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průmyslové a servisní roboty

Automobilka PSA Group si pro moderni-
zaci své výrobní linky v Sochaux ve Francii 
vybrala roboty od firmy Universal Robots. 
Cílem modernizace a robotizace výrobní lin-
ky bylo zlepšit pracovní podmínky zaměst-
nanců z hlediska ergonomie a uspořit nákla-
dy. Robotizovaná linka s roboty UR umožnila 
o 10 % zúžit tolerance geometrických rozmě-
rů a tvarů. V prvním roce provozu, při výro-
bě více než 200 000 automobilů, navíc linka 
nevykázala žádné poruchy.

„Roboty UR10 jsme si vybrali proto, že 
nám vyhovuje jejich dosah, snadnost pro-
gramování a bezpečnost. Ovšem byli jsme 
překvapeni tím, jak krátkou dobu návrat-
nosti investice do robotů měla,“ řekl Cedric 
Grand jean, technik PSA Group zodpovědný 
za linky koncové montáže automobilů. „Ob-
vykle, když implementujeme nové roboty, 
zpočátku, při uvádění do provozu, počítáme 
s určitými výrobními ztrátami. V tomto pří-
padě tomu tak nebylo.“

Roboty UR10 s dosahem 1 300 mm mají 
na starost utahování šroubů na podvozku au-
tomobilu. Jsou proto namontovány na pohyb-
livé platformě, která se při výrobě pohybuje 
spolu s automobilem. Když přijede automo-
bil na pásu do pracovní pozice, dělník plat-
formu spustí a robot se postará o ergonomic-
ky nepříjemnou montáž šroubů pod vozem. 
Potom platforma odjede zpět vzhůru a vrátí 
se do výchozí pozice. Dělník přitom pokraču-
je manuálně v jiných montážních operacích. 

Automobilka PSA využila při modernizaci 
výrobní linky v Sochaux roboty UR

Kolaborativní roboty UR10 mají integrova-
né bezpečnostní mechanismy, takže nemusí 
být od dělníků odděleny plotem a robotické 
i manuální montážní operace mohou probíhat 
současně bez nebezpečí zranění.

Robot zde musí bezchybně vykonávat po-
měrně složitou úlohu. Přesto trvalo inžený-
rům PSA pouhý měsíc, než robot naprogra-
movali a program odladili.

Protože je firma PSA Group s projektem 
velmi spokojena, uvažuje o tom, že podobný 
koncept uplatní při modernizaci montážních 
linek i v dalších evropských závodech.

„V automobilovém průmyslu se roboty 
dříve používaly zejména při výrobě karoserií 
nebo při lakování; montáž byla doménou ruční 
práce,“ konstatoval Jacob Pascual-Pape, ředitel 
Universal Robots pro jižní Evropu. „Proto je 
tento projekt tak významný. Roboty UR nyní 
přebírají úlohu komplikované montáže a uta-
hování šroubů na montážní lince a tím osvo-
bozují dělníky od ergonomicky obtížné opera-
ce.“ Roboty přitom pracují v prostředí, kde by 
klasický průmyslový robot pracovat nemohl.
[Universal Robots, březen 2018.]

(Bk)

Obr. 1. Robot UR10 namontovaný na montážní platformě
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y   Emerson koupil firmu 
Aventics

Společnost Emerson oznámila, že usku-
tečnila akvizici firmy Aventics. Firma Aven-
tics, se sídlem v Lucembursku a hlavní kan-
celáří v Laatzenu v Německu, měla v roce 
2017 obrat 425 milionů amerických dolarů 
a celkem zaměstnávala v pěti výrobních zá-
vodech po celém světě více než 2 100 pra-
covníků. Je především výrobcem pneuma-
tické techniky, používané např. v potra-
vinářství, balicí technice, automobilové 
a strojírenské výrobě, dopravní technice 
nebo v medicíně. Historie firmy sahá do 

roku 1869; roku 1986 ji koupila společnost 
Bosch (od roku 2001 Bosch Rexroth AG). 
Aventics jako samostatná firma existovala od 
roku 2014. Emerson ji kupuje za 527 milionů 
eur od investiční skupiny Triton.

Společnost Emerson, zvláště její skupi-
na Automation Solutions (dříve Emerson 
Process Management), je naproti tomu silná 
v oblasti procesní výroby a je známá svými 
výrobky pro měření a regulaci průtoku, polo-
hy hladiny, teploty a dalších veličin.

Emerson si od akvizice slibuje možnost 
proniknout do nových segmentů trhu a lépe 
obsluhovat zákazníky v oblasti výroby s hyb-
ridním charakterem. To jsou zejména obory 
potravinářství nebo farmacie, kde je na počát-

ku procesní nebo dávková výroba a na konci 
probíhá stáčení a balení produktů, což je na-
opak typická diskrétní výroba. Akvizice také 
posílí pozici firmy Emerson na německém 
trhu, kde dosud nebyla příliš silná. Aventics 
je naproti tomu na německém trhu nejsilněj-
ší, téměř 40 % obratu realizuje v Německu 
a podobný podíl mají ostatní evropské země. 
A málo platné, německý trh patří v oboru 
automatizace k nejrozvinutějším a nejsilněj-
ším, takže posílit právě na něm je pro Emer-
son velmi důležité.

Po nezbytném schválení regulatorními or-
gány a po splnění dalších náležitostí by měla 
být akvizice dokončena v posledním čtvrtle-
tí tohoto roku. (Bk)


