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průmyslové a servisní roboty

Moderní doba si žádá rychlé, přesné a co 
nejefektivnější řešení. V průmyslové výrobě to 
platí dvojnásob. Průmyslové roboty byly dříve 
používány zejména v automobilovém průmys-
lu, a to pro efektivitu, kterou do výroby vnáše-
jí. V současné době si roboty nacházejí místo 
v mnoha dalších odvětvích. Společně s nimi do 
výroby pronikají i řešení, která umožňují efek-
tivnější práci i v mnoha dalších odvětvích a od-
děleních výrobních podniků – např. logistiky.

Společnost Comau uvedla na trh AGILE 
1500 (obr. 1), plně automaticky vedený vůz, 
který pomáhá optimalizovat logistické toky 
a podporuje flexibilní a efektivní výrobu při 
zachování produktivity a ziskovosti celé vý-
robní linky. Tento vůz, který je modulární 
a plně rekonfigurovatelný, dokáže přepravit 
najednou až 1 500 kg, což napomáhá výrobě 
just-in-time a just-in-sequence. Je také do-
statečně přizpůsobitelný, aby mohl být pou-
žit v mnoha výrobních a nevýrobních postu-
pech. Mezi jeho hlavní výhody patří modu-
larita, která snižuje investiční náklady, a plná 
kompatibilita s ostatními automaticky vede-
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nými vozíky (AGV – Automatic Guided Ve-
hicle), jejichž řízení je postaveno na platfor-
mě NDC8 od firmy Kollmorgen. Dále vyniká 
intuitivním programováním, minimální údrž-

bou, bezpečností a ergonomií ovládání. Ten-
to vůz je kolaborativní, tedy určený k přímé 
spolupráci s lidskou obsluhou, což společně 
se všemi již zmíněnými faktory pomáhá pod-
nikům pracovat efektivněji. 

Agile 1500 patří do skupiny kolaborativ-
ních zařízení. Automatizací se během let zlep-
šily pracovní podmínky, lidé se zbavili těžkých, 

únavných a nebezpečných úkolů a povýšila se 
jejich pozice ve výrobním procesu, a to vše 
spolu se zvýšením efektivnosti a produktivity 
výroby a kvality konečného produktu. V sou-

časné době lze dosáhnout stejného 
stupně zlepšení díky těsné a přímé 
spolupráci mezi člověkem a stro-
jem. Společnost Comau proto vy-
víjí stroje jako Agile, kolaborativ-
ní roboty AURA, laserové zdroje 
LHYTE a další, které spolupracují 
s člověkem a neomezují se jen na 
obslužnou robotiku. I nadále však 
celá skupina robotů Comau zaují-
má důležité postavení ve výrobních 
podnicích. Díky Comau se větší 

i menší firmy mohou zdokonalovat ve svém 
odvětví a zároveň reagovat na požadavky trhu. 

Pro více informací navštivte stránky co-
mau.com/cz nebo stánek firmy Comau na 
MSV 2017 v Brně na jejím tradičním místě 
– pavilon G2, stánek 01. 

(Comau Czech s. r. o.)

Obr. 1. Automaticky vedené vozidlo Agile 1500 

Veletrhy Motek a Bondexpo hlásí plno: 
haly 3, 5 a 7 stejně jako 4, 6 a 8 výstaviště 
ve Stuttgartu jsou již plně obsazeny. Ve dnech 
9. až 12. října 2017 se zde představí téměř 
800 vystavovatelů na veletrhu automatizace 
výroby a montáže Motek a 75 vystavovatelů 
na veletrhu lepení, pájení a spojování Bond-
ex. Protože Stuttgart je centrem německého 
strojírenského průmyslu, očekává se tradič-
ně velký zájem návštěvníků zejména z tohoto 
oboru. Charakteristikou vývoje je pokračují-
cí automatizace a digitalizace i uplatnění vy-
soce flexibilních a univerzálních robotických 
buněk nebo manipulačních systémů. Veletrh 
Motek představí mj. produkty a řešení pro 
tváření a zpracování plechů, plastikářský prů-
mysl, zpracování dřeva, balicí stroje, výrobní 
logistiku, měření a testování apod. 

Současně se bude konat veletrh Bondexpo, 
zaměřený na technologie lepení, pájení, utěs-
ňování, izolování nebo zalévání. Zde se stále 
více používají hybridní materiály a vlákno-
vé kompozity. Představena budou speciální 
lepidla určená ke spojování materiálů, kte-
ré lze jinými způsoby spojit jen obtížně. Vel-
kou výzvou v tomto oboru je nanášení lepi-
del a tmelů. Tato operace musí být nejen do-
konale provedena z funkčního hlediska, ale 

Motek a Bondexpo na startu

také musí být nákladově a časově úsporná 
a bez negativního vlivu na pracovní a život-
ní prostředí, tj. bez emisí a reziduí. Pro tuto 
úlohu jsou ideální víceosé průmyslové roboty. 

Veletrhy by v současné době nebyly kom-
pletní bez doprovodných akcí. Jde např. 
o přednáškové fórum Arena of Integration, 
organizované sdružením Mechatronics Ne-
twork státu Bádensko-Württembersko, a fórum 
vystavovatelů, organizované přímo veletržní 
správou. Tyto akce jsou vhodné pro propojení 
teoretických a praktických poznatků, prezenta-

ci hardwaru, softwaru i služeb, ale především 
pro setkávání inženýrů a odborné diskuse. Ná-
vštěvníkům budou k dispozici kromě katalo-
gu obou veletrhů také speciální průvodce, vě-
nované např. montážním systémům a roboti-
ce nebo spojovací technice. Jejich účelem je 
pomoci návštěvníkům při plánování návštěvy 
veletrhu. Dalším zdrojem užitečných informa-
cí, komentářů a odkazů jsou rovněž přepraco-
vané webové stránky www.motek-messe.de 
a www.bondexpo-messe.de. 
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Obr. 1. Veletrhy Motek a Bondexpo se budou konat na výstavišti ve Stuttgartu ve dnech 9. až 
12. října


