINII
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KORZYŚCI 
WYNIKAJĄCE  
Z ROBOTYZACJI 
PAKOWANIA:

•    oszczędność kosztów pakowania

•    optymalne wykorzystanie przestrzeni

•    wzrost wydajności

•    zapewnienie ciągłości produkcji

•    zwiększenie niezawodności systemu pakowania

•    skrócenie cyklu pracy

•    zwiększenie elastyczności pakowania 

•    precyzyjne wykonywanie operacji pakowania 

•    delikatne chwytanie wyrobów

•    zwiększenie jakości produktu 

•    realizacja zadań trudnych, uciążliwych a niekiedy 
niewykonalnych dla człowieka

KONFEKCJONOWANIE
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ROBOT
M2iA/3SL
to nowy robot FANUC z serii M-2 o udźwigu 3kg 
i zasięgu 1130 mm stworzony z myślą o obsłudze 
małych ładunków. Idealnie nadaje się do chwytania, 
pakowania, przenoszenia oraz montażu. Robot został 
wyposażony w mocne silniki serwo, które gwaran-
tują wysokie przyspieszenia i krótkie cykle, zapew-
niając użytkownikom niedoścignione wydajności. 
Dzięki temu, że robot posiada ochronę IP69K może 
pracować w środowiskach o zaostrzonych normach 
czystości, m.in. w przemyśle spożywczym czy far-
maceutycznym. Z uwagi na gładką i łatwą do czysz-
czenia powierzchnię, a także możliwość zastoso-
wania w robocie środków smarnych dozwolonych 
w produkcji żywności rozwiązanie to doskonale 
sprawdza się w branży przetwórstwa żywności, m.in. 
w przemyśle mleczarskim i mięsnym. Ze względu na 
swoje cechy robot gwarantuje uzyskanie satysfakcjo-
nujących parametrów w zakresie szybkości, elastycz-
ności i precyzji, które są kluczowe m.in. w przemyśle 
spożywczym, farmaceutycznym czy elektronicznym.

•   ROBOT 4-OSIOWY,  
TYPU DELTA ZE  
ZINTEGROWANYM  
OKABLOWANIEM

•   UDŹWIG: 3 KG
•   ZASIĘG: 800 MM

•   ROBOT 4-OSIOWY,  
TYPU DELTA,  
O DŁUGIM RAMIENIU  
ZE ZINTEGROWANYM  
OKABLOWANIEM

•   UDŹWIG: 3 KG
•   ZASIĘG: 1130 MM

•    ROBOT 3-OSIOWY,  
TYPU DELTA  
ZE ZINTEGROWANYM  
OKABLOWANIEM

•   UDŹWIG: 6 KG
•   ZASIĘG: 800 MM

•   ROBOT 3-OSIOWY,  
TYPU DELTA O DŁUGIM  
RAMIENIU,  
ZE ZINTEGROWANYM  
OKABLOWANIEM

•   UDŹWIG: 6 KG
•   ZASIĘG: 1130 MM

M-2iA/3S

M-2iA/3SL

M-2iA/6H

M-2iA/ 6HL

LINIA 
M-2iA 
OBEJMUJE:
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SERIA ROBOTÓW

FANUC M-2iA
Serię robotów M-2 zaprojektowano 
z myślą o zróżnicowanych wymaganiach 
w zakresie dostosowania robotów do 
szeregu przenośników o dużej prędkości 
i ultraszybkiego pobierania, pakowania 
oraz przenoszenia produktów. Roboty 
z tej serii są dostępne w wersjach z 3, 4 lub 
6 osiami, ich udźwig nie przekracza 6 kg, 
a maksymalny zasięg wynosi 1,13 m.

ŚRODEK LINII
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FANUC M-3iA

Nowy robot FANUC M-3iA/12H, zwa-
ny pająkiem, to bardzo szybki robot, 
o zasięgu 1350 mm i maksymalnym 
udźwigu kiści 12 kg, stworzony z myślą 
o zastosowaniu w najbardziej wyma-
gających sektorach przemysłu - prze-
myśle spożywczym, farmaceutycz-
nym, elektronicznym. Robot należy do 
rodziny GENKOTSU, co symbolizuje 
innowacyjne połączenie zwartej bu-
dowy, szybkości, mocy i elastyczności 
ruchów bliskiej sprawności ludzkiego 
nadgarstka. Robot jest jednym z naj-
większych robotów w swojej rodzinie 
i doskonale sprawdza się w operacjach 

przenoszenia, układania i pakowania 
delikatnych produktów, a w razie po-
trzeby świetnie poradzi sobie także 
z zadaniami szybkiego i precyzyjnego 
montażu. Jest to urządzenie wprost 
stworzone do szybkiego reagowania, 
co jest niezbędne na każdej linii pro-
dukcyjnej. Unikalna konstrukcja ramion 
równoległych robota pozwala na wy-
konywanie bardzo szybkich ruchów. 
Ramiona robota M-3iA osiągają więk-
szą prędkość, krótszy cykl pracy oraz 
niedoścignioną dokładność w porów-
naniu do tradycyjnych robotów mon-
tażowych.

Mistrzowie prędkości, wszechstronności w działaniu, 
pobierania i przenoszenia małych detali w szerokim 
zakresie branż przemysłowych, w tym w przemyśle 
spożywczym, farmaceutycznym i elektronicznym. 
Roboty M-3 są dostępne W WERSJI 3,4 I 6 OSIOWEJ. 
Unikalna, równoległa struktura i duży zakres pracy 
czynią z nich idealny wybór do automatyzacji 
wymagających procesów i aplikacji, w których 
tradycyjne, szeregowe roboty typu SCARA  
na pewno się nie sprawdzą.

ŚRODEK LINII
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•    Zwarta budowa

•   Wykorzystuje nowy, energo-

oszczędny kontroler FANUC 

R-30iB. Urządzenie to gwaran-

tuje jeszcze większą wydajność, 

przy zwiększonym poziomie 

oszczędności energii. Dzięki 

czemu stanowi optymalne kosz-

towo rozwiązanie do budowy 

systemów transportowych dla 

maszyn, jak również całych 

systemów.

•    Posiada zintegrowany system 

wizyjny FANUC iRVision

•   Wykorzystuje wysokoczułą 

funkcję wykrywania kolizji

•   Może pracować w środowisku 

zapylonym lub we mgle olejowej

•   Może być zaadoptowany do 

pracy w przemyśle spożywczym 

(robot jest pokryty białą farbą 

epoksydową w celu jego ochro-

ny przed działaniem kwaśnych 

i zasadowych środków dezynfe-

kujących)

•   Bardzo wysoka powtarzalność  

+ /- 0,1 mm

GŁÓWNE CECHY ROBOTA M-3iA/12 H 
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O wysokiej niezawodności 
robota decyduje jego 
konstrukcja. Urządzenia 
napędowe maszyny zostały 
umieszczone daleko  
od nadgarstka, który jest 
narażony na trudne warunki 
środowiskowe oraz duże 
przyspieszenia.

•   ROBOT 3-OSIOWY,  
TYPU DELTA ZE  
ZINTEGROWANYM  
OKABLOWANIEM

•   UDŹWIG: 12 KG

•   ZASIĘG: 1350 MM

•   ROBOT 6-OSIOWY,  
TYPU DELTA

•   UDŹWIG: 6 KG

•   ZASIĘG: 1350 MM

•   ROBOT 4-OSIOWY,  
TYPU DELTA, ZE  
ZINTEGROWANYM 
OKABLOWANIEM

•   UDŹWIG: 6 (8) KG

•   ZASIĘG: 1350 MM

LINIA 

M-3iA 
OBEJMUJE:

M-3iA/12H

78

M-3iA/6A

M-3iA/6S
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PA
LE
TY 
ZA

CJA

PALETYZACJA utożsa-
miana jest z ostatnim 
etapem produkcji. Zapa-
kowany produkt lub opa-
kowanie zbiorcze należy 
ułożyć na kolejnych war-
stwach palety aż do zada-
nej wysokości lub cięża-
ru całego stosu. Schemat 
ułożenia każdej z warstw 
nie jest przypadkowy 
i wynika z konieczno-
ści wykorzystania moż-
liwie dużej powierzch-
ni palety. Optymalizacja 
ułożenia produktów na 
warstwie przekłada się 
bezpośrednio na obniże-
nie jednostkowych kosz-
tów magazynowania 
oraz transportu produk-
tu. Aby zapewnić większą 
sztywność ułożonego na 
palecie stosu, pomiędzy 
kolejnymi warstwami pa-
lety często umieszcza się 
tekturowe przekładki.

KONIEC LINII
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Duże momenty i bezwładność nad-
garstka M-410 powodują, że może 
on obsługiwać duże chwytaki i cięż-
kie ładunki, z maksymalną pręd-
kością.

Aby zapewnić większą wszech-
stronność manipulowania produk-
tami o różnych rozmiarach, modele 
M-410 można wyposażyć w chwy-
taki sterowane serwonapędem zin-
tegrowanym z kontrolerem robota.

W ramach linii M - 410 dostępne 
są modele, które mogą manipulo-
wać ładunkami od 140 do 700 kg 
— pudłami, workami lub płytami 
betonowymi. To specjaliści - go-
towi, by wykonać każde zadanie 
paletyzowania lub depaletyzowania 
w każdej produkcji.

RODZINA ROBOTÓW FANUC M-410
MODEL M-410iB /140H M-410iB /450 M-410iB /700 M-410iC /185 M-410iC /315 M-410iC /500

Liczba 
osi 5 4 4 4 4 4

UDŹWIG
(kg) 140 450 700 185 315 500

ZASIĘG
(mm) 2850 3130 3143 3143 3143 3130
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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.

KONIEC LINII

ROBOTY SERII  
M - 410 STWORZONE  
DO PALETYZOWANIA

Roboty tej serii zostały za-
projektowane specjalnie 
z myślą o przenoszeniu 
ciężkich i nieporęcznych 
ładunków, w szczególno-

ści 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 stano-
wią idealne rozwiązanie 
do obsługi średnich i du-
żych obciążeń.
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NOWY

•   ROBOT 6-OSIOWY,  
WERSJA  
STANDARDOWA

•   UDŹWIG: 100 KG

•   ZASIĘG: 2230 MM

•    ROBOT 6-OSIOWY,  
WERSJA  
STANDARDOWA

•   UDŹWIG: 80 KG

•   ZASIĘG: 2230 MM

•   ROBOT 5-OSIOWY,  
WERSJA  
DO PAKOWANIA  
I PALETYZACJI

•   UDŹWIG: 80 KG

•   ZASIĘG: 2230 MM

R-1000iA/100F R-1000iA/80F R-1000iA/80H

LINIA R-1000iA OBEJMUJE

R-1000iA/80H

ZWIĘKSZONA WYDAJNOŚĆ

WZMOCNIONA 
MECHANICZNIE OŚ J2

NAJSZYBSZY  
W SWOJEJ KLASIE

NOWE 
PRZEKŁADNIE 
OSI J2 ORAZ J5  
DLA WIĘKSZEJ 
SZYBKOŚCI

J2 1400/s
J2 3500/s

1800/s
5000/s

»
»
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Szybki, nieduży i niezawodny – dzięki udźwigowi do 100 kg i zasięgowi 2,2 
m pięcio lub sześcioosiowe roboty serii R-1000 stanowią idealne rozwiązanie 
w sytuacjach, gdy konieczne jest manipulowanie średnimi obciążeniami. 
Roboty te zostały zaprojektowane przede wszystkim z myślą o zapewnieniu 
dużej szybkości a w efekcie niedoścignionej wydajności. Dzięki dużemu 
przyspieszeniu zapewniają one najkrótsze czasy cyklu, a zwarta konstrukcja 
pozwala oszczędzać cenne miejsce na hali produkcyjnej.

SERIA ROBOTÓW

R-1000 to świetne 
rozwiązanie 
do procesów 
depaletyzowania/ 
paletyzowania 
wymagających 
dużej wydajności 
i maksymalnej 
niezawodności.

R-1000iA

POCZATEK LINII KONIEC LINII
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- godny 
następca

NOWY
R-2000iC

R-2000iB

NOWY UDOSKONALONY R-2000iC

ZRÓŻNICOWANE OPCJE DLA WIELU APLIKACJI

WYŻSZA POWTARZALNOŚĆ

WYŻSZA PRODUKTYWNOŚĆ  
wynikająca z przyspieszenia

MNIEJ MODELI CZĘŚCI ZAMIENNYCH  
uniwersalne jednostki w głównych modelach

SZERSZE MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA  
w wyniku zwiększenia możliwości 
obciążenia nadgarstka

NOWY SILNIK - ZŁĄCZE QUICK-RELASE 
zwiększona wodoodporność

WYGODNIEJSZA OBSŁUGA 
wynikająca ze smukłej budowy

Wentylatory  
na serwomotory

Wysoka ochrona  
przed pyłem i wilgocią

Pokrywy  
silnika
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R-2000 to seria robotów FANUC, któ-
ra cieszy się szczególnym powodze-
niem wśród producentów na całym 
świecie. Roboty te cechują się wyso-
ką wydajnością i udźwigiem od 100 
do 270 kg, dzięki czemu są optymal-
nym rozwiązaniem w wielu zastoso-
waniach wymagających przenosze-
nia średnich i dużych ciężarów. 

Robot R-2000 o kompaktowej budo-
wie, wąskim ramieniu oraz nadgarst-
ku, wyróżnia się szybkością i dużym 
stopniem uniwersalności, co predys-
ponuje go do zastosowania w różno-
rodnych procesach.

SERIA ROBOTÓW

MNIEJSZY ROZMIAR I NIŻSZA MASA jednostki 
mechanicznej, kompaktowa budowa, sztywne 
a jednocześnie lekkie ramię oraz najnowocześniejsza 
technologia sterowania to tylko niektóre z cech, które 
powodują, że nowy robot R-2000iC świetnie prezentuje 
się na tle swojego młodszego brata. R- 2000iB, może 
z kolei poszczycić się imponującym wynikiem 
sprzedażowym – do dziś w przedsiębiorstwach 
produkcyjnych na całym świecie zainstalowano  
78 000 robotów tego typu.

R-2000iC

POCZATEK LINII KONIEC LINII
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WZMOCNIONA 
OCHRONA  
PRZED WNIKANIEM 
płynów I CIECZY

ZINTEGROWANE 
ZŁĄCZA 
PNEUMATYCZNE
I ELEKTRYCZNE 

obejmujące
8 WEJŚĆ I 8 WYJŚĆ  

ŁATWE  
W MONTAŻU  
ZESTAWY 
ROZSZERZAJĄCE 
FUNKCJONALNOŚĆ  
SĄ DOSTĘPNE DO 
RÓŻNYCH OPCJI,  
W TYM CHWYTAKÓW  
I SYSTEMÓW WIZYJNYCH

•   ROBOT 6-OSIOWY,  
NAJSILNIEJSZY ROBOT  
W SERII

•   UDŹWIG: 270 KG

•   ZASIĘG: 2655 MM

•   ROBOT 6-OSIOWY,  
WERSJA MONTOWANA  
NA POSTUMENCIE

•   UDŹWIG: 210 KG

•   ZASIĘG: 3095 MM

•   ROBOT 6-OSIOWY,  
WERSJA O DŁUGIM  
RAMIENIU

•   UDŹWIG: 210 KG

•   ZASIĘG: 3100 MM

•   ROBOT 6-OSIOWY,  
WERSJA MONTOWANA  
NA POSTUMENCIE

•   UDŹWIG: 165 KG

•   ZASIĘG: 3095 MM

HEAVY PAYLOAD

RACK MOUNT

R-2000iC/ 165 R

R-2000iC/ 270F

R-2000iC/ 210 R 

R-2000iC/ 210 L 

i
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•   ROBOT 6-OSIOWY,  
WERSJA STANDARDOWA

•   UDŹWIG: 165 KG

•   ZASIĘG: 2655 MM

•   ROBOT 6-OSIOWY,  
WERSJA STANDARDOWA

•   UDŹWIG: 210 KG

•   ZASIĘG: 2655 MM

•   ROBOT 6-OSIOWY,  
WERSJA O DŁUGIM  
RAMIENIU

•   UDŹWIG: 125 KG

•   ZASIĘG: 3100 MM

STANDARD

LONG  REACH

LINIA  
R-2000iC 
OBEJMUJE

R-2000iC/165F

R-2000iC/ 210F

R-2000iC/ 125 L 

POCZATEK LINII KONIEC LINII
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•     roboty bardzo silne

•     posiadają wyjątkowo duży 

zasięg i duży skok pionowy, co 

umożliwia im układanie stosów 

palet do wysokości 2 m

•     niezrównana wydajność

•     kontroler zintegrowany  

w cokole pozwala oszczędzać 

przestrzeń, ułatwia transport 

i instalację

•     okablowanie prowadzone 

wewnątrz ramienia wydłuża 

trwałość przewodów

•     duże momenty oraz bezwład-

ność pozwalają na obsługę 

dużych i ciężkich chwytaków, 

w tym sterowanych 6-osiowym 

napędem

GŁÓWNE CECHY ROBOTÓW SERII R-2000iC  
szczególnie istotne w aplikacjach depaletyzacji:

środek linii  - Handling & przenoszenie, Pick&Placei
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Ten model, cechujący się 
dużym udźwigiem 210 kg, 
idealnie nadaje się do sze-
regu zadań przenoszenia 
ciężkich ładunków w każdej 
branży. Dzięki dostępności 
wielu opcji montażu, które 
pozwalają na najlepsze wy-
korzystanie miejsca i osiąg-
nięcie optymalnego zakresu 
pracy robot jest doskona-
łym rozwiązaniem dla pro-
cesów produkcji żywności. 
Dodatkowe opcje sprawiają, 
że sprawdza się w przypad-
ku procesów przetwarzania 
ży wności w  wilgotnych 
środowiskach.

ROBOT

OBSŁUGA CIĘŻKICH 
PRZEDMIOTÓW POD 
DOWOLNYM KĄTEM

R-2000iC/210F

POCZATEK LINII KONIEC LINII
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DLACZEGO 
ROBOT

OBNIŻENIE KOSZTÓW 
PRODUKCJI

ZASTĄPIENIE CZŁOWIEKA  
W CIĘŻKICH WARUNKACH PRACY

PERFEKCYJNA 
POWTARZALNOŚĆ I PRECYZJA 
RUCHÓW ROBOTA

ELIMINACJA POMYŁEK LUDZKICH

PRESTIŻ, WYNIKAJĄCY ZE ZROBOTYZOWANIA  
PROCESU PRODUKCJI

optymalne 
wykorzystanie 
przestrzeni

DUŻA SZYBKOŚĆ PROCESU  
= WYSOKA WYDAJNOŚĆ APLIKACJI

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

NIEZAWODNOŚĆ (DZIĘKI WYELIMINOWANIU 
POTENCJALNIE AWARYJNYCH ELEMENTÓW)

1

7

2

możliwośc szybkiego 
przenoszenia dużych 
ciężarów

3
4

65 Podniesienie jakości 
produktu

8 9
10

11

92 93



95

ZAŁOŻENIA WSTEPNE

Jest to wstępny etap, w którym zarządza-
jący produkcją w zakładzie wspólnie z do-
stawcą środków automatyzacji powinien 
zdefiniować swoje priorytety i oczekiwa-
nia, co do efektów robotyzacji. Produkcja 
przemysłowa to zbiór różnorodnych pro-
cesów, które mogą być optymalizowane 
w różnych aspektach, np:

∞ wydajnościowym

∞ jakościowym

∞ obniżenia zużycia energii i materiałów 
∞ etc.

Punktem wyjścia do wdrożenia robota 
przemysłowego jest precyzyjne określe-
nie potrzeb i problemów, które robot po-
winien docelowo rozwiązać. Warunkiem 
niezbędnym do zrobienia pierwszego, 
a zarazem kluczowego kroku jest wizja 
lokalna w zakładzie produkcyjnym.

Szczególną rolę gra tu partnerska współ-
praca obu stron, ponieważ połączenie do-
świadczeń 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 robotów i opcji, w które można je 
wyposażyć, daje najlepsze efekty. Bardzo 
często możliwość bezpośredniego spotka-
nia partnerów w zakładzie skutkuje wska-
zaniem miejsc, które doskonale nadają się 
do robotyzacji i mogą znacząco wpłynąć 
na poprawę parametrów całej produkcji. 
Taka możliwość praktycznie nie ma szansy 
sie pojawić, w przypadku, gdy na wstęp-
nym etapie wdrożenia o robotyzacji rozma-
wia się w oderwaniu od hali produkcyjnej.

SZEROKIE SPOJRZENIE  
NA ZAKŁAD PRODUKCYJNY

Charakter/
wymiary 
produktu

Asortyment

Skala 
produkcji

Środowisko 
produkcji

Opakowanie

Kontrola 
jakości

PYTANIA 
„KLUCZE”, 
NA KTÓRE 
TRZEBA SOBIE 
ODPOWIEDZIEĆ

?
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JAK 
AUTOMATYZOWAĆ 

LINIE PRODUKCJI 
ŻYWNOŚCI 

– PORADNIK 
INWESTORA

Proces wdrożenia robota przemysło-
wego do pracy w zakładzie produkcyj-
nym obejmuje trzy główne etapy:

∞ założenia wstępne

∞  stworzenie indywidualnej koncepcji 
stanowiska zrobotyzowanego 

∞ wdrożenie robota do pracy w zakładzie

Każdy z tych etapów obejmuje szereg 
bardzo istotnych czynności wymagają-
cych wiedzy i doświadczenia ze strony 
dostawcy lub integratora robotów prze-
mysłowych.
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LAYOUT STANOWISKA, 
CZYLI KONCEPCJA 
STANOWISKA „USZYTA  
NA MIARĘ POTRZEB”

Kolejnym krokiem procesu jest stworzenie 
koncepcji stanowiska zrobotyzowanego. 
W ramach tej części zadania, dostawca ro-
botów dobiera model robota przemysłowe-
go, optymalny do potrzeb. Niekiedy propo-
nuje użycie więcej niż jednego robota, tak 
aby w pełni wykorzystać potencjał tkwiący 
w maszynach, w celu realizacji uprzednio 
zdefiniowanych celów.

Podstawowymi parametrami robota jest jego 
zasięg oraz udźwig. Dokładne dopasowanie 
potrzeb oraz dobranie parametrów do danej 
aplikacji może mieć wpływ na przebieg pro-
cesu produkcyjnego, jak również na koszty 
całej inwestycji. Oprócz standardowych pa-
rametrów robota należy także dokonać wy-
boru wariantu kinematyki robota (szeregowa, 
np. robot M- 10iA, M-20iA czy M-710iC /rów-
noległa – M-1iA, M-2iA, M-3iA) oraz konfigu-
racji szafy sterowniczej. W przypadku samej 
jednostki mechanicznej zwracamy szcze-
gólną uwagę na środowisko, w którym ma 
pracować (by określić odpowiedni stopień 
ochrony IP robota), wymaganą powtarzal-
ność oraz potrzebną liczbę stopni swobody 
(przykładem są roboty 3- osiowe czy 6–osio-
we). Dobierając opcje szafy sterowniczej, na-
leży dokonać wyboru sposobu komunikacji 
z maszynami współpracującymi, jak również 
oprogramowania wspomagającego proces 
technologiczny, np. paletyzowanie czy po-
bieranie i odkładanie.

W ramach koncepcji stanowiska wykonuje 
się testowanie i symulację pracy robota prze-
mysłowego i realizacji całego procesu. W tym 
momencie warto dokładnie przeanalizować 
możliwe warianty usytuowania robota w ra-
mach stanowiska zrobotyzowanego ponie-
waż w bezpośredni sposób wpływa to na 
funkcjonalność aplikacji, możliwości wyzna-

czenia 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 maszy-
ny, poziom oszczędności energii 
oraz jakość wykonywanej przez ro-
bota pracy.

Na tym etapie bardzo istotna jest 
analiza wydajnościowa oraz ży-
wotnościowa dobieranych robotów. 
Warto bardzo dokładnie przeanali-
zować potencjalne efekty pracy ro-
botów w danej aplikacji, aby zagwa-
rantować użytkownikowi zarówno 
szybki zwrot z inwestycji, jak rów-
nież optymalne wykorzystanie ro-
botów w długim okresie czasu.

Inną, szczególnie istotną kwestią, 
którą należy wziąć pod uwagę jest 
niezawodność robota. Warto wybie-
rać maszyny, które charakteryzują 
się wysokimi wskaźnikami nieza-
wodności (w przypadku robotów 
FANUC wynosi ona 99,99 proc.), 
ponieważ w bezpośredni sposób 
wpływa to na funkcjonowanie sta-
nowiska zrobotyzowanego w dal-
szych etapach jego użytkowania.
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Optymalnie zaprojektowane stanowisko zro-
botyzowane jest gotowe do tego, by odpo-
wiadać na bieżące potrzeby produkcji, a także 
mieć możliwość dostosowania się do no-
wych wyzwań np. wzrost wydajności, nowy 
produkt w asortymencie, nowy materiał etc., 
wynikających ze zmieniających się potrzeb 
rynku. W związku z tym projektant stano-
wiska i dostawca robotów powinien myśleć 
o ewentualnych możliwościach rozbudowy 
stanowiska w przyszłości. Z punktu widzenia 
użytkownika roboty powinny zostać dobra-
ne w taki sposób, aby koszty całego wdroże-
nia były optymalnie wyważone w stosunku 
do bieżących potrzeb, a inwestycje związane 
z rozbudową stanowiska jak najmniej kosz-
towne.

Pierwszym krokiem do wdrożenia robota do 
pracy w zakładzie jest instalacja i formalny 
odbiór stanowiska w zakładzie.

W RAMACH INSTALACJI NASTĘPUJE:

a. ZASILENIE MASZYNY 

W zależności od wersji zastosowanego kon-
trolera, robota należy zasilić energią o ściśle 
określonych parametrach – zgodnie z wy-
maganym poziomem napięcia i poborem 
mocy. Po wykonaniu działań przygotowaw-
czych robot jest gotowy do podjęcia prac 
- programistycznych i komunikacyjnych, 
mających przygotować go do wykonywania 
zadań w docelowej aplikacji.

ANALIZA MOŻLIWOŚCI 
ROZBUDOWY STANOWISKA

ODBIÓR STANOWISKA  
PRZEZ INWESTORA

WDROŻENIE ROBOTA 
DO PRACY  
W ZAKŁADZIE
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W momencie, kiedy model stanowiska zro-
botyzowanego jest już zbudowany, w opar-
ciu o konkretny rodzaj robota (lub robotów), 
należy przystąpić do wyboru narzędzi dla 
robota. Na tym etapie pracy dostawca ma-
szyn określa zestaw urządzeń peryferyjnych 
niezbędnych do poprawnego funkcjonowa-
nia stanowiska, zwracając uwagę na kom-
patybilność wszystkich urządzeń oraz efekt 
funkcjonalny, który wystąpi po ich integra-
cji w ramach systemu. W ramach doboru 
narzędzi należy przemyśleć kwestie dobie-
ranych technologii, instalacji, prowadzenia 
przewodów i podłączeń, tak aby całość funk-
cjonowała bez jakichkolwiek przeszkód tech-
nicznych.

W czasach, gdy koszty produkcji są jednym 
z najważniejszych czynników decydujących 
o zyskach z produkcji bardzo ważnym ele-
mentem jest kalkulacja potencjalnych kosz-
tów eksploatacji robota. Szczególnie istotnym 
czynnikiem jest tutaj zapotrzebowanie robo-
ta na energię. Warto wiedzieć, że współczes-
ne, inteligentne roboty różnią się pod tym 
względem, a także, że niektóre z nich są wy-
posażane w specjalne funkcje umożliwiające 
odzyskiwanie energii z procesu np. podczas 
przestoju i jej wykorzystywanie w później-
szych cyklach pracy.

Każdy system zrobotyzowany musi spełniać 
wymogi dyrektyw maszynowych, dlatego 
w ramach etapu projektowania dostawca 
stanowiska jest zobowiązany do przeanali-
zowania tworzonego gniazda produkcyjne-
go pod kątem norm i wymogów w zakresie 
bezpieczeństwa.

DOBÓR NARZĘDZI  
DLA ROBOTA

ANALIZA ZUŻYCIA ENERGII

ANALIZA BEZPIECZEŃSTWA 
SYSTEMU
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Optymalnie zaprojektowane stanowisko zro-
botyzowane jest gotowe do tego, by odpo-
wiadać na bieżące potrzeby produkcji, a także 
mieć możliwość dostosowania się do no-
wych wyzwań np. wzrost wydajności, nowy 
produkt w asortymencie, nowy materiał etc., 
wynikających ze zmieniających się potrzeb 
rynku. W związku z tym projektant stano-
wiska i dostawca robotów powinien myśleć 
o ewentualnych możliwościach rozbudowy 
stanowiska w przyszłości. Z punktu widzenia 
użytkownika roboty powinny zostać dobra-
ne w taki sposób, aby koszty całego wdroże-
nia były optymalnie wyważone w stosunku 
do bieżących potrzeb, a inwestycje związane 
z rozbudową stanowiska jak najmniej kosz-
towne.

Pierwszym krokiem do wdrożenia robota do 
pracy w zakładzie jest instalacja i formalny 
odbiór stanowiska w zakładzie.

W RAMACH INSTALACJI NASTĘPUJE:

a. ZASILENIE MASZYNY 

W zależności od wersji zastosowanego kon-
trolera, robota należy zasilić energią o ściśle 
określonych parametrach – zgodnie z wy-
maganym poziomem napięcia i poborem 
mocy. Po wykonaniu działań przygotowaw-
czych robot jest gotowy do podjęcia prac 
- programistycznych i komunikacyjnych, 
mających przygotować go do wykonywania 
zadań w docelowej aplikacji.

ANALIZA MOŻLIWOŚCI 
ROZBUDOWY STANOWISKA

ODBIÓR STANOWISKA  
PRZEZ INWESTORA

WDROŻENIE ROBOTA 
DO PRACY  
W ZAKŁADZIE
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SPOSOBY TWORZENIA PROGRAMU RUCHU  
ROBOTA

1. Najprostszą formą jest „uczenie robota” 
punktów - poprzez fizyczny dojazd do nich 
w przestrzeni i zapisanie współrzędnych 
tych punktów w programie robota;

2. Programowanie w trybie online - pozycje 
robota można również zapisywać wprowa-
dzając współrzędne punktów bezpośrednio 
za pomocą klawiatury;

3. Programowanie w trybie offline - przy 
użyciu środowiska symulacyjnego Robo-
guide na komputerze, bez potrzeby bezpo-
średniej pracy na robocie w trakcie uczenia 
nowego programu. Dużą zaletą tego sposo-
bu jest możliwość swobodnego programo-
wania bez potrzeby ingerowania w pracę 
rzeczywistego robota. Co więcej, możliwe 
jest także przetestowanie programu bez ry-
zyka rzeczywistej kolizji i natychmiastowe 
sprawdzenie wyników jego działania, tzn. 
uzyskanie informacji np. o czasie cyklu.

Warto wiedzieć, że w niektórych aplikacjach, 
gdzie robot wyposażony jest w system wi-
zyjny FANUC iRVision lub jest wykorzy-
stywana funkcja Cad-To-Path, system jest 
w stanie samodzielnie wygenerować dla 
siebie program ruchowy na podstawie zna-
lezionej krawędzi detalu przeznaczonego 
do obróbki lub obsługi. W takim przypadku 
uczenie nowych punktów jest realizowane 
automatycznie, bez potrzeby angażowania 
programisty.

E. TESTY I OPTYMALIZACJA

Stanowisko zrobotyzowane musi zostać za-
adoptowane w konkretnej hali produkcyjnej. 
Aby w praktyce funkcjonowało, tak jak w te-
orii musi zostać przetestowane w środowi-
sku produkcyjnym i dostosowane do lokal-
nych potrzeb środowiska produkcyjnego.
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b. PODŁĄCZENIE PERYFERIÓW

Robot zostaje wyposażony w niezbędne na-
rzędzia, warunkujące jego pracę w ramach 
stanowiska.

c. WYZNACZENIE STREF BEZPIECZEŃSTWA

W ramach stanowiska zostają wyznaczone 
strefy bezpieczeństwa, umożliwiające bez-
pieczną pracę robota (niwelacja ryzyka ko-
lizji z innymi urządzeniami peryferyjnymi, 
ogrodzeniem lub człowiekiem) oraz opera-
torów.

d. PROGRAMOWANIE

Kiedy robot jest już gotowy do pracy, można 
rozpocząć programowanie. Sposób tworze-
nia aplikacji ruchowej lub też konieczność 
zainstalowania sprzętu zewnętrznego po-
trzebnego do wykonania zadania są ściśle 
uzależnione od procesu, jaki ma być powie-
rzony robotowi.

PRZYKŁADOWO: 
w aplikacji 
pick’n’place, 
wykorzystującej 
system wizyjny, 
programowaniu
ruchów robota 
towarzyszy proces 
kalibracji kamery 
i tworzenia procesu 
wizyjnego.
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W ramach planu użytkowania stanowiska 
dostawca robotów sugeruje użytkownikowi 
w jaki sposób eksploatować robota, jak dbać 
o jego dobrą kondycję poprzez dokonywanie 
planowanych przeglądów i jak ograniczać ry-
zyko wystąpienia problemów technicznych 
oraz nieplanowanych przestojów maszyny.

ZBUDOWANIE PLANU 
UŻYTKOWANIA 
STANOWISKA
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F. TRYOUT

Podczas etapu tryout powinny być wykona-
ne wszystkie przewidziane na tej linii wyroby, 
we wszystkich wariantach i w większej ilości 
sztuk, np. kilkudziesięciu lub nawet kilkuset. 
Są one sprawdzane przez inwestora. Dopiero 
po nabraniu pewności, że linia realizuje za-
łożone wyroby w odpowiedniej jakości, wg 
odpowiedniego programu kontroli zostaje 
zwolniona do zamontowania u inwestora. 
Zwykle jest na to krótki czas np. dwa tygodnie 
na montaż i uruchomienie. Przez pierwsze 
cztery tygodnie pracy linii wymagana jest 
tzw. asysta, czyli nadzór mechanika i roboty-
ka nad linią.

Prawidłowo wdrożone stanowisko zrobotyzo-
wane powinno zostać przekazane do użytko-
wania wraz z pełną dokumentacją technicz-
ną, umożliwiającą jego prawidłową obsługę 
techniczną przez służby utrzymania ruchu.

Każde stanowisko zrobotyzowane wymaga 
obsługi. W związku z tym operatorzy i służ-
by utrzymania ruchu w zakładzie powinny 
przejść szkolenia umożliwiające obsługę ro-
bota i optymalne zarządzanie procesami re-
alizowanymi w ramach stanowiska zroboty-
zowanego.

STWORZENIE 
DOKUMENTACJI 
TECHNICZNYCH  
DLA STANOWISKA

KWALIFIKACJE TECHNICZNE 
PRACOWNIKÓW/ 
WDROŻENIE SŁUŻB 
UTRZYMANIA RUCHU 
W ZAKŁADZIE
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PRZYKŁADY FIRM 
SKUTECZNIE 

AUTOMATYZUJĄCYCH 
LINIE SPOŻYWCZE

JEDNYM Z CZYNNIKÓW, w opar-
ciu o który może być budowana  
przewaga konkurencyjna przedsię-
biorstw przemysłu spożywczego  
jest innowacyjność. Wprowadza-
nie innowacji jest ważnym elemen-
tem, pozwalającym przedsiębiorstwu 
dostosowywać się do zmieniających 
się warunków otoczenia. Innowacje 
decydują o tempie i kierunkach roz-
woju przedsiębiorstwa.

104
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Roboty  FANUC 
paletyzują 
mleczne wyroby
Rozmowa z Panem  Andrzejem Jacakiem, 
kierownikiem działu automatyki w OSM Piątnica.

Od wielu lat OSM Piątnica stawia na 
ciągły rozwój, mający na celu konku-
rowanie z najlepszymi firmami na ryn-
ku mleczarstwa nie tylko w Polsce, ale 
i na świecie. Jednym z naszych głów-
nych celów jest udoskonalanie pro-
dukowanych przez nas wyrobów oraz 
wprowadzanie nowych produktów. 
Priorytetem dla nas zawsze jest ich ja-
kość i naturalność. Najwidoczniej nasi 
klienci doceniają takie podejście, bo co 
roku możemy pochwalić się zwiększe-
niem sprzedaży naszych wyrobów, 
i to praktycznie w każdym segmencie.

Stałe zwiększanie produkcji niesie 
jednak za sobą konieczność rozbudo-
wy zakładu i wprowadzania bardziej 
efektywnych metod produkcji. OSM 
Piątnica mogła zawsze pochwalić się 
nowoczesnymi urządzeniami i linia-
mi produkcyjnymi niemal na każdym 
etapie produkcji. Na pewnym pozio-
mie rozwoju naszej firmy konieczne 
jednak stało się udoskonalenie pro-
cesu odbierania i paletyzacji gotowych 
wyrobów, tak, aby można było spro-
stać coraz bardziej wydajnym maszy-

Roboty wdrożone w OSM Piątnica to 
standardowe wersje FANUC M-410iB 
dedykowane do paletyzowania. Zło-
żoność układu linii paletyzującej 
w naszym zakładzie wymagała jed-
nak uprzedniego przystosowania tych 
robotów – pod nasze potrzeby celowo 

Jeden robot wykonuje pracę kilkunastu, 
a nawet kilkudziesięciu ludzi i to pracę 
najbardziej nielubianą, związaną z du-
żym wysiłkiem fizycznym i monotonią.

Nie mamy 
z nimi żadnych 
problemów. 
Ograniczamy 
się tylko do 
przeglądów.

Co Państwa skłoniło do 
decyzji o zakupie robo-
tów?

Jak wyglądał proces 
integracji robotów z linią 
produkcyjną?

OSM Piątnica zajmuje się prze-
twórstwem mleka i produkcją 
mlecznych wyrobów spożyw-
czych. Spółdzielnia jest również 
jednym z najbardziej dynamicz-
nie rozwijających się zakładów 
polskiego przemysłu mle-
czarskiego. Aby sprostać stale 
rosnącej konkurencji na krajo-
wym i unijnym rynku wyrobów 
mleczarskich, firma zdecydowa-
ła się zwiększyć swą wydajność 
produkcji poprzez robotyzację 
linii paletyzacyjnej. 

skonstruowano specjalny chwytak 
robota. Niezbędne były też prace in-
tegrujące, polegające na właściwym 
skomunikowaniu robotów z innymi 

urządzeniami systemu. 
Roboty wymagały rów-
nież odpowiedniego za-
programowania trajekto-
rii ruchu chwytaka, która 
jest ustalana indywidual-
nie dla każdej aplikacji. 
Do tego doszły również 
sprawy bezpieczeństwa, 
jak np. ustalenie strefy 
zasięgu robota.

Wdrożenie robotów wy-
magało również odpo-
wiedniego przeszkolenia 
naszych pracowników 
z zakresu obsługi tych 

urządzeń. Operatorzy obsługują-
cy nasze linie, a więc i roboty, odbyli 
odpowiednie szkolenie podczas prac 
uruchomieniowych gotowej instalacji. 
Dodatkowo byli oni obecni podczas 
prac montażowych. W podobny spo-
sób szkoliły się też nasze służby tech-
niczne. Dodatkowo dwie osoby zostały 
wysłane na specjalistyczne szkolenie 
z zakresu obsługi i programowania ro-
botów FANUC.

Z perspektywy czasu możemy po-
wiedzieć, że roboty zostały dobrane 
i wdrożone prawidłowo. Nie mamy 
z nimi żadnych problemów. Ogranicza-
my się tylko do przeglądów, w naszym 
przypadku wykonywanych raz na rok.

nom pakującym. Skala tego projektu 
i zakładana wydajność od samego 
początku wykluczały siłę ludzką, jako 
czynnik, który mógłby temu zadaniu 
podołać. Niejako oczywi-
stym wyborem stała się 
implementacja robotów 
– maszyn, które z powo-
dzeniem mogłyby zastą-
pić pracowników przy 
wykonywaniu najbardziej 
uciążliwych i żmudnych 
zadań. Dodatkowymi atu-
tami robotów były: szyb-
kość, duże możliwości 
udźwigu, powtarzalność 
i oczywiście dokładność. 
W słuszności naszych 
przemyśleń utwierdziły 
nas również konsultacje 
z firmami oferującymi 
roboty. Ostateczną decyzję o zakupie 
robotów podjęliśmy właśnie na pod-
stawie wielu spotkań i analiz przepro-
wadzonych wspólnie z tymi firmami.

zajmuje się przetwórstwem mleka i produkcją mlecznych wyrobów spożywczych.
Spółdzielnia jest również jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się zakła-
dów polskiego przemysłu mleczarskiego. Aby sprostać stale rosnącej konkurencji na 
krajowymi unijnym rynku wyrobów mleczarskich, firma zdecydowała się zwiększyć 
swą wydajność produkcji poprzez robotyzację linii paletyzacyjnych.

Roboty wdrożone w OSM Piątnica to standardowe 
wersje FANUC M-410iB dedykowane do paletyzowania.

OSM PIĄTNICA

ROBOTY FANUC
PALETYZUJĄ 
MLECZNE 
WYROBY 
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O robotyzacji 
produkcji 
opowiadają Pan 
Radosław Maleszko, 
Kierownik Obszaru 
Produkcyjnego  
i Pan Andrzej 
Konefał, Lider 
Zespołu – 
przedstawiciele 
zespołu 
zarządzającego 
fabryką czekolady
Mondelez Polska 
w Bielanach 
Wrocławskich.

Czy roboty, które pracują w przemyśle 
spożywczym, muszą spełniać jakieś 
szczególne wymagania?

Proszę pamiętać o specyfice pro-
duktu. Czekolada jest plastycz-
na. Łatwo przenieść przedmiot 
metalowy, czy plastikowy, ale 
my mamy za zadanie przetrans-
portować bardzo lekki, kruchy 
i wrażliwy towar. Trzeba to robić 
bardzo delikatnie, w dodatku tę 
delikatność opisać i zaprogra-
mować w pamięci robota. A po-
tem robi się nudno, bo roboty są 
na tyle niezawodne, że pracują 
24 godziny na dobę. Od chwili 
zamontowania robotów, czyli od 
sześciu lat, nie było potrzeby wzy-
wania serwisu z powodu zaistnie-
nia awarii. Oczywiście w trosce 
o niezawodne funkcjonowanie 
robotów robimy regularne prze-
glądy serwisowe wykonywane 
przez serwisantów FANUC.

Struktura materiału, jego tem-
peratura, lepkość i konsystencja 
wymuszają finezyjne rozwiąza-
nia. To było duże wyzwanie, ale 
zakończone sukcesem. Trzeba 
było zastosować odpowiednie ciś-
nienie w pompach próżniowych, 
modyfikować ustawienie ssawek, 
pozycjonowanie i zakres ruchów. 
Wszystko po to, aby zminimali-
zować praktycznie do zera straty 
materiału. Tym bardziej, że roboty 
FANUC pracują przy produktach 
„premium” sprzedawanych na 
rynkach Europy Zachodniej, USA 
i Australii. Koszt surowca jest wy-
soki. Każdy kilogram masy czeko-
ladowej jest ważny i nie możemy 
pozwolić sobie na potknięcia.

Najważniejszą zaletą 
robotów jest…?
...absolutnie niezastąpiona, wy-
jątkowa precyzja i szybkość pracy 
robota. Chodzi nie tylko o dokład-
ność i przewidywalność. U nas 

roboty wykonują czynności, któ-
rych nie da się zamienić na pracę 
ludzi, nawet najlepiej wyszkolo-
nej i sprawnej załogi. Co prawda 
można próbować w miejsce ro-
bota wprowadzić zestaw innych 
maszyn, ale poziom skompliko-
wania takiej linii, a zatem poten-
cjalna awaryjność jest zupełnie 
nieopłacalna ekonomicznie. Nie 
mówiąc już o kłopotach natury 
technicznej.

Przemysł spożywczy 
to wyśrubowane nor-
my sanitarne i BHP, 
jak roboty odnajdują 
się w takim środowi-
sku?
A.K: Cała linia produkcyjna, której 
elementem są roboty, oczywiście 
musi spełniać wysokie normy, za-
równo sanitarne i techniczne oraz 
te gwarantujące doskonałą jakość 
produktu. Tu chodzi o produkcję 
żywności, a zatem nie ma zgody 
na żadne zanieczyszczenia. Na-
sze roboty znakomicie spisują się 
w tak wymagających warunkach, 
zapewniając przy tym maksimum 
sterylności oraz ograniczenie za-
grożeń.

R.M: Sama maszyna nie ma kon-
taktu z surowcem, jedynie chwy-
taki bezpośrednio stykają się 
z produktem, ale łatwo je umyć 
i zdezynfekować. W przypadku 
stosowania urządzeń innych niż 
roboty, zawsze istnieje niebezpie-
czeństwo przedostania się na linię 
na przykład smaru, czy płynów 
hydraulicznych.

Niezawodność maszyn FANUC 
sprawia, że usterki praktycznie się 
nie zdarzają.
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ROBOTY 
FANUC 
PAKUJĄ 
CZEKOLADKI
jest wiodącą firmą branży spożywczej w Polsce. Od 22 lat produkuje i sprzedaje 
na lokalnym rynku cenione ciastka, czekolady i kawy. Wśród produktów firmy są 
znane marki czekolady - Milka i Alpen Gold, wafelki Prince Polo, batony 3BIT, ciast-
ka - Milka, Oreo, belVita, Petitki, Lubisie, Delicje, San, Łakotki, cukierki Halls, kawy 
- Jacobs, Maxwell House, Carte Noire oraz gorące napojeTassimo. Mondelez Pol-
ska to również siedem zakładów produkcyjnych. Trzy z nich zajmują się produkcją 
wyrobów czekoladowych. Są to fabryki w Jankowicach, Bielanach Wrocławskich 
oraz Skarbimierzu, dodatkowo w Skarbimierzu zlokalizowana jest również fabryka 
gumy do żucia. Kolejne trzy fabryki zajmujące się produkcją ciastek i wafli znajdują 
się w Jarosławiu, Cieszynie oraz Płońsku.

MONDELEZ POLSKA
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Cóż, projekt musi być opłacalny. Pra-
cujemy w prywatnej firmie i trudno 
wyobrazić sobie, że ktoś będzie inwe-
stował w maszyny tylko dlatego, że to 
ładna zabawka. Modernizacja zakładu 
zawsze polega na zderzeniu ekonomii 
z potrzebami ludzi i trzeba wypraco-
wać kompromis, który nie zawsze 
wszystkich zadowoli. Jest jednak dru-
ga strona medalu – choć w sezonie za-
trudniamy mniej pracowników, to dzię-
ki zastosowaniu robota oferujemy im 
o wiele bardziej komfortowe warunku 
pracy. Dawniej pracownicy układali 
towar ręcznie, dwóch pracowników 
przez dwanaście godzin na dobę ukła-
dało jedną paletę. Proszę przerzucić 
dwieście albo i więcej ton cukru na 
jednej zmianie… Robot zastąpił ciężką, 
fizyczną pracę człowieka.

Tak, na pewno. Do tej 
por y cał y c ykl pako-
wania cukru w palety 
polegał na bezpośred-
nim kontakcie towaru 
z pracownikami, istnia-
ło zatem zagrożenie dla 
życia i zdrowia pracow-
ników. Dziś ta cała li-
nia z elementami, które 
mają wpływ na spotkanie 
człowieka z robotem czy 
z odcinkami taśmy, jest 
zagrodzona, wyposażona w bramki 
bezpieczeństwa. Zatem pracownicy 
nie tylko nie muszą się już męczyć, 
nosząc ciężkie worki – praca na ma-
gazynie została zredukowana do ruchu 
wózkami i spisywania stanu towaru – 
ale i pracują w bezpieczniejszych wa-
runkach.

Wskazałbym jeszcze na przystoso-
wanie procesu pakowania worków do 
standardów europejskich, w którym 
robot ma swój udział. Norma i ustawa 
o miarach spowodowała, że musieli-
śmy przejść na system e-paczkowania, 
to znaczy kontroli wagi każdej zadekla-
rowanej partii towaru. Musieliśmy też 
zadbać o to, by przeszła ona przez cały 
system bezpieczeństwa, tzn. na przy-
kład detektory metalu, a na samym 
końcu, już po procesie paletyzacji, zo-
stała ofoliowana i etykietowana. Mó-
wię, więc o całej kompleksowej usłu-

dze, linii, której robot jest 
końcową częścią. Dzięki 
niej, dzięki temu całe-
mu procesowi dokładnie 
znamy stan magazynowy 
– każda paleta towaru 
jest oznaczona i umiesz-
czona w systemie. Gdyby 
jakąś partię trzeba było 
wycofać z rynku, zawsze 
ją znajdziemy.

Oczywiście, dzięki robotowi zreduko-
waliśmy sezonowe zatrudnienie o 50 

Nie, również po kampanii. W ciągu 
roku przepakowujemy cukier z opa-
kowań 1000-kilogramowych w takie, 
jakich potrzebuje klient. Towar znów 
przechodzi więc przez taśmę, a ro-
bot idealnie pakuje go w palety rów-
no obciśnięte folią. Dzięki temu klient 
otrzymuje towar, któremu nic nie moż-
na zarzucić również pod względem 
wyglądu. Robot pracuje z nami zatem 
cały rok, a ja mam spokój, że plan na 
pewno zostanie wykonany.

Póki, co jest Pan pierw-
szym moim rozmówcą, 
który przyznaje, że kupu-
jąc robota, mógł zreduko-
wać zatrudnienie.

A wpłynął na ich bezpie-
czeństwo w zakładzie?

Efektywność produk-
cji, obniżenie kosztów 
produkcji, zwiększenie 
bezpieczeństwa pracy… 
Są jakieś inne korzyści 
wynikające z zastosowa-
nia robota niż te, które 
wymienił Pan do tej pory?

Mówił Pan, że głównym 
powodem zakupu robota 
była korzyść finansowa, 
jaką spodziewaliście się 
Państwo odnieść. Czy tak 
się stało? Inwestycja się 
zwróciła?

A robot również pracuje 
tylko w cyklu trzymie-
sięcznym?

Dziękuję za rozmowę.

procent, co sprawiło, że inwestycja się 
zwróciła. Trwało to około trzech lat – 
proszę jednak pamiętać, że cukrownia 
pracuje pełna parą tylko trzy miesiące 
w roku, kiedy trwa kampania cukrow-
nicza. W czasie międzykampanijnym 
również pracujemy, ale wykonując 
inne zadania. 

Robot zastą-
pił ciężką, 
fizyczną pracę 
człowieka.

Czy roboty poprawiły 
również poziom  
bezpieczeństwa? 

Tak, na pewno. Do tej pory cały cykl 
pakowania cukru w palety polegał 
na bezpośrednim kontakcie towa-
ru z pracownikami, istniało zatem 
zagrożenie dla życia i zdrowia pra-
cowników. Dziś ta cała linia z ele-
mentami, które mają wpływ na 
spotkanie człowieka z robotem czy 
z odcinkami taśmy, jest zagrodzo-
na, wyposażona w bramki bezpie-
czeństwa. Zatem pracownicy nie 
tylko nie muszą się już męczyć, 
nosząc ciężkie worki – praca na 
magazynie została zredukowana do 
ruchu wózkami i spisywania stanu 
towaru – ale i pracują w bezpiecz-
niejszych warunkach.

Efektywność pro-
dukcji, obniżenie 
kosztów produkcji, 
zwiększenie bezpie-
czeństwa pracy…  
Są jakieś inne korzy-
ści wynikające z za-
stosowania robota?
Wskazałbym jeszcze na przystoso-
wanie procesu pakowania worków 
do standardów europejskich, w któ-
rym robot ma swój udział. Norma 
i ustawa o miarach spowodowała, 
że musieliśmy przejść na system 
e-paczkowania, to znaczy kontroli 
wagi każdej zadeklarowanej par-
tii towaru. Musieliśmy też zadbać 
o to, by przeszła ona przez cały sy-
stem bezpieczeństwa, tzn. na przy-
kład detektory metalu, a na samym 
końcu, już po procesie paletyzacji, 
została ofoliowana i etykietowana. 
Mówię, więc o całej kompleksowej 
obsłudze, linii, której robot jest koń-
cową częścią. Dzięki temu całemu 
procesowi dokładnie znamy stan 
magazynowy – każda paleta towa-
ru jest oznaczona i umieszczona 
w systemie. Gdyby jakąś partię trze-
ba było wycofać z rynku, zawsze ją 
znajdziemy.
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ROBOTY FANUC 
PALETYZUJĄ  
WORKI CUKRU
 jest częścią europejskiej Grupy Südzucker, największego producenta cukru w Eu-
ropie. Na przestrzeni kilku ostatnich lat firma przeprowadziła konsolidację 22 spółek 
cukrowniczych, co umożliwiło modernizację przedsiębiorstwa. Obecnie Südzu-
cker Polska S.A. produkuje cukier w 5 cukrowniach: Cerekiew, Ropczyce, Strzelin, 
Strzyżów i Świdnica. Flagowym produktem firmy jest cukier biały, oferowany pod 
znaną i docenianą przez polskich konsumentów już od 14 lat marką „Cukier Kró-
lewski”. Natomiast marka HELLMA oferuje szeroką gamę produktów porcjowanych 
(spożywczych i niespożywczych) na rynku poza domem. 

SÜDZUCKER POLSKA S.A.

Pan Zdzisław 
Duliban, dyrektor 
ds. technicznych 
w Südzucker Polska 
S.A. opowiada 
o pracy robotów 
w cukrowni

21 22

Robot,

do usług
Rozmowa z Panem  Zdzisławem Dulibanem 
dyrektorem ds. technicznych w Südzucker Polska S.A

Südzucker Polska S.A. jest częś-
cią europejskiej Grupy Südzu-
cker, największego producenta 
cukru w Europie. Na przestrze-
ni kilku ostatnich lat firma 
przeprowadziła konsolidację 
22 spółek cukrowniczych, co 
umożliwiło modernizację przed-
siębiorstwa. Obecnie Südzucker 
Polska S.A. produkuje cukier 
w 5 cukrowniach: Cerekiew, 
Ropczyce, Strzelin, Strzyżów 
i Świdnica. Flagowym produk-
tem firmy jest cukier biały, ofe-
rowany pod znaną i docenianą 
przez polskich konsumentów już 
od 14 lat marką „Cukier Królew-
ski”. Natomiast marka HELLMA 
oferuje szeroką gamę produk-
tów porcjowanych (spożywczych 
i niespożywczych) na rynku 
poza domem.

Nie ukrywam, 
że jednym 
z powodów, 
dla których 
zdecydowali-
śmy się kupić 
robota FANUC, 
była rentow-
ność przedsię-
wzięcia.

Tak, choć zakład należy do niedużych, 
ma około 90-dniową kampanię – tak 
się nazywa cykl produkcji cukru, to 
w ciągu ostatnich 6-7 lat udało nam się 
zautomatyzować prawie całą cukrow-
nię. Jednym z elementów automaty-
zacji jest robot FANUC-a, na którego 
zdecydowaliśmy się po krótkiej nara-
dzie. Wybraliśmy tę firmę, ponieważ 
zaproponowana przez nią maszyna 
budziła nasze zaufanie - była urzą-
dzeniem o dużym udźwigu, masywnym 
i stabilnym. Potrzebowaliśmy właśnie 
takiego, bo w grę wchodzi podnoszenie 
stukilogramowego ładunku – dwóch 
50-kilogramowych worków cukru na-
raz. Moment obrotowy z tą masą to tak 
potężna siła, że może ją wykonywać 
tylko robot pewny, którego nośność 
i operatywność nie pozostawiają nic 
do życzenia. Inaczej mogą być proble-
my. My – pracując na FANUC- u – ich 
nie mamy.

Roboty mogą być używane do czyn-
ności powtarzalnych, u nas jest to 
proces paletyzacji cukru zapakowa-
nego w opakowania po 25 kg i 50 kg. 
Obsługuje go jeden robot i sprawuje 
się świetnie. Nie woła o przerwę! Za 
każdym razem podnosi dwa worki: po 
25 kg lub 50 kg cukru z wydajnością 
odpowiednio ok. 250 i 400 cykli na go-
dzinę. Najważniejsze jednak jest to, 
że robot układa każdą paletę towaru 
w sposób powtarzalny, 
jednakowy, wpływa więc 
na efekt y wność tego 
procesu. Cukier jest to-
warem specyficznym – 
układa się w worku tak, 
że zawsze zostaje jakaś 
wolna przestrzeń i zale-
ży od granulacji cukru. 
Dlatego nie ma sposobu, 
by te opakowania były 
idealnie równe – wyso-
kość worka może się 
czasami różnić o ułamki 
milimetrów. Tymczasem, 
jeśli w jednej warstwie 
jest o milimetr za wiele, 
a wszystkich warstw jest 
na przykład szesnaście, 
to u góry zbiera się nam 
już nawet kilkucenty-
metrowa różnica. Robot 
to wyklucza, oczywiście pod kontrolą 
człowieka. Układa palety o wiele do-
kładniej niż człowiek, każdy kto widział 
jak ten proces wyglądał przed i po ro-
botyzacji, zauważa kolosalną różnicę. 
Dzięki robotowi udaje nam się ułożyć 
wyższą ilość rzędów towaru poskłada-
nego w palety. Do tej pory sukcesem 

Tak, nie ukr y wam, że 
jednym z powodów, dla 
których zdecydowaliśmy 
się kupić robota FANUC, 
była rentowność przed-
sięwzięcia. Chcieliśmy 
zmniejszyć koszty za-
trudnienia. Cukrownia 
ma pracę sezonową, za-
mykającą się, jak mówi-
łem, w tym 90-dniowym 
cyklu, w którym buraka 
przerabia się na cukier, 
prowadzi przez wszyst-
kie etapy obróbki che-
micznej. W tym czasie 
potrzebowaliśmy więk-
szej ilości rąk do pra-
cy, głównie do prostych 
czynności w ymagają-
cych jedynie siły fizycz-

nej, więc zatrudnialiśmy pracowników 
sezonowych. Dawniej potrzebowałem 
ich jedenastu na zmianie dwunastogo-
dzinnej, teraz – dzięki robotowi – tylko 
sześciu. Natomiast ze stałej załogi nie 
musiałem nikogo zwalniać. Choć co 
roku coś automatyzujemy, trzon kadry 
pozostaje. 

Mówi się, że zakłady spo-
żywcze są bardzo wyma-
gającym odbiorcą robotów 
przemysłowych – choćby 
ze względu na charak-
ter wykonywanych tam 
operacji, wymogi higieny 
i czystości czy trudne 
warunki pracy robotów. 
A jednak obowiązek sta-
wienia czoła konkurencji 
wymusza konieczność 
automatyzacji i robotyzacji 
produkcji. Wprowadziła ją 
również Państwa cukrow-
nia.

Używają go Państwo do 
procesu paletyzacji. 
Dlaczego, co on zmienia?

Ilu ich zatrudnia cukrow-
nia i czy robotyzacja za-
kładu wpłynęła na poziom 
zatrudnienia?

było, kiedy od czasu do czasu udało 
nam się to z trzema paletami, teraz 
układamy tak cztery albo i pięć. Ob-
sługa musi tylko kontrolować robota, 
niwelować margines błędu, czyli wy-
sokość worka. Z tym zresztą nie ma 
problemu, bowiem program obsługi 
robota jest bardzo prosty. Szybko na-
uczyli się go nawet pracownicy sezo-
nowi.

Jakie zadania  
spoczywają  
na barkach robotów?
Roboty mogą być używane do 
czynności powtarzalnych, u nas 
jest to proces paletyzacji cukru za-
pakowanego w opakowania po 
25 kg i 50 kg. Obsługuje go jeden 
robot i sprawuje się świetnie. Nie 
woła o przerwę! Za każdym razem 
podnosi dwa worki: po 25 kg lub 50 
kg cukru z wydajnością odpowied-
nio ok. 250 i 400 cykli na godzinę. 
Najważniejsze jednak jest to, że 
robot układa każdą paletę towaru 
w sposób powtarzalny, jednakowy, 
wpływa więc na efektywność tego 
procesu. Cukier jest towarem spe-
cyficznym – układa się w worku 
tak, że zawsze zostaje jakaś wolna 
przestrzeń i zależy od granulacji 
cukru. Dlatego nie ma sposobu, by 
te opakowania były idealnie równe 
– wysokość worka może się cza-
sami różnić o ułamki milimetrów. 
Tymczasem, jeśli w jednej warstwie 
jest o milimetr za wiele, a wszyst-
kich warstw jest na przykład szes-
naście, to u góry zbiera się nam już 
nawet kilkucentymetrowa różnica. 
Robot to wyklucza, oczywiście pod 

kontrolą człowieka. Układa pale-
ty o wiele dokładniej niż człowiek, 
każdy kto widział jak ten proces 
wyglądał przed i po robotyzacji, 
zauważa kolosalną różnicę. Dzię-
ki robotowi udaje nam się ułożyć 
wyższą ilość rzędów towaru po-
składanego w palety. Do tej pory 
sukcesem było, kiedy od czasu do 
czasu udało nam się to z trzema 
paletami, teraz układamy tak cztery 
albo i pięć. Obsługa musi tylko kon-
trolować robota, niwelować margi-
nes błędu, czyli wysokość worka. 
Z tym zresztą nie ma problemu, 
bowiem program obsługi robota 
jest bardzo prosty. Szybko nauczyli 
się go nawet pracownicy sezonowi.

Roboty chronią zdro-
wie pracowników
Dzięki zastosowaniu robota mo-
żemy zaoferować pracownikom   
o wiele bardziej komfortowe wa-
runku pracy. Dawniej pracownicy 
układali towar ręcznie, dwóch pra-
cowników przez dwanaście godzin 
na dobę układało jedną paletę. Pro-
szę przerzucić dwieście albo i wię-
cej ton cukru na jednej zmianie… 
Robot zastąpił ciężką, fizyczną pra-
cę człowieka.

broszura_01_2017v3.indd   110 19.12.2017   10:38



113

cyjnego kunsztu z robotami, i to 
z gwarancją tworzenia naprawdę 
unikalnego produktu, stanowiła w 
naszym przypadku  bardzo istotną 
przesłankę do automatyzacji. Właś-
ciciel firmy pokreślił również, że to 
wdrożenie było ważnym czyn-
nikiem do zachowania lokalizacji 
produkcji.

Jakość jest najważniejsza, ale komfort 
pracy ludzi ma kolosalne znaczenie.  
- Skala naszej produkcji wzrosła tak 
bardzo, że musieliśmy zatroszczyć 
się o nasz personel. Robot, który 
uwolnił ludzi od monotonnych 
czynności wykonywanych w porze 
nocnej znacznie poprawił warun-
ki pracy - dodaje Michael Brüderli. 
- Znacznie usprawnił cały proces 
produkcji, dlatego chętnie będzie-
my go używać  - podkreśla.

Robot pracujący w firmie Suteria jest 
przedłużeniem ludzkiego ramienia i 
idealnym pomocnikiem przy produkcji 
żywności. Tak samo jak pozostali cu-
kiernicy nosi biały fartuch ochron-
ny. Jednak nie musi nosić czapki. 
Praca celi jest uproszczona do kil-
ku procedur. Jednostkę dozującą, 
zbiornik i przewody zaprojekto-
wano z myślą o optymalnych wa-
runkach czyszczenia, pomimo że 
zawsze produkowany jest ten sam 
produkt i nie ma ryzyka „zanie-
czyszczenia” innych receptur. - Tak 
się złożyło, że dysza wtryskowa jest 
taka sama jak ta, której używamy 
do ręcznej obsługi - mówi Brüderli.

Na małym ekranie dotykowym operator 
wybiera jeden z sześciu rozmiarów cia-
sta: od 12 do 26 cm średnicy. Pracow-
nik wypełnia jednostkę dozującą 
mieszanką orzechów laskowych i 
bezy, dostarcza stos blach do pie-
czenia i może nacisnąć przycisk 
rozpoczęcia pracy. W zależności od 
wybranej wielkości tortu na blasze 
do pieczenia mieści się osiem lub 
dwanaście wierzchów bezowych. 
Podstawa i wierzchnia warstwa 
każdego ciasta jest zrobiona z bezy. 
Za pomocą urządzenia dozującego 
robot kulistymi ruchami rozprowa-
dza mieszaninę. Czasami koniecz-
ne jest wykonanie pewnych korekt 

manualnych, ponieważ mikstura 
bezowa nie może być przetwarzana 
pod wysokim ciśnieniem, a barie-
ry powietrzne mogą prowadzić do 
błędów. Po zapełnieniu blachy, pra-
cownik usuwa ją z celi i wkłada do 
pieca, w którym bezy są pieczone 
zawsze w tej samej, niskiej tempera-
turze. Pusta blacha jest wyciągana 
ze stosu i umieszczana w celi zro-
botyzowanej. 

Jakość bez  
kompromisów
Michael Brüderli wyjaśnia, co to 
oznacza w rzeczywistości - Weź 
dobre składniki i zrób dobry pro-
dukt. Nie ma nic złego w bardziej 
ekonomicznych zakupach, ale 

odbiorcy produktów opatrzonych 
informacją „wyprodukowany w 
Szwajcarii” oczekują przede wszyst-
kim najwyższej jakości. Klienci fir-
my Suteria właśnie tego się po nas 
spodziewają. To także zakłada świe-
żość wszystkich produktów. To dla-
tego roboty mają w pracy zmiany, 
które trwają tylko pół dnia. Firma 
FANUC nie osiągnęła u nas jeszcze 
granicy swoich możliwości. I wca-
le tego nie oczekujemy. Sprzedaż 
determinuje wielkość produkcji. 
Tylko przed najważniejszymi świę-
tami robot czasami pracuje na do-
datkowej zmianie. Naszą reputację 
zawdzięczamy tradycyjnemu rze-
mieślnictwu. Produkujemy tyle, ile 
jesteśmy w stanie wytworzyć ręcz-
nie. To wystarczy”- podsumowuje 
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ROBOTY FANUC 
DEKORUJĄ 
KULTOWE CIASTA
Ciekawe wdrożenie robotów firmy FANUC zrealizowano w szwajcarskiej firmie 
Suteria Chocolata AG, słynącej z produkcji popularnych ciast Solothurner Torte, 
produkowanych w oparciu o ponad stuletnią recepturę. Kultowe torty od lat są 
najlepiej sprzedającym się produktem firmy.

SUTERIA CHOCOLATA AG

Powodem poszukiwania zauto-
matyzowanego rozwiązania była 
potrzeba zwiększenia produk-
tywności wytwórni ciast, a także 
ograniczenia konieczności wyko-
nywania monotonnych czynno-
ści na nocnych zmianach. Przy 
olbrzymiej ilości ciast, które muszą 
zostać dostarczone na czas było to 
jedyne rozwiązanie, by zachować 
perfekcyjną jakość dekoracji na 
niezmiennie wysokim poziomie. 
Co ciekawe, o potrzebie poszuki-
wania zautomatyzowanego roz-
wiązania właściciel firmy  Manfred 
Suter pomyślał już 30 lat temu. Było 
to przed świętami, kiedy sam mu-
siał pracować nocami w piekarni i 
„walczyć” nie tylko z dekoracjami, 
ale też z opakowaniami na ciasta. 
W kolejnych latach wypróbowy-
wał różne mechaniczne sposoby 
dekorowania ciast, które niestety 
nie przynosiły satysfakcjonującego 
rozwiązania problemu. 

Aż do dnia kiedy na koncercie jazzo-
wym Suter spotkał inżyniera Ernesta 
Ramseyera, który zbudował maszynę 
do solenia okrągłych serów w procesie 
produkcji sera „Tete de moine”. Suter 
podjął temat i przygotował własne 
rozwiązanie — z pomocą Adriana 
Albieza, specjalisty w zakresie au-
tomatyki i ówczesnego właścicie-
la firmy Altron Systems AG, Neu-
hausen am Rheinfall. Głównym 

elementem tego systemu był robot 
marki FANUC LR Mate 200iD/7C, 
przygotowany do pracy w środowi-
skach o podwyższonych normach 
czystości „clean room”, który z po-
wodzeniem przejął zadanie dekoro-
wania ciast nadzieniem ze zmielo-
nych orzechów. 

Sześcioosiowy robot FANUC LR 
Mate/7C, o udźwigu 7 kg i za-
sięgu 717 mm, okazał się idealnie 
przystosowany do wykonywania 
misternych zadań, które dla ludzi 
są wyjątkowo monotonne. Dzięki 
zasięgowi i sprawności porówny-
walnej z ludzkim ramieniem robot 
stał się bardzo ważnym ogniwem 
procesu produkcji ciast. Tradycyj-

ne rzemiosło jest chlebem powsze-
dnim w firmie Suteria. W całym 
regionie certyfikat ukończenia w 
niej praktyk z dobrym wynikiem 
jest biletem wstępu do świata cze-
kolady, ciasta i pralinek. Niemniej 
robotyzacja lub przynamniej au-
tomatyzacja niektórych etapów 
przygotowania ciasta są tu jak naj-
bardziej uzasadnione. Firma dyspo-
nuje maszyną do wypełniania tru-
fli. Nadzienie jest również mieszane 
maszynowo. Wszystko to odbywa 
się w ograniczonym czasie i bez 
niepotrzebnej presji. 

- To był najwyższy czas, aby wdro-
żyć roboty - mówi Manfred Suter. 
 - Możliwość połączenia trady-
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wym okresie firma rozwijała sie po-
woli, ale konsekwentnie. W latach 
20. pierwsze butelki z etykietami 
„Freixenet Casa Sala” cieszyły się już 
pewną sławą i uznaniem smakoszy 
wina. Dzięki temu w połowie lat 30. 
firma Freixenet miała już stałe biuro 
handlowe w New Jersey w Stanach 
Zjednoczonych. Był to wstęp do 
działań eksportowych firmy Frei-
xenet. 

Obecnie firma  
Freixenet Group  
wytwarza każdego 
roku w skali globalnej 
185 milionów butelek 
wina  i wina Cava. 
Ponad 80% produkcji 
jest eksportowane. 
Grupa posiada 18 
winiarni w 7 różnych 
krajach. Jej produkty 
są obecne na ponad 
150 międzynarodo-
wych rynkach.

- Przy współpracy z najlepszymi 
markami umocniliśmy naszą wio-
dącą pozycję i jakość naszych za-
kładów, w wyniku czego wzrosła 
wartość naszego największego ka-
pitału: wytwarzanie najlepszego na 
świecie wina Cava z zachowaniem 
najwyższej jakości i największego 
bezpieczeństwa w najbardziej efek-
tywny i przyjazny dla środowiska 
sposób - mówi Pere Gibert Guasch 
z firmy Freixenet.

Roboty marki FANUC są wy-
korzystywane we wszystkich 
etapach procesu produkcji. Od 
momentu napełniania butelek, 
poprzez ich przechowywanie 
w piwnicach, do paletyzowania 
butelek w pudełkach i belowania 
palet w celu wysyłki do klien-
tów. Firma FANUC dokonuje 
corocznej konserwacji robotów 

i zapewnia firmie gorącą linię 
serwisową. 

- Nasz związek trwa od 18 lat, nasza 
współpraca była i jest bardzo cenna. 
Dowodzą tego nasza aktualna flota 
i ambitne plany na przyszłość. Do-
ceniamy solidność firmy FANUC, 
dobrą organizację i wiodącą pozycję 
pod względem technologii - pod-
kreśla Pere Gibert Guasch z firmy 
Freixenet. -  Jeśli chodzi o produkty, 
w firmie FANUC zawsze mogliśmy 
znaleźć robota dostosowanego do 
naszych konkretnych potrzeb. Uwa-
żamy, że w naszej relacji klient-do-
stawca zespół firmy FANUC pod-
chodzi do nas z dużą uwagą i jest 
nastawiony na partnerską współ-
pracę, pomagając nam znaleźć naj-
lepsze rozwiązania. Jeśli miałbym 
jednym słowem scharakteryzować 
firmę FANUC powiedziałabym, że 

cechuje ją przede wszystkim nieza-
wodność  - reasumuje Pere Gibert 
Guasch.

Obecnie jednym z najbardziej sku-
tecznych i coraz częściej wykorzy-
stywanych na świecie sposobów 
podnoszenia konkurencyjno-
ści przedsiębiorstw są inwesty-
cje w automatyzację produkcji. 
W branży spożywczej robotyzacja 
umożliwia nie tylko poprawę ja-
kości produktów, wytwarzanych 
w higienicznych i powtarzalnych 
warunkach technologicznych ale 
przede wszystkim uzyskanie ko-
rzystnych efektów ekonomicznych 
dzięki zwiększeniu skali produkcji 
i obniżeniu kosztów produkcji. 
Branża spożywcza ma w sobie 
wielki potencjał rozwoju a inteli-
gentne roboty są w stanie go wy-
korzystać już dziś. 

Roboty marki FANUC  
są wykorzystywane 

we wszystkich  
etapach procesu 

produkcji. 
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ROBOTY FANUC 
W WINIARNI

- Podczas gdy inni producenci 
robotów widzieli tylko trudności, 
firma FANUC zauważyła korzyści 
i wspierała nas w realizacji projek-
tu - wspomina Pere Gibert Guasch 
z firmy Freixenet. 

Najpierw pojawiły się dwa robo-
ty FANUC serii M-410, nazwane 
przez pracowników „Zipi i Zape” 
(imiona hiszpańskich postaci ko-
miksowych). Obecnie firma Freixe-
net korzysta z 36 robotów FANUC 
zintegrowanych w procesie pro-
dukcji 185 milionów butelek wina 
każdego roku. Każdy z nich posiada 
imię, nadane przez pracowników, 
zgodnie z firmową tradycją kulty-

wowaną już od 18 lat. Absolutnie 
wymagane jest, by wszystkie robo-
ty nosiły imiona postaci komikso-
wych. Wśród nich jest między in-
nymi „Asteriks i Obeliks”, „Jeździec 
Znikąd”, „Tintina”, „Trzy małe świn-
ki” i „Rompetechos”.

Firma Freixenet wyrosła na bazie 
udanego połączenia „La Freixe-
neda” - dużej plantacji umiejsco-
wionej w samym sercu regionu 
Alt Penedés z tradycjami uprawy 
winorośli i wytwarzania wina się-
gającymi XIII wieku oraz „Casa 
Sala”- jednej z pierwszych firm 
zajmujących się eksportem wina 
w Sant Sadurní’Anoia. W początko-

W 1996 roku hiszpań-
ski producent wina, 
Freixenet,  również 
wpadł na odważny po-
mysł zautomatyzowa-
nia procesu produkcji 
wina. Wszystko po to, 
by zapewnić firmie 
rozwój i konkurencyj-
ność. Roboty miały w 
tym scenariuszu wziąć 
odpowiedzialność za 
butelkowanie, przecho-

wywanie, paletyzo-
wanie i pakowanie 

butelek wina.
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ROBOTY FANUC 
WSPIERAJĄ 
PRODUKCJĘ WYROBÓW 
MIĘSNYCH

Pan 
Mariusz Rynkiewicz, 

dyrektor techniczny w 
Zakładzie Przetwórstwa 

Mięsnego JBB 
Józef Bałdyga, 

opowiada o procesie 
wdrażania robotów do 

procesów pakowania  
i paletyzacji produktów 

żywnościowych.

Jesteśmy na pakowni JBB. Nasz 
wzrok od razu przyciągają żółte 
roboty marki FANUC.

Mamy tu zintegrowanych 17 linii, na 
których odbywa się pakowanie auto-
matyczne i półautomatyczne z wy-
korzystaniem robotów firmy FANUC. 
Linie pakowania są zintegrowane z za-
mykarką automatyczną, która wyko-
rzystując sygnały cyfrowe od razu wie 
z jakim produktem ma do czynienia. 
Dzięki elektronicznej wymianie danych 
przezbraja się do konkretnego formatu.

Jak wiele kartonów obsługują 
te linie?

Obsługujemy około 1500 - 1700 opa-
kowań kartonowych różnego kalibru 
w ciągu każdej godziny. 
Dzięki takiej wydajności w ciągu doby 
jesteśmy w stanie zapakować powy-
żej 300 ton gotowego wyrobu. 

Jaką rolę w tym procesie pełnią 
roboty?

Komórka paletyzacyjna jest wy-
posażona w cztery roboty FANUC 
R-2000iB/185L. Trzy z nich dyspo-
nują chwytakiem podciśnieniowym, 
umożliwiającym swobodne prze-
mieszczanie ładunku o masie nawet 
180 kg. Roboty są odpowiedzialne za 
paletyzowanie kartonów zawierają-
cych gotowy produkt, zamykanych 
na wcześniejszych etapach proce-
su.Są bardzo elastyczne i bez trudu 
radzą sobie z obsługą czterech róż-
nych kompozycji kartonów na pale-
cie. Dodatkowo żeby wiązać kolum-
nowe ustawienie mozaik i kartonów 
stosujemy przekładki, które robot 
układa na wybranych warstwach, co 
jest określone w jego programie, by 
zapewnić stabilność opakowań na 
palecie. 

Jaki jest klucz schematów pa-
letyzacji. Czy roboty pąkują 
palety pod konkretne zamó-
wienia?

W ramach naszej produkcji realizujemy 
oczywiście zamówienia dla sieci, ale 
przeważnie jest to szarża konkretnego 
asortymentu produktu. Poza tym mamy 
pewną sezonowość produkcji. W na-
szym asortymencie jest ponad trzy-
sta produktów, których udział w global-
nej produkcji waha się w zależności od 
sezonu. 

Ale roboty mają dużo roboty 
przez cały rok?

O tak, roboty perfekcyjnie pakują kar-
tony na palety niezależnie od ich 
zawartości. Każda z palet otrzymu-

je indywidualny numer. Dzięki temu 
w magazynie od razu identyfikujemy 
poszczególne produkty i płynnie kieru-
jemy je do odpowiednich odbiorców. 

Czy nowoczesne roboty wyma-
gają zastosowania specjalnych 
palet?

Dziś na rynku liczy się indywidualne 
podejście do klienta. Odbiorcy na-
szych produktów mają bardzo zróż-
nicowane oczekiwania w obszarze 
transportu i logistyki. Większość klien-
tów wciąż preferuje tradycyjne palety 
drewniane, ale są również tacy, którzy 
wolą plastikowe. W komórce palety-
zacyjnej JBB mamy możliwość ob-
sługi obu rodzajów palet.
  

Proces przebiega automatycz-
nie, bez potrzeby jakiejkolwiek 
ingerencji pracowników?

Komórka paletyzacyjna jest wygro-
dzona i solidnie zabezpieczona, co 

uniemożliwia dostęp osobom nie-
pożądanym. Roboty pracują samo-
dzielnie na zasadzie sygnałów wejść/
wyjść, a to gwarantuje zarówno 
bezpieczeństwo produktu, jak i ludzi 
przebywających w hali produkcyj-
nej. By uzyskać najwyższy możliwy 
poziom bezpieczeństwa mamy tak-
że dodatkowe zabezpieczenia. Dzię-
ki temu człowiek, który przekroczy 
obszar komórki, zawsze jest w pełni 
bezpieczny. 

Poruszamy temat bezpieczeń-
stwa ludzi. Czy pamięta Pan jak 
to wyglądało przed wprowa-
dzeniem automatów?

Dzięki 17 liniom obszaru zautoma-
tyzowanego wielu pracowników 
przeszło do innych zadań, gdzie 
ich wsparcie jest bardzo potrzebne. 
Choć nie jestem w stanie podać do-
kładnych danych to na pewno war-
to zaznaczyć, że po wprowadzeniu 
automatyzacji wzrosła wydajność, 
znacząco poprawiła się ergonomia, 
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Jak poradzili sobie Państwo 
z budową tego systemu nieja-
ko na marginesie realizowanej 
produkcji?

Nasze linie były budowane przy 
wsparciu hiszpańskiego integratora. 
Działaliśmy w stałym porozumieniu 
stron, bo specyfikacja była bardzo 
rozbudowana. Z drugiej strony nasze 
potrzeby były bardzo jasne i czytelne 
więc nie było żadnych problemów 
komunikacyjnych, a efekty działania 
bardzo skuteczne. 

Czy robotom w komórce pa-
letyzacyjnej towarzyszą inne 
unikalne rozwiązania technicz-
ne?

Cała komórka paletyzacyjna jest 
usiana skanerami ponieważ musimy 
w każdej chwili wiedzieć, gdzie jest 
każdy z wytworzonych produktów, 
w jakim kartonie, na jakim etapie pro-
dukcji czy pakowania. 
Obszar opakowań to jeden z najbar-
dziej wymagających odcinków naszej 
produkcji. Tu innowacji mamy sporo 
i wciąż pracujemy nad nowymi, które 
pozwolą nam jeszcze lepiej dostoso-
wać się do potrzeb i oczekiwań rynku. 

Kolejne niestandardowe podejście 
do opakowań w naszym zakładzie to 
brak folii stretch. Zamiast niej używa-
my wiecznie żywego kleju. Najpierw 
aplikujemy kropeczki kleju na wie-
kach kartonów, a następnie oddaje-
my kartony w mechaniczne „ręce” 
robotów. Kiedy roboty ustawiają 
kartony na paletach, pola z klejem 
są dociskane i kartony sie zamykają. 
Zużycie kleju jest bardzo małe. 
Ta inwestycja była kosztowna, ale 
zwróciła się błyskawicznie. W efekcie 
oszczędzamy środowisko, przestrzeń 
i czas.

Przejdźmy do linii półautoma-
tycznych. Jakie zadania powie-
rzyli tu Państwo robotom?

Roboty FANUC serii M-20iA są tu wyko-
rzystywane do układania produktów 

w opakowaniach zbiorczych. Dzię-
ki nim bardzo sprawnie zapełniamy 
kartony produktem jeszcze zanim 
trafią do komórki paletyzacyjnej. 

Jaka jest wydajność tych linii?
 
Linie do pakowania z wykorzysta-
niem robotów FANUC M-20iA za-
pewniają wydajność obsługi produk-
tu na poziomie 7 ton/ godz. Wszystko 
dzieje się tu bardzo sprawnie. 

Czy wprowadzenie innowacji 
na tym stanowisku również 
poprawiło komfort pracy pra-
cowników?

Zdecydowanie tak. To stanowisko 
jest najlepszym przykładem tego 

jak nowe technologie sprawiły, że 
niegdyś jedno z najcięższych stano-
wisk dla pracowników przekształciło 
się w jedno z najlżejszych i najbar-
dziej lubianych. Monotonne prace 
wykonują dziś roboty, a pracowni-
cy korzystają z praktycznych roz-
wiązań wykorzystujących podci-
śnienie, co niweluje masę produktu 
i znacznie poprawia komfort pracy.  

Czy planują Państwo dalszą 
rozbudowę linii?

Tak, oczywiście. Intensywnie myśli-
my o możliwościach wykorzystania 
kolejnych robotów marki FANUC.

Dziękuję za rozmowę.

sprawność i bezpieczeństwo całego 
procesu. Ludzie, którzy dziś obsłu-
gują te maszyny bardzo cenią sobie 
komfort pracy. Nie są zmęczeni czy 
znużeni realizowaniem tych samych 
czynności. 

Czy łatwo było „przeprogramo-
wać” pracowników do innego 
charakteru pracy? 

Na samym początku wprowadza-
nia zmian trzeba było wypracować 
nowe nawyki. Pewnie nie wszystkim 
było łatwo się przestawić, ale póź-
niej wszystko przebiegało już bardzo 
płynnie. W procesie transformacji bar-
dzo wsparł nas Zarząd Firmy. Wysła-
no nas na szkolenia, które pomogły 
w rozwoju świadomości i zdobyciu 
nowych umiejętności. Dziś potrafimy 
radzić sobie z tymi maszynami i dzia-
łamy jeszcze bezpieczniej.
 

Na czym polega praca operato-
rów w obszarze paletyzacji?

Operatorzy mają za zadanie wybrać 
odpowiedni program i nadzorować 
proces. W razie nieprzewidzianych 
problemów oczywiście także od-
powiednio reagować. Nie jest to 
trudne bo w razie awarii na jednym 
panelu operatorskim jesteśmy w sta-
nie szybko przejść na drugi screen 
i wykonać niezbędną operację w in-
nym miejscu, a osoby odpowie-
dzialne za serwis w międzyczasie 
mogą naprawić ewentualną usterkę.  

Jak dawno wprowadzili Pań-
stwo roboty?

Pierwsza część komórki paletyza-
cyjnej - z jednym robotem - została 
zbudowana w 2013 r. Już rok póź-
niej pojawiły się dwa kolejne roboty, 
a w 2017 r. czwarty robot. Inwestycja 
została podzielona na etapy, tak by 
było można pogodzić proces wdro-
żeniowy z prowadzeniem produk-
cji. Paletyzacja to jeden z ostatnich 
etapów naszej produkcji dlatego nie 
mogliśmy zatrzymać linii nawet na 
chwilę.



POTWIERDZONE OSIĄGI I NIEZAWODNOŚĆ

7. roboty 
dedykowane 
do zadań 
specjalnych  
w poszczególnych 
branżach 
produkcji 
przemysłowej

9.   FANUC 
bazuje  
na 60 letnim 
doświadczeniu 
rozwijania 
technologii 
CNC  
i od  
40 lat 
produkuje 
roboty 
przemysłowe

10.  
Znakiem  
szczególnym  
FANUC   
jest  
niezawodność

8.   FANUC produkuje 
miesięcznie 6 tys. robotów 
przemysłowych,  
co stanowi rekordowe 
moce produkcyjne  
w branży - dotychczas 
zainstalował w światowym 
sektorze przemysłu 420 tys. 
robotów przemysłowych

6. najszybsze roboty  
w swoich klasach

5. najszersza 
gama modeli 
robotów od 
0,5 kg (M-1iA) 
do 2300 kg 
(M-2000iA)

Gotowe, by 
odpowiedzieć 
na potrzeby 
każdej 
fabryki
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POWODÓW,  
BY ZAINWESTOWAĆ 
W ROBOTY10

Roboty  
FANUC   
to synonim 
większych 
zysków 
i niższych 
kosztów

1. zmaksymali-
-zowana
wydajność
produkcyjna

2. szybki
zwrot dzięki
automatyzacji
dostępnej
„od ręki”

3. łatwa
instalacja,
obsługa
i rozwiązywanie
problemów

4. roboty
są wysoce
niezawodne
i zaprojektowane
do długiego
życia
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