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průmyslové a servisní roboty

Téměř patnáct let je robot IRB 360 Flex-
Picker® od firmy ABB zlatým standardem 
v úlohách vyžadujících přesné odebírání 
a ukládání. Systém RacerPack (obr. 1) ob-
sahuje robot FlexPicker (obr. 2) ve společ-
né skříni z korozivzdorné oceli s panelovým 

ovladačem, chapadly podle požadavku zákaz-
níka a přiváděcími dopravníky pro velkokapa-
citní zakládání, odebírání a ukládání (obr. 3).

Díky vynikajícím kinematickým a dyna-
mickým parametrům robotu FlexPicker nabí-
zí Systém RacerPack krátké časy cyklu, vyso-
kou přesnost a ve své třídě nadstandardní ka-
pacitu. Systém je navržen na užitečná zatížení 
300 g při rychlosti 300 až 450 předmětů za 

RacerPack, integrovaný vysokokapacitní 
robotický systém pro odebírání a zakládání

minutu. Zakládací chapadla systému lze snad-
no přizpůsobit pro spolehlivé a přitom jemné 
odebírání širokého spektra dílů.

RacerPack vyniká v úlohách odebírání 
a zakládání; poskytuje zákazníkům velkou 
flexibilitu při velkých rychlostech a současně 

vyhovuje širokému okruhu typů obalů. Mo-
dulární konstrukce systému umožňuje upra-
vit jej z hlediska velikosti, aby vyhověl po-
žadavkům zákazníka. Navíc splňuje zvýšené 
požadavky na hygienu.

Systém RacerPack je vybaven pokročilou 
aplikací pro sledování dráhy Indexed Conve-
yor Control (ICC), která robotům FlexPicker 
umožňuje plynulé odebírání a ukládání před-

mětů rychle se pohybujících po dopravní-
ku. Jeho uživatelsky přívětivé rozhraní HMI 
umožňuje rychlý přechod na novou výrobu 
a snadnou integraci do výrobních linek. Je-
diný operátor může změnit konfiguraci sys-
tému za necelých 10 min.

Na všechny produkty divize ABB Roboti-
ka se vztahuje podpora poskytovaná globál-
ními obchodními a servisními organizacemi 
na více než 100 místech v 53 zemích světa.

(ABB s. r. o.)

Obr. 1. Vysokokapacitní robotický systém pro odebírání a zakládání RacerPack

Obr. 2. Robot IRB 360 FlexPicker

Obr. 3. Součástí sestavy RacerPack jsou také 
na zakázku přizpůsobená vakuová chapadla 
a dopravníky

Systém RacerPack je plně integrovaný vysokokapacitní zakládací, odebírací a balicí ro-
botický systém pro ukládání průběžně balených produktů do zásobníků, kartonů nebo 
podávání do jiných strojních zařízení.
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y    MES MERZ zajistí sběr 
dat a plánování výroby ve 
společnosti SEPOS

Společnost MERZ zahájila spolupráci 
s firmou SEPOS na implementaci výrobního 
informačního systému MES MERZ. Nový in-
formační systém v budoucnu pomůže tomuto 
českému výrobci a prodejci dveří a zárubní se 
sběrem dat a plánováním výroby.

V první etapě implementace bude realizo-
vána předprojektová analýza, jejíž dokončení 

je plánováno do 9. listopadu 2015. V analý-
ze budou detailně rozpracovány funkční po-
žadavky jak na výrobní sběr dat, tak i na ka-
pacitní plánování. V této etapě je počítáno 
s vypracováním podrobné specifikace poža-
davků na software (SRS – Software Require-
ments Specification) včetně harmonogramu, 
popisu funkcí a součinnosti obou stran. V dal-
ší fázi projektu je plánováno pilotní zavedení 
na jednom stroji či skupině strojů, s násled-
ným rozšířením na další stroje.

Cílem implementace nového informač-
ního systému je především umožnit man-

agementu společnosti Sepos mít přehled 
o dění ve výrobě a zajistit kvalitní data 
pro přehled o skutečné výkonnosti zaříze-
ní a obsluhy, dostupnosti zařízení a stavu 
zakázek. Dalším cílem je nabídnout obslu-
ze uživatelsky přívětivý dialog a přehledný 
souhrn informací ke každé zakázce a vý-
konu. Rovněž bude vybudována infrastruk-
tura jednotného systému sběru výrobních 
dat, který do budoucna zajistí pokrytí ce-
lého výrobního procesu. 
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