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Robotika si razí cestu – ať už ve výrobě, logistice nebo službách. Zejména mobilní roboty 
se používají stále více. Pro bezpečný pohyb jsou vyžadována inteligentní senzorová 
řešení. Varianty sahají od AGV přes coboty až po autonomně pojíždějící mobilní roboty. 
Stručně řečeno: budoucnost patří autonomním mobilním robotům. Robotika jako celek 
se tak stává flexibilnější a umožňuje zcela nové oblasti použití a obchodní modely.

MOVE INTO NEW DIMENSIONS – 
VE VÝROBĚ, LOGISTICE A SLUŽBÁCH
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Autonomně pojíždějící roboty stále více ovlivňují náš každodenní život. Sekají trávníky, vysávají 
obývací pokoje a myjí okna – na přání také bez přestávky. Společnost MetraLabs má však ve  
svém portfoliu mnohem více než jen tyto populární aplikace: specialisté na mobilní servisní  
robotiku s dlouholetými praktickými zkušenostmi mají ve svém programu mobilní roboty pro 
nejrůznější oblasti a funkce. Od robotů pro provádění inventury v maloobchodě přes dezinfekční 
roboty až po automatizované vysokozdvižné minivozíky pro intralogistiku. Všechny modely mají 
společné to, že se pohybují bezpečně díky bezpečnostním laserovým skenerům a 2D-LiDAR 
senzorům od společnosti SICK, což je předpokladem úspěšné práce a efektivního toku materiálu.

Dvaapůlkrát kolem světa
Od roku 2007 uvedla společnost MetraLabs se sídlem 
v Ilmenau na trh – a tedy i do pohybu – více než 
300 robotů. Dohromady dosud tyto roboty najezdily více 
než 100 000 km, v podstatě tedy dvaapůlkrát kolem 
světa. Podle Sabriny Greul-Nothnagel, která je 
zodpovědná za oblast průmyslu a zdravotnictví, existuje 
dobrý důvod, proč se na firmu SICK spoléhají již od 
počátku: „Se společností SICK máme velmi dobré 
zkušenosti. Kvalita a technologie jsou absolutně 
přesvědčivé a z hlediska bezpečnostní techniky není na 
trhu nic srovnatelného.“ Nejlepší předpoklad pro  
další společné kilometry.

Rozmanitost mobilní robotiky –  
více než jen móda
Příklad ze světa módy: autonomně pojíždějící TORY si 
samostatně najde cestu mezi věšáky s oděvy 
v obchodě s módou. Po první instalaci a vybavení 
odpovídajícím mapováním provádí automatizované 
inventury pomocí RFID detekce a může být také 
propojen s příslušným systémem hospodaření se 
zbožím, aby bylo možné například automaticky iniciovat 
objednávky. To je samo o sobě naprosto fascinující, 
nebýt toho, že TORY pracuje ve dne v noci. Pohyb 
veřejnosti, hrající si děti nebo předměty, jako jsou 
nákupní tašky nebo krabice, mu v jeho neúnavné práci 

MALOOBCHOD, HYGIENA NEBO LOGISTIKA: METRALABS 
A SICK PŘINÁŠEJÍ POHYB DO MOBILNÍ ROBOTIKY

VŠE V PLYNULÉM TOKU



5

: FOCUS MOBILNÍ ROBOTY

Autonomně jedoucí TORY si samostatně najde cestu mezi 
věšáky s oděvy v obchodě s módou.

CARY je autonomní vysokozdvižný 
minivozík, který přepravuje naložené 
pojízdné podvozky.

opravdu nepřekážejí. Umožňují to bezpečnostní 
laserové skenery řady S300 a TiM7xx. Ty kombinují 
inteligentní vyhodnocování terénu a výstup měřených 
dat v jednom přístroji. Mohou tak zajišťovat snímání 
dat o přítomnosti objektu v definované oblasti a výstup 
přesných měřených dat skenované plochy. Důležitá 
okolnost: bezpečnostní laserové skenery tak splňují 
dva nejdůležitější požadavky současně, a to 
zabezpečení jízdního pohybu z hlediska ochrany osob 
a současně snímání okolí prostřednictvím 
nezabezpečených měřených dat pro lokalizaci vozidla. 
Kromě toho je TiM7xx díky svému kompaktnímu 
provedení vhodný zejména pro mobilní platformy, 
autonomní vozidla (AGV) a mobilní servisní roboty.

Síla umělého slunce – 
dezinfekce bez přestávky
Rozmanitost mobilní robotiky ukazují i další aplikace. 
V poslední době se do popředí zájmu dostávají 
dezinfekční roboty. Ale bez ohledu na aktuálně 
naléhavou situaci jim tento zájem právem náleží. Téma 
hygieny a dezinfekce zdaleka přesahuje rámec 
zdravotnictví.

Mobilní roboty, jako je STERYBOT od společnosti 
MetraLabs, využívají princip slunečního záření. Pomocí 
krátkovlnného UV-C záření je zlikvidováno až 99,99 % 
všech virů a bakterií – citlivé povrchy a zdravotnické 
přístroje zůstávají nepoškozené. Dezinfekční robot se 
pohybuje provozním prostředím zcela autonomně – 
a i zde to funguje pouze s pomocí bezpečnostních 
laserových skenerů. Integrovaná funkční bezpečnost 
a navigační software optimalizovaný pro desítky tisíc 
kilometrů zajišťují spolehlivou orientaci a vyhýbání se 
osobám a překážkám. Právě tato volná navigace 
umožňuje vysokou míru dezinfekce, a tím i účinnost 
celého systému, na rozdíl od robotů, které se řídí 
předem určenými trasami. Vedle plošné dezinfekce 
místností v nemocnicích a lékařských ordinacích je UV 
dezinfekce stejně vhodná k použití v supermarketech, 
nákupních centrech, hotelech, kancelářích, školách 
nebo ve výrobě.

Vysokozdvižné minivozíky – maximální bezpečnost
Když už mluvíme o výrobě: Společnost CARY se sídlem 
v Ilmenau nabízí také další mobilní robot 
s bezpečnostními laserovými skenery od společnosti 
SICK pro rozmanité požadavky výroby. Jako autonomní 
vysokozdvižný minivozík úspěšně zaplňuje mezeru na 
trhu při přepravě naložených pojízdných podstavců – 
a to zejména v případě, že jsou naložené velmi 
citlivými díly. Roboty této řady lze snadno integrovat 
do stávající intralogistiky, a to buď jednotlivě, nebo ve 
skupinách.

Mobilní průkopnický duch
Příklad společnosti MetraLabs jasně ukazuje jednu 
věc: jak rozmanité jsou oblasti použití mobilní robotiky, 
tak silný je zájem chytrých hlav o toto rychle se 
rozvíjející průmyslové odvětví. „Již léta spolupracujeme 
na výzkumných projektech mimo jiné s Univerzitou 
Ilmenau – zájem studentů je obrovský,“ říká Sabrina 
Greul-Nothnagel. To je spolupráce, kterou společnost 
SICK rovněž podporuje ze všech sil, aby zvídavost 
a průkopnický duch byly neustále v pohybu každý 
den. (mw)

Se společností SICK máme 
velmi dobré zkušenosti. Kvalita 

a technologie jsou naprosto 
přesvědčivé a z hlediska 

bezpečnostní techniky není na trhu 
nic srovnatelného.

Sabrina Greul-Nothnagel, Sales & Global Partner 
Management, MetraLabs GmbH
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JAK FIRMY MAGAZINO A SICK SPOLEČNĚ ZAPLŇUJÍ MEZERU 
V AUTOMATIZOVANÉM DOPLŇOVACÍM SYSTÉMU

NOVÝ MOBILNÍ ROBOT PRO 
PRŮMYSLOVOU VÝROBU
Málokdy se podaří vyplnit mezeru na trhu tak inovativně: s novým robotem SOTO vyvinula 
robotická společnost Magazino robot pro dodavatelský řetězec, který je určen pro ty 
oblasti ve výrobě, které dosud nebyly zautomatizovány. Ve spolupráci se společností SICK 
byl vytvořen mobilní robot pro osazování výrobních linek. Tento malý revoluční pomocník 
si najde cestu do automobilového průmyslu a mnoha dalších odvětví.
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„Společnosti Magazino a SICK mají 
dlouhou společnou historii,“ říká Raphael 
Vering, produktový manažer ve firmě 
Magazino. Nejnovější kapitolou tohoto 
příběhu je mobilní robot SOTO 2, který 
zcela autonomně zásobuje průmyslovou 
výrobu malými nosiči nákladu.

Automatizované zásobování 
materiálem v průmyslové výrobě
Zatímco předcházející a následující 
procesy ve výrobních linkách téměř vždy 
vyžadovaly manuální operace, robot 
SOTO přinesl výrazný předěl: vjede do 
skladu, tam uchopí malé nosiče nákladu, 
naloží si je na záda a odveze je na 
montážní pracoviště, kde je opět 
odevzdá – to vše zcela autonomně a just-
in-time. „Uchopení z různých výšek 
a regálů, současná přeprava až 
24 zásobníků a flexibilní odevzdání na 
různých montážních pracovištích:
SOTO je v současnosti pravděpodobně 
jediným produktem, který tyto tři kroky 
kombinuje v jednom vozidle,“ říká 
Raphael Vering.

Všestranné řešení senzoriky od 
společnosti SICK
Vize „Továrny 4.0“ tak pokračuje 
v realizaci a společnost SICK, jakožto 
specialista na inteligentní senzorová 
řešení pro mobilní roboty, se na ní také 
podílela. „Díky spolupráci se společností 
SICK se nám podařilo vytvořit robota, 
který dokáže bezpečně vnímat své okolí 
a dobře pracovat souběžně s člověkem,“ 
dodává R. Vering. Pro lokalizaci a navigaci 
jsou pod podlahou vozidla umístěné tři 
bezpečnostní laserové skenery 
microScan3. Bezpečnostní světelné 
závěsy navíc zabraňují tomu, aby lidé 
zasahovali dráhy do jedoucího vozidla. 
Zabudované inkrementální enkodéry 
DFS60 jsou rovněž od společnosti SICK. 
3D vision kamera Visionary-T Mini 
sleduje jízdní dráhu shora a podporuje 
přitom navigaci a detekuje překážky, 
které nejsou ve výšce bezpečnostních 
laserových skenerů.

Visionary-T Mini jako ostříží zrak 
v reálném čase
Především díky tomuto 3D kamerovému 
senzoru mohla společnost Magazino 
nyní zavést SOTO 2 do sériové výroby. 
Proces záznamu 3D snímků s rychlostí až 
30 snímků za sekundu zaznamenává 
potenciální typy překážek na jízdní  
dráze: těsně nad úrovní terénu je třeba 
detekovat například hroty vysokozdviž-
ného vozíku nebo velké šrouby či matice. 
Visionary-T Mini také identifikuje 
předměty vyčnívající ze stěn, jako jsou 
hasicí přístroje nebo monitory. Detekuje 
rovněž volně se vznášející překážky (např. 
vyčnívající tyčové nebo paletové zboží) 
a v neposlední řadě „negativní“ překážky, 
jako jsou klesající schody nebo rampy.

Ve prospěch Visionary-T Mini hovořila 
také jeho praktičnost v průmyslovém 
prostředí: stabilní možnosti upevnění, 
dobré připojení k internetu, vysoké 
rozlišení a bezproblémové zpracování 
dat i velký snímací dosah. Další výhodou 

byla produktivní spolupráce mezi 
příslušnými odborníky: společnost 
Magazino například obdržela prototyp 
3D vision kamery v rané fázi, aby mohla 
řešit složité vývojové kroky v úzké 
koordinaci s odborníky ze společnosti 
SICK.

Průkopník pro optimální výrobní 
logistiku
SOTO 2 tak představuje dosud chybějící 
kousek skládačky inteligentní výrobní 
logistiky. Dále automatizuje výrobu, 
odlehčuje zaměstnancům a pomáhá 
zefektivnit procesy. Mobilní robot má být 
využíván výrobci vozidel a subdodavateli 
a později také při výrobě domácích 
spotřebičů a elektroniky. „Na společnost 
SICK a její senzorová řešení pro mobilní 
robotiku se budeme spoléhat i nadále,“ 
ujišťuje pan Vering. Společný příběh 
úspěchu pokračuje. (gm)

3D kamerový senzor Visionary-T Mini sleduje jízdní dráhu shora, podporuje přitom 
navigaci a detekuje překážky, které nejsou ve výšce bezpečnostních laserových skenerů.

Pro lokalizaci a navigaci jsou pod podlahou vozidla 
umístěné tři bezpečnostní laserové skenery 
microScan3.
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INTELIGENTNÍ SOUMAR OD SPOLEČNOSTI SUITEE 
COBOTICS PŘINÁŠÍ REVOLUCI DO SUPERMARKETŮ

VÝKONNÝ POMOCNÍK

Pierre Legendre a Benjamin Loize se 
v roce 2015 v duchu tradice Googlu 
vydali za komunitou start-upů a zaměřili 
se na téma Inovace: oba pracovali jako 
inženýři ve francouzské společnosti 
U GIE-IRIS na řešení, které má usnadnit 
manuální práci v drive-in pobočkách 
supermarketů Système U. Tento nový 
způsob nakupování nabývá stále více na 
významu. Tím se samozřejmě zvyšuje 
riziko problémů personálu se zády nebo 
vyčerpání zaměstnanců, například kvůli 
vysoké fyzické zátěži při sestavování 
nákupu. Zároveň hraje důležitou roli 
ekonomická efektivita. Velkou výzvou je 
organizace a produktivita. Zaměstnanci 
například ukládají výrobky do regálů,  
ale pak je zase jiní odnášejí k vyzvednutí 
v drive-in.
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Zrození společnosti SUitee Cobotics
Pierre Legendre a Benjamin Loize pracovali dva roky na projektu, 
jehož cílem bylo snížit pracovní zátěž a zvýšit ekonomičnost 
nabídky drive-in. Navrhli vedení firmy, aby zaměstnancům 
v marketech poskytlo robota v životní velikosti pro obzvláště 
namáhavé úkoly, jako je přeprava těžkých výrobků při 
doplňování zboží do regálů nebo časté přesuny zboží mezi 
skladem a prodejní plochou. Společnost Système U jim dala 
volnou ruku při realizaci tohoto autonomního asistenčního 
robota. Ve spolupráci s dalšími průmyslovými partnery proto 
vyvinuli mobilního robota, kterého testovali v různých marketech.

Oba inženýři představili svůj projekt společníkům a vlastníkům 
společnosti Système U. Jejich nápady se setkaly se zájmem, ale 
protože výroba mobilních robotů nespadá zrovna do hlavní 
činnosti společnosti U GIE-IRIS, byl inovační program zastaven. 
Pro oba tak vyvstala otázka: vrátit se k dřívějším projektům – 
nebo opustit společnost a realizovat mobilní roboty sami?

Vstříc novým dobrodružstvím se společností SICK
V březnu 2018 se proto rozhodli založit vlastní start-up. O šest 
měsíců později spatřila světlo světa společnost SUitee Cobotics. 
S firmou Système U bylo dohodnuto, že pánové Legendre 
a Loize smějí využívat všechny výsledky svého předchozího 
projektu, a mohou tak plynule navázat tam, kde skončili. Brzy 
však zjistili, že ne všechno je tak daleko, jak si mysleli – a začali 
zase od začátku.

Dva roky přepracovávali celý koncept: formu, design 
a technologii. Mobilní robot musí být schopen pracovat ve dvou 
režimech: na jedné straně se musí pohybovat autonomně 
(samostatná jízda vpřed mezi skladem a prodejním prostorem), 
na druhé straně musí podporovat personál při doplňování zboží 
(jízda vpřed s osobou). Vzhledem k tomu, že se robot má 
pohybovat ve stísněném prostoru často s mnoha zákazníky, je 
třeba dosáhnout velmi vysoké úrovně bezpečnosti, aby nedošlo 
ke kolizím a nehodám.

Mobilní robot podporuje personál při plnění regálů.
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Mobilní robot by měl být schopen autonomně 
dosáhnout přesně definovaného cíle i bezpečně 
sledovat člověka.

S otázkou, jak optimálně splnit bezpečnostní požadavky na 
mobilní robot, se zakladatelé společnosti SUitee obrátili na 
firmu SICK ve Francii. „Společnost SICK je jedním z mála 
výrobců na světě, kteří vyrábějí produkty s tak vysokými 
bezpečnostními standardy, o jaké usilujeme u našeho robotu,“ 
říká Pierre Legendre. „Výrobců LiDAR senzorů je mnoho, ale 
když dojde na dodržování předepsaných bezpečnostních norem, 
jejich řady rychle řídnou,“ dodává Benjamin Loize.
Společnost SUitee Cobotics proto kontaktovala Yannicka 
Planchenaulta, odpovědného obchodního inženýra ze 
společnosti SICK, aby pro plánovaný prototyp vyhledal vhodné 
LiDAR senzory. Společně s odborníkem na mobilní aplikace 
Jeffreym Yannouem bylo přímo v místě zvoleno vhodné řešení 
senzoru. V zastoupení společnosti SICK v Nantes proběhlo 
odpovídající školení o produktech.

Prvotřídní vybavení pro bezpečnost nás všech
Zavedení mobilního robotu muselo proběhnout v marketech bez 
stavebních změn. Značení na podlaze, GPS antény nebo vysílací 
stožáry tedy nepřipadaly v úvahu. Místo toho musel být robot 
vybaven extrémně přesnou senzorikou. Ostatně musel být 
schopen autonomně dosáhnout přesně definovaného cíle 
a zároveň bezpečně sledovat člověka.
Mobilní asistenční robot SUitee je vybavený různými 2D-LiDAR 
senzory a bezpečnostními laserovými skenery. Mezi ně patří 
tři pro oblast bezpečnosti (bezpečnostní laserové skenery S300 
a TiM-S), jedna 3D infračervená kamera, on-board AI, 

Společnost SICK je jedním 
z mála výrobců na světě, kteří 
vyrábějí produkty s tak vysokými 
bezpečnostními standardy,  
o jaké usilujeme u našich robotů.
Pierre Legendre, SUitee Cobotics

bezpečnostní jednotka (Flexi Soft), inkrementální enkodéry 
s bezpečnostními funkcemi (DFS60S Pro) a řídicí systém 
vyvinutý společností SUitee Cobotics.

LiDAR senzory od společnosti SICK se používají k bodovému 
mapování interiéru budovy. Nezpracovaná data se poté zobrazí 
a inženýři z nich vytvoří mapu supermarketu, která se uloží 
v systému. 2D-LiDAR senzor TiM510 a bezpečnostní laserový 
skener TiM-S, oba speciálně vyvinuté pro mobilní aplikace, se 
vyznačují vysokou spolehlivostí při detekci překážek nebo 
měření okolí. Díky různým senzorům se mobilní robot může 
autonomně pohybovat z bodu A do bodu B. Dokáže určit svou 
trasu, proplétat se mezi stojícími překážkami (vysokozdvižnými 
vozíky, krabicemi), zpomalit nebo zastavit, když narazí na lidi, 
a dokonce vypočítat novou trasu, pokud je cesta neprůjezdná. 
Je také schopen sledovat a doprovázet osobu v příslušném 
režimu.

Navzdory zpožděním způsobeným výchozími omezeními 
dokončili zakladatelé SUitee Cobotics své testy díky vysoké 
dostupnosti týmů SICK ještě před létem. Testy přinesly 
požadovaný výsledek, a proto již byly první autonomní asistenční 
roboty expedovány. (aa)
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BS Trayshuttle od společnosti Braun 
Sondermaschinen umožňují firmám 
přepravovat náklady bez posádky 
z jednoho místa výrobní linky na druhé. 
Mobilní robot může zcela nezávisle 
vyzvednout náklad z jednoho 
paletizačního zařízení a umístit jej do 
jiného. Zajišťují a zvyšují produktivitu 
a efektivitu celé výrobní linky tím, že 
maximálně zefektivňují interní dopravní 
logistiku. Neocenitelná výhoda pro 

společnosti využívající autonomní 
transportní systém. Při výběru senzoriky 
se společnost Braun Sondermaschinen 
obrátila na společnost SICK. Společnost 
SICK si vyslechla cíle a požadavky a poté 
je realizovala na míru svému 
dlouholetému zákazníkovi. Výsledkem je 
mobilní robot, jehož software lze 
naprogramovat tak, aby přesně odpovídal 
procesům přímo v místě.

Autonomní transportní systémy nabízejí četné možnosti použití. Jsou ideální pro 
odvětví logistiky a dopravy, kde se nakládá mnoho výrobků a připravují se dodávky 
k expedici. Nakládání a vykládání, to je hlavní náplň práce těchto mobilních robotů. 
Společnost Braun Sondermaschinen GmbH vyvinula autonomní transportní systém, 
který dokáže autonomně vyzvednout stoh přepravek nebo zásobníků z jednoho 
paletizačního zařízení a umístit jej do jiného paletizačního zařízení. Úkolem systému 
BS Trayshuttle je zajistit bezpečné snímání pozice, měření vzdálenosti a navigaci.  
Ke zvládnutí nejrůznějších výzev se používají komplexní senzorová řešení od společ-
nosti SICK.

Komponenty: kompletní řešení od 
společnosti SICK
K realizaci BS Trayshuttle byl použit 
autonomní mobilní robot (AMR) od 
společnosti MiR. Tyto roboty AMR se již 
osvědčily v jiných aplikacích. Technická 
konstrukce BS Trayshuttle je 
namontovaná na MiR250. Robot AMR je 
standardně vybavený bezpečnostní 
jednotkou FlexiSoft a bezpečnostním 
laserovým skenerem nanoScan3. Díky 
malému a kompaktnímu provedení 
skenerů nanoScan3 bylo možné 
realizovat prostorově úsporný design 
MiR250. Dva skenery nanoScan3 
zabezpečují vozidlo po celém obvodu. 
Standardně instalovaná jednotka 
FlexiSoft umožňuje bezpečný provoz 
i v případě, že jedno z až 128 volně 
konfigurovatelných ochranných polí 
laserového skeneru naruší například 
zaměstnanec. Vedle bezpečného 
provozu nabízí tato kombinace také 
maximální flexibilitu při přizpůsobení 
rychlosti vozidla a směru jízdy. Všechny 
senzory autonomního transportního 
systému pocházejí od společnosti SICK. 
Ke zjišťování pozice zásobníků se 
používá optoelektronický snímač 
MultiTask PowerProx WTT12L. Kromě 
toho se pro snímání koncové polohy 
používá miniaturní optoelektronický 
snímač W4-3 a poloha ve vozidle se 
zjišťuje pomocí indukčního snímače 
IME2S.

Všechny senzory autonomního transportního 
systému pocházejí od společnosti SICK. 

TRAYSHUTTLE OD SPOLEČNOSTI BRAUN SONDERMASCHINEN 
OPTIMALIZUJE PROCESNÍ ŘETĚZEC

MOBILNÍ DISTRIBUTOR
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BS Trayshuttle autonomně odebírá malé nosiče nákladu (KLT) nebo stohy zásobníků 
z jednoho paletizačního zařízení a ukládá je zpět do jiného paletizačního zařízení.

Další problémy spojené s BS Trayshuttle 
byly rovněž vyřešeny pomocí senzoriky od 
společnosti SICK: například zařízení 
WTT12L měří vzdálenost ve vozidle, aby 
bylo možné zásobník správně zasunout 
a vysunout. Celé vozidlo se nyní přepraví 
na správné místo. Indukční senzory pak 
kontrolují, zda bylo dosaženo správného 
stanoviště.

Použití BS Trayshuttle
BS Trayshuttle je přesně naprogra-
movaný pro použití přímo v místě a zná 
svou cestu. Pro uvedení do pohybu stačí 
stisknout zelené tlačítko pro spuštění 
a vozidlo se automaticky rozjede. Opustí 
svoji stanici a odjede na určené cílové 
místo, kde naloží nebo vyloží zboží. Za 
tímto účelem se přepravní systém 
umístí na přesně definovanou plochu 
před regálem. Senzory pomáhají určit 
správné stanoviště. Po dosažení cíle 

vysune BS Trayshuttle svůj zásobník. 
Jedná se o plochu namontovanou ve 
vozidle, na kterou lze umístit zboží. 
Senzory také řídí, jak daleko je třeba 
zásobník vysunout, aby se optimalizovalo 
předání zboží. Samotná jednotka je 
výškově nastavitelná, aby umožňovala 
předání v různých bodech. Po dokončení 
výměny se zásobník opětovně zasune. 
Pro ještě efektivnější uspořádání lze 
samozřejmě zpracovat také více 
regálových polic za sebou, tj. BS 
Trayshuttle nejprve předá výrobek do 
police, pak se přesune k další polici, aby 
tam vyzvedl nový výrobek, a ten pak 
přemístí na další stanoviště. Díky 
variabilní výšce převzetí zásobníku od 
200 mm do 1 200 mm je to možné bez 
jakýchkoli problémů. Když už není 
autonomní transpor tní  systém 
vyžadován, vrátí se do své nabíjecí 
stanice až do dalšího úkolu.

Dobré naslouchání a přesné 
programování
Aby mohl autonomní transportní 
systém proplouvat halou zdánlivě velmi 
snadno rychlostí až 7 km/h, je třeba 
přesně znát potřeby: zvláštní pozornost 
byla věnována oblasti bezpečnostní 
techniky. Jak musí být vozidlo schopno 
reagovat v určitých situacích a jaká 
řešení jsou nutná pro bezproblémový 
průběh?

Společnosti Braun Sondermaschinen 
a SICK intenzivně spolupracovaly, aby 
to zjistily. V průběhu projektu se 
společnost Braun Sondermaschinenbau 
obrátila na stejné odborníky ze 
společnosti SICK. To umožnilo najít 
řešení pro nejrůznější výzvy přímo 
v místě. Nakonec vznikl nejen mobilní 
robot, který je přizpůsobený potřebám 
zákazníků společnost i  Braun 
Sondermaschinen. Tímto projektem se 
také dále prohloubila předchozí 
spolupráce mezi společnostmi Braun 
Sondermaschinen a SICK. (Lein)
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DEZINFEKCE POMOCÍ UV SVĚTLA A SKENERU NANOSCAN3

SVĚTLO NA OBZORU
V létě nás před ním chrání sluneční brýle a opalovací krémy. Pro viry 
však není úniku. Řeč je o UV světlu. Jakkoli může být škodlivé pro kůži 
a oči, jeho ničivý účinek na viry je velmi užitečný. Proto se UV světlo 
dnes pravidelně a úspěšně používá zejména k dezinfekci místností. 
Aby bylo možné chránit lidi i při těchto aplikacích, vynalézavé hlavy 
vyvinuly pro tento účel roboty. Čínský start-up Youibot používá skenery 
nanoScan3 od společnosti SICK jako osvědčené řešení pro ovládání 
mobilních platforem.
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Zatímco se na celém světě hledají 
řešení, jak zastavit pandemii, UV 
záření se stále častěji používá 
k dezinfekci povrchů a místností. 
Společnosti po celém světě pracují na 
mobilních řešeních dezinfekce 
povrchů na bázi UV záření. Jednou z takových 
společností je čínský start-up Youibot, který vyvinul 
dezinfekčního robota. Poněkud bojovný název „ARIS-K2 
Virus Killing Robot“ jednoznačně poukazuje na 
nejdůležitější funkci této novinky. Funguje však 
především díky svým „vnitřním hodnotám“, které 
společnost SICK dodává jako partner v podobě skeneru 
nanoScan3. Tím je mimo jiné zajištěno, že robot může 
skutečně vykonávat svou práci, aniž by ohrožoval 
zúčastněné osoby.

Více funkcí, mobilní platforma
ARIS-K2 je vybavený skenerem nanoScan3 a bezpečně 
se pohybuje v prostoru jako mobilní platforma. 
Bezpečnostní laserový skener je ideální pro 
zabezpečení a lokalizaci mobilních plošin. Dalším 
argumentem pro čínské konstruktéry robotů bylo 
snadné ovládání konfiguračního softwaru Safety 

Designer a jeho inteligentní možnosti 
integrace. Nabízejí vysokou flexibilitu 
a časovou úsporu i při implementaci 
pro dezinfekční aplikaci. „Jsme velmi 
rádi, že jsme mohli podpořit Youibot při 
realizaci tohoto robotu v tak krátkém 

čase. S naším skenerem nanoScan3 se bude bezpečně 
pohybovat na svých dezinfekčních cestách,“ 
rekapituluje výsledek Benny Liu, odpovědný produktový 
manažer ze společnosti SICK.

Celoplošná dezinfekce
Kromě UV světelných trubic je mobilní robot vybavený 
také termokamerou. Díky tomu může plnit dvojí 
funkci: přes den kontroluje tělesnou teplotu 
kolemjdoucích a v noci například dezinfikuje prázdné 
výrobní haly pomocí vertikálně namontovaných 
světelných trubic.

„Hlavními oblastmi použití jsou například nákupní 
centra, výrobní závody a všechny prostory, kde se 
setkává mnoho lidí,“ vysvětluje Benny Liu. Konkrétně 
tento fascinující robot již září v továrnách, na letišti 
a v nemocnici – konečně svítá na lepší časy. A skener 
nanoScan3 vždy zaručuje bezpečnost. (mw)

Vybavený skenerem nanoScan3 pro bezpečnou jízdu
ARIS-K2 se bezpečně pohybuje v prostoru jako mobilní 
platforma.

Hlavními oblastmi použití jsou 
například nákupní centra,  

výrobní závody a všechny prostory, 
kde se setkává mnoho lidí.

Benny Liu, produktový manažer společnosti SICK Čína
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SPOLEČNOSTI FABMATICS A SICK ZAJIŠŤUJÍ BEZPEČNOST 
MOBILNÍCH ROBOTŮ

ŽÁDNÁ POLOVIČATÁ ŘEŠENÍ
Čisté prostory ve výrobě polovodičů jsou jednoznačně jejich revírem: roboty všeho 
druhu jsou zde na denním pořádku. Automaticky řízené, stacionární nebo mobilní 
během výroby a nakládky a vykládky. Mobilní roboty jsou stále důležitější. Na 
rozdíl od automaticky řízených systémů ve fixní dráze jsou flexibilnější a mohou  
se volně pohybovat v prostoru. Pro přepravu destiček – křemíkových destiček,  
na kterých vznikají mikročipy – jsou již nedílnou součástí vývoje inteligentních 
robotických řešení pro specialisty ze společnosti Fabmatics. Zejména u volně se 
pohybujícího zařízení HERO®FAB hrají bezpečnostní laserové skenery 
a optoelektronické snímače od společnosti SICK rozhodující roli v oblasti Safety 
a polohování robotické ruky. Nelze je vždy rozpoznat hned na první pohled, ale 
jsou to skrytí „hrdinové bezpečnosti“ v zařízení HERO®FAB.
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Specialisté na výrobu polovodičů
Společnost Fabmatics GmbH z Drážďan vyvíjí inteligentní 
automatizační a robotická řešení pro zákazníky z polovodičo-
vého průmyslu. Zde má společnost jedinečnou kompetenci 
nabízet komplexní automatizační, robotické a manipulační 
systémy pro použití v podmínkách čistých prostor. Zodpovědný 
úkol: „Vždyť v rámci výroby polovodičů přepravujeme pomocí 
různých robotů velmi cenné zboží. Je běžné, že jeden z našich 
robotů nese na svých bedrech hodnotu rodinného domu,“ říká 
Martin Däumler, Group Manager Product Development & 
System Integration ve společnosti Fabmatics. O to důležitější 
je najít spolehlivá řešení. S pomocí partnerů, jako je firma SICK, 
jsou mimo jiné vytvářeny předpoklady pro bezpečnou mobilitu. 
Hardware i software, od plánování a vývoje přes výrobu 
a instalaci až po poprodejní servis, nabízíme z jediného zdroje. 
Bezpečnostní laserové skenery S300 Expert a v budoucnu 
i microScan3 zde převezmou úkoly horizontálního a vertikálního 
zabezpečení v prostoru. Miniaturní optoelektronické snímače 
řady W2S-2 představují inteligentní řešení senzorů při 
nakládání a vykládání pomocí robotické ruky – malé, chytré 
a lehké.

Ostatně v rámci výroby 
polovodičů přepravujeme 
pomocí různých robotů velmi 
cenné zboží. Je na denním 
pořádku, že jeden z našich 
robotů nese na svých bedrech 
hodnotu rodinného domu.
Martin Däumler, Group Manager Product 
Development & System Integration ve společnosti 
Fabmatics

Mobilní v čistém prostoru
HERO®FAB přináší mobilitu do čistých prostor. Kombinuje 
zavedený, čistý a bezpečný robotický systém s inovativní 
autonomní transportní platformou. Byl vyvinut pro plně 
automatické plnění a vykládání výrobních zařízení a pro rychlou 
přepravu mezi jednotlivými procesními kroky a také pro 
dočasné skladování v čistém prostoru. Konkrétně může 
přemístit až čtyři zásobníky – v čistém prostoru většinou 
zásobníky pro přepravu 25 ks destiček o rozměru 200 mm 
nebo 300 mm. Používají se však i speciální verze HERO®FAB 
s velkými 60 litrovými nádržemi na vodu. Na základě  
původně osvědčeného kolejnicového řešení HERO®Rail nabízí 
další vývoj HERO®FAB možnost volného pohybu v čistém 
prostoru bez kolejnicových nebo kabelových spojů. Díky 
bezpečnostním laserovým skenerům od společnosti SICK 
splňuje mobilní robot kromě bezpečnosti objektů 
i nejnáročnější bezpečnostní požadavky na interakci člověka 
a stroje ve stejném pracovním prostoru. V závislosti na úrovni 
interakce a místních požadavcích je bezpečnost osob  
zajištěna na různých úrovních.
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Ideální pro malé instalační prostory
Miniaturní optoelektronické snímače řady W2S-2 bezpečně 
a spolehlivě vedou robotickou ruku při uchopení cenného zboží. 
Zvláštností je zde také jejich velikost. Zejména v mobilní robotice 
je instalační prostor velmi důležitý. V robotu zabírá samotný 
řídicí systém cca 80 % dostupného prostoru. Proto byl zvolen 
model W2S-2. Ultraploché senzory G2-Flat lze integrovat do 
miniaturních systémů a velmi úzkých instalačních prostor. 
Kromě toho zaujmou vynikající detekcí díky výkonnému potlačení 
pozadí. Bez problémů jsou detekovány i velmi malé předměty již 
ze vzdálenosti 8 mm a spolehlivě jsou rozpoznány i hluboce 
černé, reflexní, transparentní a lesklé předměty.

Osvědčená rozhraní pro budoucnost
Další výhodou je jednoduchá instalace pro integraci 
bezpečnostní jednotky do mobilního robotu. Safe EFI-pro System 
je důslednou inovací úspěšného rozhraní EFI a umožňuje 
inteligentní zabezpečení mobilního robotu. Síťová technologie 
EFI-pro založená na průmyslovém Ethernetu vyměňuje a přenáší 
zabezpečená i nezabezpečená data na všech komunikačních 
úrovních. Centrální součástí je komunikační brána EFI-pro. 
Zajišťuje rychlé a bezpečné síťové propojení a přímou integraci 
řídicích jednotek robotů prostřednictvím EtherNet / IPTM CIP 
SafetyTM do bezpečnostní jednotky Flexi Soft. Safe EFI-pro 
System tak představuje rozhodující krok k digitální transformaci.

U volně se pohybujícího zařízení HERO®FAB hrají rozhodující roli bezpečnostní laserové 
skenery a optoelektronické snímače od společnosti SICK v oblasti Safety a polohování 
robotické ruky.
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Společně do budoucnosti
Pro Martina Däumlera a Meika Kettingera, Key Account 
Manager Electronic & Solar společnosti SICK, je technická 
vyspělost řešení od společnosti SICK dobrým argumentem pro 
budoucí spolupráci: „Náš vývoj je dynamický proces. Společnost 
SICK je ideálním partnerem, zejména pokud jde o technické 
požadavky, tvorbu specifikací a rychlou reakci na dotazy 
a výměnu nápadů,“ popisuje pan Däumler a pan Kettinger 
dodává: „S úkoly rosteme společně s našimi zákazníky – to je 
naším motorem každý den!“ Základem úspěšné spolupráce 
jsou hluboké znalosti a vysoká úroveň technických dovedností – 
něco, co je nám vlastní. Takto chtějí partneři pokračovat na své 
úspěšné společné cestě i v budoucnu. Neustálý další vývoj 
v oblasti mobilní robotiky se neomezuje pouze na polovodičový 
průmysl a nezastavuje se ani v jiných odvětvích. Proto se těšíme 
na společné budoucí úkoly a jsme připraveni aplikovat své 
společné know-how také ve farmaceutickém průmyslu nebo 
zdravotnické technice. (mw)

HERO®FAB kombinuje zavedený, čistý a bezpečný 
robotický systém s inovativní autonomní transportní 
platformou.

Společnosti Fabmatics a SICK chtějí i v budoucnu 
pokračovat na společné cestě k úspěchu.

S úkoly rosteme společně 
s našimi zákazníky – to je 
naším motorem každý den!
Meik Kettinger, Key Account Manager  
Electronics & Solar, SICK Vertriebs-GmbH
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SENZORY ŘÍDÍ BUDOUCNOST SPOLUPRACUJÍCÍCH ROBOTŮ

NOVÁ MOBILITA
Další vývoj malých, výkonných a flexibilních robotů spolupracujících s lidmi 
pokračuje vpřed mílovými kroky. Důležitou součástí jsou přitom také senzory 
od společnosti SICK. Inteligentní senzory hrají důležitou roli při zaměření 
a polohování mobilních cobotů i při spolehlivém monitorování jejich prostředí. 
Nejnovějším trendem jsou přitom lehké coboty, které na automaticky řízených 
vozících najíždějí do své pracovní pozice a samy se polohují. Flexibilní práce 
bez plotů se tak stále více stává standardem v robotice a novým základem 
fungující automatizace.
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Doby, kdy většinu aplikací průmyslových robotů tvořila 
koexistující robotika s výhradně pevnými ochrannými 
kryty, jsou pryč. Menší a flexibilnější systémy rozšiřují 
nabídku o celou řadu použití. Důraz je kladen zejména 
na mobilní coboty namontované na autonomních 
transportních systémech a vážící do 15 kilogramů. 
Využívá se zde celé spektrum senzorových řešení pro 
robotiku a mobilní platformy od společnosti SICK: 
Robot Vision, Safe Robotics, End-of-Arm Tooling, 
polohování, snímání okolí a bezpečnost.

Cobot a mobilní platforma se stávají jednotkou
Výhody spolupracujících robotů jsou zřejmé. Jsou 
vhodné zejména pro flexibilní aplikace, které lze 
dočasně použít i ve výrobních linkách. Zde jsou coboty 
buď natrvalo integrovány do výrobních linek, nebo jsou 
v poslední době instalovány také na mobilních 
platformách. Tím se ještě více zvyšuje produktivita, 
protože se výrazně zkracuje doba potřebná k seřízení 
cobotů na pracovišti. Nejdůležitější výhodou je, že 
senzorová řešení od společnosti SICK se používají již 
při příjezdu cobota k jeho pracovišti a při jeho 
bezpečném polohování. V kombinaci s autonomními 
transportními systémy tak vznikají mobilní jednotky, 
které samostatně vyhledávají svou bezpečnou polohu 
a pomocí naváděcích systémů robotů samostatně 
provádějí korekce základny. Zde jsou obzvláště vhodné 
naváděcí systémy robotů, jako je PLR, ale také všechny 
ostatní systémy Robot Vision od společnosti SICK.

Mobilní platformy včetně cobotů musejí cestou na 
své pozice projíždět částečně úzkými uličkami výroby, 
aniž by ohrožovaly osoby a stroje. Odpovídající 
senzorová a systémová řešení od společnosti SICK 
pomáhají bezpečně chránit osoby a materiál před kolizí 
a současně shromažďují všechna potřebná data pro 
spolehlivou a flexibilní navigaci autonomních vozidel. 
Díky přepínání ochranných polí mohou tato vozidla 
zvládat i vysoké rychlosti, a to i v zatáčkách.

Spolupráce začíná v komunitě
Pro efektivní implementaci řešení cobota lze využít 
také takzvaný Robot Operating System (ROS). ROS je 
open source framework vyvinutý v univerzitním 
prostředí. Díky velmi aktivní komunitě si v posledních 
letech našel cestu do průmyslových aplikací po celém 
světě. I v tomto případě pracuje společnost SICK na 
špičkové úrovni a rovnocenně se svými partnery, kteří 
používají systém ROS k implementaci cobotů do 
provozu. To představuje značnou výhodu zejména pro 
malé a střední podniky, protože mohou ušetřit náklady 
na vývoj a zdroje.

Roboty bez plotů, senzory bez hranic
Coboty mají obvykle vysokou míru flexibility pohybu 
díky stupňům volnosti. Při jejich použití je proto 
vyžadována celá řada senzorových řešení pro 
zabezpečení celého pracovního prostoru. Společnost 
SICK nabízí řešení v každé oblasti díky svému širokému 
portfoliu: laserové skenery zajišťují bezpečné umístění 
cobota v prostoru i pracovníků, kteří se nacházejí 
v jeho blízkosti. To zahrnuje monitorování okolí pomocí 
bezpečnostních laserových skenerů. Tyto skenery 
způsobí snížení rychlosti, když se k nim přiblíží osoba. 
Součástí řešení je také automatický opětovný rozběh 
po úplném zastavení, aniž by pracovník musel ručně 
zasahovat.

Motor feedback systémy instalované v cobotu navíc 
spolehlivě a bezpečně předávají polohu robotických 
ruk do řídicího systému. Na základě těchto dat je 
bezpečně monitorován celý kartézský pracovní prostor 
až po End-of-Arm Tooling.

Poslední míle pevně pod kontrolou
Podobně jako v oblasti logistiky se pojem „poslední 
míle“ používá i v oblasti robotiky. Logistici pak hovoří 
o posledních krocích při doručování zboží zákazníkovi, 
které jsou plně automatizované. „Poslední míle“ 
v robotice popisuje velkou výzvu, jak zajistit, aby 
používání robota bylo bezpečné a kontrolovatelné, a to 
až do posledního milimetru jeho použití. Zejména 
v případě jemně nastavených cobotů pracujících ve 
volném prostoru bez ochranných plotů vyžaduje 
splnění tohoto požadavku mistrovství a velké umění. 
Právě interakce mnoha senzorů, zejména motor 
feedback systémů, umožňuje bezpečné a plynulé 
použití End-of-Arm Tooling u robotické ruky. Nová 
řešení na konci ruky dokonce brzy zcela vyloučí 
poranění rukou pracovníků. K tomuto účelu se u Robot 
Vision využívají 2D a 3D řešení na kamerové bázi – 
tedy určitý druh „Cobot Vision“, s nímž má společnost 
SICK poslední míli robotiky pevně od kontrolou. (mw)

Lidé a roboty budou v budoucnu ještě více 
spolupracovat ruku v ruce.
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NOVÉ TRHY A PŘÍLEŽITOSTI PRO ROBOTY V SERVISNÍCH APLIKACÍCH

VŽDY K SLUŽBÁM

V bankách a dalších podnicích mohou servisní roboty rozdávat 
letáky, bavit lidi čekající ve frontách nebo ve vstupních halách 
a poskytovat informace potenciálním zákazníkům. V cestovním 
ruchu přebírají roboty některé úkoly personálu, čímž odlehčují 
lidem, kteří v něm pracují.

Například jedna lodní společnost z Rostocku používá od jara 
2016 na svých výletních lodích humanoidního robota Peppera. 
Pepper pomáhá hostům s přihlášením při příjezdu a orientací 
na palubě a poskytuje tipy na akce a výlety v němčině, angličtině 
a italštině.

Další robot Kurt je přátelský, chytrý, komunikativní a pomáhá 
s domácími pracemi. Kurt rozumí lidem kolem sebe a dokáže 
je podpořit v jejich každodenním životě. Tento inteligentní 
servisní a úklidový robot je v současné době vyvíjen na Vysoké 
škole Ravensburg-Weingarten.

Spolupráci mezi lidmi a roboty umožňují senzorová řešení, 
jako jsou 2D-LiDAR senzory řady TiM. Pomocí senzorů TiM 
zachycují servisní a bezpečnostní roboty každý detail svého 
okolí a dynamicky se přizpůsobují měnícím se podmínkám. 
Komunikují s lidmi a reagují na neznámé situace – podobně 
jako člověk. Tým odpovědný za řadu TiM ve společnosti SICK 
AG v Německu neustále sleduje změny na trhu. „Rychle se 
rozvíjející trh mobilních platforem a robotů vyžaduje neustálý 
další vývoj portfolia 2D-LiDAR senzorů,“ říká Tiberius Pischke, 
produktový manažer pro 2D a 3D-LiDAR senzory. „Společnost 
SICK uvedením produktové řady TiM3xx (pro vyhodnocování 
v provozu) a TiM5xx (pro měřená data) úspěšně potvrdila svou 
vedoucí roli v oblasti 2D-LiDAR senzorů.“

V posledních letech se také zvýšila poptávka po senzorech, 
které nabízejí jak vyhodnocení v provozu, tak výstup měřených 
dat. TiM7xx přesně tento požadavek splňuje. Hlavním rysem 
tohoto senzoru je využití měřených hodnot pro lokalizační úlohy 
a současné vyhodnocení provozu pro zamezení kolizím. Další 
inovací je nejmenší bezpečnostní senzor řady TiM-S. „Díky 
dvěma bezpečnostním 2D-LiDAR senzorům TiM361S 
a TiM781S můžeme nyní obsluhovat nové mobilní a stacionární 
robotické aplikace v souladu s platnými normami. Hlavní 
pozornost se přitom zaměřuje především na rychle se měnící 
trh servisních robotů,“ říká Christoph Hirt, produktový manažer 
pro Safety Distance a LiDAR.

Rostoucí automatizace se netýká pouze produkce a výroby, ale stále více se 
prosazuje i v každodenním životě. Servisní roboti již přebírají řadu úkolů 
v nemocnicích, na výletních lodích, v marketech pro kutily, na letištích a v hotelech. 
Roboty jsou na vzestupu v průmyslu a nyní i v soukromém sektoru.

Senzorová fúze a multisenzorové systémy
Téma senzorová fúze bude v budoucnu hrát rozhodující roli – 
zejména pro automatizaci ve venkovních prostorách 
a v aplikacích Smart Manufacturing – a to pro zajištění trvale 
vysoké využitelnosti mobilních strojů v náročných okolních 
podmínkách. Senzory TiM jsou skutečnými týmovými hráči, 
pokud jsou spojené s 3D kamerami a 3D-LiDAR senzory, 
ultrazvukovými senzory nebo snímači pro měření vzdálenosti. 
Různé senzory nabízejí zákazníkům jednoznačně vyšší užitek 
díky inteligentnímu vyhodnocování jednotlivých měřených dat. 
(mn)

Spolupráci mezi lidmi a roboty umožňují senzorová 
řešení, jako jsou 2D-LiDAR senzory řady TiM.



25

: FOCUS MOBILNÍ ROBOTY

Rychle se rozvíjející trh 
mobilních platforem 

a robotů vyžaduje neustálý 
další vývoj portfolia 
2D-LiDAR senzorů. 

Tiberius Pischke, produktový manažer  
pro 2D a 3D-LiDAR senzory, SICK AG
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SPOLEČNOSTI SICK A STEERING MACHINES ZAJIŠŤUJÍ 
OPTIMÁLNÍ ZATÍŽENÍ A DOPRAVU U AMRS

V ROVNOVÁZE

Autonomní vozidla a autonomní mobilní roboty (AMR) od společnosti Steering 
Machines umožňují výrazné zvýšení produktivity v průmyslu – s využitím senzorových 
řešení od společnosti SICK. Partnerství mezi oběma společnostmi poskytlo stabilní 
a bezpečné řešení ve výrobě firmy Comexi, nadnárodní společnosti působící v oblasti 
výroby a prodeje investičních prostředků pro tiskařský a zpracovatelský průmysl 
v oblasti flexibilních obalů.



27

: FOCUS MOBILNÍ ROBOTY

Používání autonomních vozidel a AMR 
k provádění pracovních operací a pohybů 
v průmyslovém prostředí není trendem, 
ale dnes již nedílnou součástí výrobního 
řetězce. Pro zajištění bezpečného 
fungování těchto vozidel a zároveň 
zvýšení produktivity jsou však nutné 
externí prvky.

AGV a AMR pro nakládku a přepravu 
ve výrobních závodech a logistických 
centrech
Společnost SICK zde nabízí optimální 
a bezpečný provoz AGV a AMR 
v průmyslovém prostředí. To právě 
dokazuje start-up Steering Machines 
z Barcelony, který vyvíjí všesměrové AGV 
a AMR pro nakládku a přepravu ve 
výrobních závodech a logistických 
centrech.

Společnost Steering Machines potřebuje 
přitom senzory k získání přesných 
a bezpečných dat o pohybu všesměrových 
AGV/AMR řady Moby, pokud jde 
o rychlost a směr. Je zde použit 
bezpečnostní enkodér od společnosti 
SICK, který rychle poskytuje spolehlivá 
data s důležitými parametry.

Díky Moby AGV/AMR a podpoře 
společnosti SICK bylo tohoto záměru 
přesně dosaženo. „Společnosti SICK 
a Steering Machines nám poskytly 
robustní a bezpečné celkové řešení, 
které minimalizuje chyby ve výrobním 
řetězci u našich zákazníků. Pomocí AGV/
AMR lze přesouvat velké náklady 
v omezeném prostoru, což zajišťuje 
efektivnější provoz,“ vysvětluje Pedro 
Jiménez, Digital Brand Manager ve 
společnosti Comexi. „Naše spojenectví 
s firmou Steering Machines nám 
umožnilo dodat společnosti Comexi 
přesně to správné řešení. Podařilo se 
nám vytvořit bezpečné řešení a zároveň 
zvýšit produktivitu,“ potvrzuje Mikel Saez 
de Buruaga, produktový manažer ze 
společnosti SICK Španělsko. „Senzory 
a řešení od společnosti SICK jsou 
přirozeným doplňkem našich produktů. 
Podařilo se nám také dosáhnout úrovně 
vlastností PL d, pokud jde o pohyb, 
rychlost a rotaci. To je přesně v souladu 
se současnými předpisy pro tyto 
aplikace,“ říká Carles Domènech, CTO ve 
společnosti Steering Machines. (BNC)

Toto řešení je tak výjimečné, protože 
vyžaduje pouze jeden enkodér namísto 
obvyklých dvou a je kompatibilní 
s bezpečnými systémy pro řízeními otáček 
řady Flexi Soft MOC0 a MOC1. Integrální 
řešení od společnosti SICK pro firmu 
Steering Machines doplňuje bezpečnostní 
laserový skener microScan3, který díky 
inovativní technologi i  skenování 
safeHDDM® (High Density Distance 
Measurement) nabízí vysokou odolnost 
vůči nečistotám, prachu a slunečnímu 
záření. Bezpečnostní jednotka Flexi Soft 
umožňuje optimální škálovatelnost pro 
každou aplikaci v závislosti na její složitosti.

Úspěšná aplikace u společnosti Comexi
Kombinace řešení od společností SICK 
a Steering Machines se ve výrobním 
řetězci firmy Comexi okamžitě osvědčila. 
Comexi je nadnárodní společnost, která 
vyrábí a distribuuje investiční prostředky 
pro flexibilní obalový, tiskařský 
a zpracovatelský průmysl. Společnost si 
stanovila cíl zvýšit produktivitu svých 
zákazníků pomocí AGV/AMR tím, že sníží 
prostoje při transferu mezi stroji a pohyby 
v malých výrobních prostorech nebo při 
nedostatku materiálu.

Bezpečnostní laserový skener microScan3 zajišťuje optimální provoz AMR a díky 
inovativní technologii skenování safeHDDM® nabízí vysokou odolnost vůči nečistotám, 
prachu a slunečnímu záření.

Bezpečnostní enkodér rychle poskytuje
data s nejdůležitějšími parametry.
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Navštivte nás online:
www.sick.com/mobile-robots
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