
54 AUTOMA 8-9/2019

komponenty

Společnost Hiwin přichází s novou gene-
rací pojezdových drah LT. V nabídce jsou 
standardizovaná řešení i řešení přizpůso-
bená požadavkům zákazníka.

Společnost HIWIN reaguje na prudký 
rozvoj průmyslové automatizace a robotiza-
ce v období průmyslu 4.0 a na zvýšenou po-
ptávku po polohovacích zaříze-
ních. Nová generace horizon-
tálních pojezdových drah pro 
průmyslové roboty byla vyvi-
nuta a navržena v České repub-
lice. Zde, v sídle firmy v Brně, 
se nová lineární vedení rovněž 
vyrábějí. Dostatečné technické 
kapacity, lidské zdroje, vyso-
ká odbornost i nově rozšířené 
výrobní a skladovací kapacity 
umožňují nabízet nejen stan-
dardizované produkty nové ge-
nerace pojezdů, ale také indi-
viduálně přizpůsobené podle 
požadavků zákazníka. V tomto 
případě se Hiwin stává zákazní-
kovi partnerem a v úzké spolu-
práci s ním hledá optimální ře-
šení pojezdů.

Nová produktová řada 
(obr. 1) nese označení LT 
a staví na produktech lineár-
ní techniky se značkou Hiwin, 
které se vyznačují velkou 
přesností, dynamikou pohybu, spolehlivos-
tí a odolností. Pojezdové dráhy Hiwin zajistí 
průmyslovým robotům větší dosah a rozšíře-
ní manipulačního prostoru. Pohon drah je ře-
šen ozubeným hřebenem s pastorkem. Drá-
hy řady LT budou z důvodů snadného řízení 
a implementace ve většině případů osazeny 

Nová generace pojezdových drah HIWIN LT  
pro průmyslové roboty

motorem výrobce robotu. Hiwin dodává tyto 
pojezdy nejen uživatelům robotů, ale i přímo 
jejich jednotlivým výrobcům, kteří chtějí na-
bízet ucelená zařízení.

Nová produktová řada horizontálních 
pojezdových drah pro průmyslové robo-
ty zahrnuje modely LT-S, LT-M a LT-L. Ty 
se liší především maximálním zatížením 

(od 300 po 3 000 kg), velikostí a paramet-
ry rychlosti a zrychlení. Jednou z hlavních 
předností pojezdových drah LT je jejich mo-
dularita. Jednotlivé dráhy se skládají z typi-
zovaných nosníků a dráha může být sesta-
vena podle požadovaného pracovního zdvi-
hu do maximální délky 100 m. Díky tomuto 

typu skladby pojezdové dráhy je dále mož-
né v budoucnu dodanou dráhu přímo u zá-
kazníka dostavět (nadstavit) a zvětšit její 
pracovní zdvih.

„Aktuálně připravovaná nová generace ho-
rizontálních pojezdových drah LT bude plně 
standardizovaná. Součástí nabídky pak bude 
i možnost zákaznických úprav a individuálních 

provedení,“ uvedl Petr Severa, 
výrobní ředitel střediska polo-
hovacích systémů společnosti 
Hiwin, a dodal: „Díky výrobním 
kapacitám, technickému zázemí 
a vysoké odbornosti našich pra-
covníků jsme schopni ve spolu-
práci se zákazníkem navrhnout 
optimální řešení, které bude plně 
vyhovovat jeho potřebám.“

Nová generace pojezdo-
vých drah Hiwin bude umož-
ňovat mnoho zákaznický 
úprav, jako jsou zejména úpra-
vy desky jezdce, přídavné kry-
tování nebo použití atypického 
energetického řetězu. Pro ma-
ximalizaci využití možností po-
užitých průmyslových robotů 
bude možné pojezdy HIWIN 
řady LT rozšířit např. o další 
jezdec nebo dodat pojezd s pod-
stavou a zvětšit jeho pracovní 
výšku od podlahy.

Nové pojezdové dráhy 
Hiwin řady LT včetně funkční dráhy velikos-
ti LT-S s robotem Fanuc M-20iA-35M budou 
oficiálně představeny na nadcházejícím Me-
zinárodním strojírenském veletrhu v Brně od 
7. do 11. října 2019 v hale V, stánek číslo 098.

(HIWIN, s. r. o.)

Obr. 1. Nová produktová řada pojezdových drah LT staví na produktech 
lineární techniky se značkou Hiwin, které se vyznačují velkou přesností, 
dynamikou pohybu, spolehlivostí a odolností
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y   Pozvánka: celosvětové 
setkání uživatelů softwaru 
Plant Simulation

Ve dnech 15. až 17. října 2019 se bude 
ve Stuttgartu konat každoroční celosvěto-
vé setkání uživatelů simulačního softwaru 
Plant Simulation. Setkání pořádá společnost 
Siemens PLM, která tento software vyví-
jí. Program konference je rozdělen do tří 
dnů, přičemž na první je organizována ná-
vštěva jednoho z největších automatizova-

ných skladů spotřebního zboží v sídle firmy 
Hugo Boss AG.

Právě plánování výstavby logistických cen-
ter, optimalizace současného výrobního či logi-
stického procesu nebo např. testování digitálního 
dvojčete při virtuálním zprovoznění komplexních 
technologických úseků, to jsou úkoly, pro které 
je využití počítačové simulace velmi přínosné. 
Software Plant Simulation je jedním z možných 
nástrojů, díky jeho dlouhodobému vývoji jsou 
možnosti jeho využití v podstatě neomezené.

O tom se budou moci účastníci setkání 
přesvědčit na základě prezentací případových 

studií, které budou představeny druhý den 
konference. Celkem zazní téměř třicet pří-
spěvků. Přehled všech přednášek je již nyní 
dostupný na adrese https://www.plm.auto-
mation.siemens.com/media/global/en/2019_
Agenda_Plant_Simulation_User_Conferen-
ce_10_tcm27-63120.pdf.

Poslední den konference je plánována 
prezentace nových funkcí a možností si-
mulačního softwaru Plant Simulation. Po 
skončení akce přineseme našim čtenářům 
podrobnější reportáž z jejího průběhu.
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