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na němž je umístěn šestiosý robot TX2-90L 
s nosností 15 kg a dosahem 1 200 mm. Ko-
bot HelMo je testován pro funkční bezpeč-
nost úrovně SIL 3/PL e. Pomocí multispojky 
Stäubli se HelMo připojí k napájení, přenosu 
dat a přípojce stlačeného vzduchu a může za-
čít pracovat na lince ve své pracovní stanici.

Především ke vkládání obrobků do stro-
jů a k jejich vyjímání, ale také 
pro operace při balení, přesném 
testování, montáži či manipula-
ci byl ve stánku Kuka vystavo-
ván nový kolaborativní robot 
LBR iisy s nosností 3 kg a dosa-
hem 600 mm. Umí přesně zasa-
dit šrouby a autonomně je uta-
hovat i velmi přesně si nastavit 
součásti pro montáž. Zvládne 
i velmi rychlé úlohy. Díky své 
konektivitě se tento inteligentní 
robot okamžitě přizpůsobí pro-
středí v provozu a může si vy-
měňovat data s ostatními kobo-
ty na pracovišti. Kobot pracuje 
samostatně i v blízkosti stro-
jů a spolehlivě určuje polohu 
vkládaných či vyjímaných obrobků. Zajíma-
vou ukázkou ve stánku Kuka byl také Robot 
Animator, softwarový modul pro program 
Autodesk Maya® umožňující „animovat“ re-
álný robot a generovat program, který ovlá-
dá robot přesně podle animace. Ve stánku 
Kuka byl předveden robotický nabíjecí asis-
tent CarLa, který připojí elektrovozidlo nebo 
i automaticky řízené auto k napájení (obr. 3).

Dvě dánské robotářské firmy na dohled

Novou řadu kolaborativních robotů typu 
e-Series představila dánská společnost Uni-
versal Robots. Všechny bezpečnostní funk-
ce těchto kobotů byly certifikovány společ-
ností TÜV Nord a vyhovují normám EN 
ISO 13849-1 a EN ISO 10218-1 (Cat. 3 PL 
d) pro přímou spolupráci robotů a lidí. V paži 
kobotu jsou zabudovány senzory síly a krou-
ticího a momentu (obr. 4). Poblíž společnos-
ti Universal Robots vystavovala jiná dánská 
společnost, Mobile Industrial Robots (MiR). 
Obchodní manažer této firmy pro trhy střed-
ní a východní Evropy Jesper Sonne Thim-
sen prozradil, že obě firmy byly založeny 
v dánském městě Odense odborníky ze zdej-
ší technické univerzity. Společnost MiR vy-

stavovala autonomní vedená vozidla pro růz-
né logistické úlohy. Její letošní novinkou byl 
mobilní robot MiR500 se zdvihovou nos-
ností až 500 kg, který dokáže automaticky 
nakládat a přepravovat palety rychlostí až 
7,2 km/h (obr. 5).

Evropskou premiéru na letošním veletrhu 
měl autonomní dvouruký robot WorkSense 

W-01 společnosti Epson, navržený pro auto-
matizaci komplikovaných operací provádě-
ných na menších součástech (obr. 5). Tento 
robot, jehož schopnosti byly shrnuty charak-
teristikou seeing, sensing, thinking, working 
(vidoucí, vnímající, myslící a pracující), je 
vybaven mnoha senzory od kamer až po sní-
mače síly.

Společnost Comau vstupuje na trh 
s exoskelety

Společnost Comau představila na tiskové 
konferenci několik novinek. Jednou z nich je 
rozhraní Run MyRobot/Direct Control pro pří-
mé připojení kinematiky robotu k ovladačům 
řídicího systému Sinumerik CNC. Díky tomu-
to rozhraní jsou pohyby robotu řízeny ze systé-
mu Sinumerik, takže není zapotřebí rozváděč 
pro řízení robotu. Společnost Comau dodává 
robotickou paži pro zakládání obrobků do ob-
ráběcího centra CNC. Společně s paží dodává 
také kabely, které mohou být přímo spojeny 
s centrem CNC. Rozhraní Run MyRobot/Di-
rect Control integruje robot přímo do procesu 
obrábění řízeného systémem CNC.

Comau rovněž rozšiřuje nabídku svých 
autonomních vedených vozíků Agile, uvádí 

roboty pro 3D tisk a vstupuje i na trh s robo-
tickými exoskelety, což jsou mechanismy ur-
čené k podpoře svalů (obr. 6). Ocení je dělníci 
vykonávající náročné práce, jako je montáž, 
balení, překládání materiálu, lakování apod.

Demonstrator OPC UA

Ve stánku s názvem Demonstrator OPC 
UA představila výsledky svého společného 
vývoje dvě odborná sdružení: OPC Founda-
tion a VDMA Robotics+Automation. Týmy 
složené z odborníků téměř třiceti význam-
ných firem (např. ABB, Festo, Kuka, Mitsu-
bishi, Siemens, Zeltwanger, Yaskawa) vypra-
covaly specifikace (informačních modely), 
které umožňují začlenit zařízení různých vý-
robců do jedné výrobní linky. Prostřednictvím 
těchto modelů jsou zařízení různých výrob-
ců schopna vzájemně komunikovat. Přesvěd-

čit se o tom mohli návštěvníci veletrhu Au-
tomatica v živé ukázce pracovní stanice pro 
montáž drobných ovládacích prvků složené 
z dílů a systémů od více než dvaceti výrobců

Rekordní veletrh 

Letošní ročník veletrhu Automatica byl 
rekordní počtem vystavovatelů (890) i ná-
vštěvníků (46 000). Značné pozornosti se těší  
u českých návštěvníků. V tomto roce jich při-
jelo celkem 930, a tím se ČR řadí z hledis-
ka návštěvnosti na čtvrté místo po Rakous-
ku, Itálii a Švýcarsku. Příští ročník veletrhu 
Automatica se uskuteční 16. až 19. června 
2020 v Mnichově.
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Obr. 6. Robotické exoskelety představila na 
veletrhu Automatica společnost Comau

Obr. 5. Mobilní robot MiR500 s nosností až 500 kg pro 
nakládání a přepravu palet
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y   MindSphere World na 
veletrhu Hannover Messe

V lednu 2018 vzniklo sdružení uživate-
lů MindSphere World e. V. (Automa, 2018, 
č. 2-3, str. 26). Letos se poprvé prezento-
valo na veletrhu Hannover Messe ve stán-
ku Siemens. Jeho členové zde představili 
konkrétní řešení a aplikace založené na in-
ternetu věcí a využívající platformu Mind-

Sphere. Komunita MindSphere World se stá-
le rozrůstá: mezi nové členy patří Balluff 
GmbH, EOS GmbH, iba AG, Haas Schleif-
maschinen GmbH a XITASO GmbH. Sdru-
žení také překračuje hranice Německa: v ná-
sledujících týdnech bude zřízeno sdružení 
uživatelů v Itálii. 

Jan Mrosik, předseda představenstva Mind-
Sphere World e. V. a výkonný ředitel Sie-
mens Digital Factory Division, řekl: „Jsme 

potěšeni, že se členská základna MindSphe-
re World rozrůstá. Dynamický rozvoj dosvěd-
čuje enormní zájem o řešení IoT ve všech 
oborech průmyslu a bude podnětem pro dal-
ší rozšíření ekosystému MindSphere po ce-
lém světě.“ 

Více informací zájemci získají na adrese 
www.mindsphereworld.com.
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