průmyslové a servisní roboty
tyto aplikace prezentujeme velkému procentu
potenciálních zákazníků v českém průmyslu.
Aktuálním příkladem je práce na společném
vývoji robotických kamerových systémů pro
našeho nového zákazníka.

Na veletrhu Hannover Messe mě zaujala také řešení Ready2 Use (obr. 4). Připadá mi, že pro zákazníka, který potřebuje
robotem realizovat jednoduchou operaci, např. lakování, lepení nebo manipulace
s díly, je to skvělé řešení.
Ready2 Use jsou výsledkem spolupráce mezi systémovými partnery společnosti Kuka a koncovými zákazníky. Na základě této spolupráce jsme vyvinuli pakety pro
bodové a obloukové svařování nebo, jak jste
zmínil, lakování, lepení, šroubování a další. Pro systémového partnera i zákazníka je
výhodné instalovat tato pro danou aplikaci

Firma MiR součástí
skupiny Teradyne
Dánský dodavatel autonomních mobilních robotů Mobile Industrial Robots (MiR)
se stal součástí skupiny Teradyne, která se
zaměřuje na automatizační vybavení pro
testování polovodičů, bezdrátových produktů, datových úložišť a komplexních elektronických systémů. Za převzetí MiR zaplatila společnost Teradyne 148 milionů
dolarů v hotovosti. Dalších 124 milionů dolarů bude splaceno při splnění výkonnostních cílů do roku 2020. Do oboru robotiky
investovala skupina Teradyne v poslední
době již podruhé. V roce 2015 převzala (za
285 milionů dolarů) jinou dánskou společnost, Universal Robots, výrobce kolaborativních robotů a robotických paží.
Autonomní mobilní roboty jsou jedním
z nejrychleji rostoucích segmentů automatizačního trhu a firma MiR dosáhla v roce 2017
zisku na tržbách 12 milionů dolarů, což znamenalo trojnásobný nárůst oproti roku 2016.
V prvním čtvrtletí 2018 dosáhla tržeb 5 milionů dolarů. Teradyne poskytne společnos-
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Obr. 4. Balíček Ready2 Fasten Micro je určen k robotickému utahování malých šroubků

předkonfigurovaná a vybavená řešení. Tyto
pakety jsou modulární a lze je přizpůsobit
požadavkům zákazníka. Příkladem je paket
Ready2 Educate: kompletně vybavená robotická buňka pro účely školení, která se dodává ve třech variantách, od nejjednodušší
až po buňku vybavenou nadřazeným PLC a
kamerovým systémem. Balíčky Ready2 Use
jsou naší odpovědí na to, že naši partneři a
zákazníci stále více požadují ne samotné roboty, ale ucelená řešení. Balíčky Ready2 Use
svoji zajištěnou komptabilitou zkracují dobu
projektování nové linky a jejího uvedení do
provozu a zvyšují její spolehlivost.

Na co budete lákat návštěvníky do svého stánku na veletrhu Automatica v Mnichově?
Kromě už zmíněného robotu LBR iisy zde
budeme představovat cloudová řešení umožňující monitoring, optimalizaci a prediktivní
údržbu našich robotů. Návštěvníci uvidí robot s řídicím systémem upraveným pro využití neuronových sítí a mnoho dalších novinek.
Na veletrh Automatica se osobně velmi těším
a jako v každém roce očekávám velký počet
návštěvníků z České republiky a ze Slovenska.

ti MiR finanční zázemí a možnosti globálního
rozvoje. „Připojení do skupiny Teradyne nám
umožní posílit investice do vývoje a konstrukce
našich produktů,“ řekl Thomas Visti, výkonný
ředitel MiR. „Mým hlavním úkolem je poslat
naše mobilní roboty do celého světa,“ konstatoval Niels Jul Jacobsen, ředitel pro strategii
a zakladatel MiR. „S majitelem, jako je Teradyne, máme jisté silné zázemí a podporu pro
pokračující růst na globálním trhu.“
(ev)

tics, které dohromady tvoří skupinu Robotics
+ Automation, vytváří nezávislé informační
modely, které strojům v budoucnu umožní
mluvit „stejnou řečí“.
Sdružení spolu se svými partnery chce
předvést potenciál nového komunikačního
přístupu na konkrétních a srozumitelných
příkladech. V hale B4, stánek 332, na veletrhu Automatica v Mnichově (19. až 22. června) budou představeny dvě případové studie.
První bude řízení založené na znalostech.
Linka pro montáž prstových točítek (fidget
spinner) je složena z dílů a systémů od více
než dvaceti výrobců. Integrace je dosaženo popisem funkce přístrojů založeným na
znalostech.
Druhou ukázkou je condition monitoring.
Několik výrobců robotů ukáže, jak může být
systém pro dohled nad stavem zařízení (condition monitoring) s využitím cloudu implementován nezávisle na výrobci a typu robotu. Všechna relevantní data jsou srozumitelně
zobrazena na obrazovce aplikace.
Ve stánku budou mít návštěvníci také
možnost hovořit s odborníky a vyslechnout
si technické prezentace.
(Bk)

Skupina Robotics +
Automation sdružení
VDMA představí na veletrhu
Automatica
demonstrátor OPC UA
Skupina Robotics + Automation společnosti VDMA vytváří základ pro vzájemnou
komunikaci v chytrých továrnách s využitím
OPC UA (viz https://youtu.be/odDQ83bzoWE). Společně s členskými společnostmi
a pracovními podskupinami Machine Vision, Integrated Assembly Solutions a Robo-

Rozhovor vedl Petr Bartošík.

33

krátké zprávy

Už jste zmiňoval, že příští rok chcete na
TechDays přivézt robot LBR iisy, který
byl představen na veletrhu Hannover Messe (obr. 3). Patřil tam k novinkám, které vzbudily velký zájem. Můžete ho trochu přiblížit?
Na Hannover Messe byl představen první
prototyp nového kolaborativního robotu LBR
iisy. Na příštím Kuka TechDay představíme
tento produkt jako běžně komerčně dostupný výrobek. Robot LBRissy rozšiřuje spektrum našich HRC produktů o robot s nosností
3 kg při dosahu 600 mm, který vyniká nejen
v senzitivitě a rychlosti ale také v jednoduchosti naprogramování, uvedení do provozu
a následné spolupráce s člověkem.

