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průmyslové a servisní roboty

Stabilizace výroby

Pracoviště vybavená roboty nejsou tak ná-
chylná k pracovnímu výpadku personálu jako 
ta stávající, kdy v současné situaci firmy za-
těžuje absence pracovníků z důvodu onemoc-
nění, karantén nebo omezení cestování zahra-
ničních pracovníků.

Zavedení robotů je tudíž cestou ke stabi-
litě výrobního procesu a jeho vysoké kvalitě 
s jistotou návratnosti investic.

Aby však celý proces investice do robo-
tizace proběhl skutečně kvalitně a rychle, je 
třeba zvolit osvědčené produkty a spolehli-
vého partnera. Těmto požadavkům vyhovu-
je společnost DREAMland, spol. s r. o. – 
Robots, se sídlem v Kosmonosech u Mla-
dé Boleslavi.

„Zásadní je pro nás především férový 
vztah se zákazníkem. Dreamland vždy navr-
huje to nejvýhodnější a nejefektivnější řeše-
ní z pohledu klienta,“ konstatuje vedoucí ob-
chodního oddělení Dreamland Robots René 
Holman. „Náš zájem není rychle něco pro-
dat, ale mít se zákazníky dlouhodobý vztah 
založený na důvěře. Snahou není jen jedno-
rázově prodat a instalovat roboty, ale také 
robotizaci u zákazníka dlouhodobě rozví-
jet podle aktuálního vývoje a jeho potřeb. 
A to bez férového vztahu s každým naším 
zákazníkem není možné. Důvěra je zkrátka 
základ,“ vyzdvihuje nutnost trvalého part-
nerství René Holman.

Robotizace: sázka na jistotu v oblasti výroby

Kompletní servis od silného partnera

Dreamland je dlouhodobým certifiko-
vaným dodavatelem kolaborativních robo-
tů značky Universal Robots (UR) a od roku 
2018 distributorem mobilních autonomních 
přepravníků od výrobce MiR.

Roboty těchto osvědčených značek vy-
užívají ke své plné spokojenosti firmy po ce-
lém světě. Například Universal Robots do-
sud prodal produkty v objemu stejném jako 
většina ostatních značek na trhu dohroma-
dy. To jsou argumenty, které hovoří samy za 
sebe. „Jsme rádi, že jako distributor máme 

k dispozici to nejlepší na trhu,“ vyzdvihuje 
René Holman.

Jasným argumentem pro výběr společnosti 
z Kosmonos jako trvalého partnera pro robo-
tizaci je součinnost při rychlém zavádění no-
vých projektů, stejně jako skutečnost, že od-
borníci Dreamlandu se zákazníky sdílejí veš-
keré know-how a nadstandardní zkušenosti, 
které v této oblasti mají.

Součástí celkového servisu je rovněž od-
borný projekt pracoviště navržený tak, aby 

robot u zákazníka praco-
val spolehlivě a dlouho-
době. „Nabízíme velmi 
kompletní služby, jsme 
pro zákazníka partnerem, 
který se postará o celý 
proces související s výbě-
rem toho nejlepšího řeše-
ní, objednáním, dodávkou 
a zprovozněním robotů, 
stejně jako zaškolením 
obslužného personálu 
v našem vlastním školi-
cím středisku,“ připomíná 
aplikační a servisní tech-
nik firmy Dreamland Ro-
bots David Nesiba.

Samozřejmostí je 
také kvalitní poprodejní 

servis. „S námi má zákazník jistotu rychlého 
a profesionálního zásahu přímo u něho v pro-
vozu. Na nás se může vždy spolehnout,“ do-
dává Nesiba. Společnost pro to nově nabízí 
i velmi výhodné servisní balíčky.

Aby byl Dreamland svým zákazníkům 
opravdu nablízku, rozšiřuje v poslední době 

Robotizace je v současné době standardem v mnoha oblastech výrobního a distribuč-
ního procesu. Rozhodujícím kritériem pro pořízení robotů už není „jen“ návratnost 
této investice, ale především spolehlivost a stabilizace výroby.

Nově nabízíme pro většinu repasovaných dílů a oprav 
záruku 24 měsíců. Jedná se o komponenty PLC SIEMENS 
a dalších renomovaných značek z oblasti průmyslové 
automatizace. Získejte 5% slevu určenou pro čtenáře 
Automy na www.dreamland-plc.cz/automa5 5 výhod spolupráce s DREAMlandem

✓ Skladem 63 000 položek v Kosmonosech

✓ Výdejní okénko dílů v režimu 24 | 7 | 365

✓ Oprava komponent výměnným způsobem

✓ Diagnostika závad, vlastní tým servisních techniků

✓ Opravárenské centrum v Kosmonosech

Obr. 1. Robot UR od společnosti Universal Robots ve školicím 
středisku firmy Dreamland
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Obr. 2. Autonomní vozíky společnosti MiR jsou velkým přínosem pro automatizaci výrobní logistiky

svůj obchodní tým, který od loňského roku 
vede René Holman. „Chceme být klientům 
co nejblíže. V Dreamlandu si nepotrpíme na 
nereálné sliby, ale naopak skutečné možnosti 
a schopnosti robotů prezentujeme přímo u zá-
kazníka, případně ve vlastním showroomu,“ 
podotýká Holman.

Obchodní zástupci úzce spolupracují s od-
borníky z předaplikačního oddělení, kteří 
vždy prověří všechny možnosti a připraví nej-
efektivnější implementaci robotu pro zákaz-
níka, o kterou se následně postará proškole-
ný odborný aplikační tým.

Že celý proces péče o zákazníka dob-
ře funguje, potvrzuje i skutečnost, že si 
Dream land za partnera v oblasti robotiza-
ce vybrala již spousta významných firem 

v odvětví strojírenského průmyslu, ale rov-
něž v automobilovém průmyslu, distribuci 
či potravinářství.

Moderním trendem v robotizaci jsou ko-
laborativní roboty. Návod, jak začít praco-
vat s kolaborativními roboty, mohou zájemci 

získat v elektronické knize Začněte s koboty 
v 10 jednoduchých krocích.

Nebo se mohou rovnou obrátit na odborní-
ky ze společnosti DREAMland.

(DREAMland, spol. s r. o.)

Díky pokroku v počítačové inteligenci 
a technice senzorů se dříve stacionární robo-
ty, které nevěděly nic o okolním prostředí, vy-
víjejí v roboty inteligentní, autonomní a mo-
bilní. To pomůže nejen zbavit lidi potenciál-
ně nebezpečných úkolů, ale také ekonomicky 
optimalizovat opakující se postupy v reálném 
prostředí. Takové roboty mohou samostatně 
plnit mnoho úloh, které dříve vyžadovaly lid-
skou práci, a významně rozšířit seznam úko-
lů, jež lze automatizovat.

Nepřekvapuje, že trh s roboty, který má 
před sebou takovou perspektivu, vzkvétá. 
Očekává se, že celkový globální trh s inte-
ligentními roboty poroste se složenou roční 
mírou růstu (CAGR) 23 %. Přesto se rychlost 
růstu liší v závislosti na konkrétním dílčím 
segmentu trhu. Například se očekává, že trh 
s autonomními roboty pro dodávkové služby 
během příštích pěti let poroste s CAGR přes 
49,5 %, zatímco trh se zemědělskými robo-
ty by měl ve stejném období růst s CAGR 
22,8 %. Globální trh civilních autonomních 
mobilních robotů, včetně bezpilotních letou-
nů (UAV – Unmanned Aerial Vehicle), bez-
pilotních pozemních vozidel (UGV – Un-
manned Ground Vehicle) a bezpilotních pla-
videl (UMV – Unmanned Marine Vehicle), 
již dospěl, a očekává se tedy, že dále poroste 
poněkud pomaleji, ale stále docela atraktiv-
ním tempem: mezi lety 2019 až 2025 se čeká 
CAGR 15,9 %. Koncoví uživatelé těchto ro-
botů jsou v oblastech, jako jsou energetika, 
procesní výroba, logistika, doprava, kolabora-
tivní výrobní systémy, zemědělství, těžba su-
rovin a mnoho dalších. Společnost ANYbo-

ANYmal C – odolný čtyřnohý robot se třemi mozky

tics se svým čtyřnohým robotem ANYmal C 
pro nejpokročilejší požadavky na mobilitu 
a autonomní provoz v náročném terénu pat-
ří mezi firmy, jejichž vývoj se zaměřuje prá-
vě na tyto trhy.

né výrobní buňky v továrnách. Robot reaguje 
na pohybující se nebo neočekávané překáž-
ky i na měnící se podmínky prostředí (osvět-
lení, déšť, sníh atd.). Kromě toho dokáže au-
tonomně řešit problémy bez vnějšího zásahu 
nebo nutnosti úplného zastavení pohybu v ne-
bezpečné situaci. Místo toho musí autonomní 
mobilní roboty např. naplánovat alternativní 
cestu k určenému cílovému místu a úspěšně 
splnit své poslání.

Široká škála 
senzorů

K tomu, aby 
se mohl pohybo-
vat průmyslovými 
závody bezpečně 
a spolehlivě, po-
třebuje autonom-
ní robotický sys-
tém (ARS) růz-
né typy senzorů 
ke shromažďo-
vání a interpre-
taci údajů o zaří-
zeních a okolním 
prostředí (obr. 2). 
Konečným cílem 
je, aby tyto ARS 
plnily složité úko-
ly v náročném te-

rénu, např. ve velkých průmyslových závo-
dech nebo na staveništích, se stejnou mo-
bilitou a autonomií jako kvalifikovaní lidští 
pracovníci. To je jediný způsob, jak osvobodit 
lidské pracovníky od nutnosti pobývat a pra-
covat v potenciálně nebezpečném prostředí.

K získání úplných údajů o situačním po-
vědomí a zajištění bezpečného provozu je tře-
ba ARS vybavit množstvím různých senzo-

Společnost ANYbotics vyvíjí roboty, které splňují velmi náročné požadavky na mobilitu 
a autonomní provoz v náročném terénu. Masivní integrovaný výpočetní výkon pro klí-
čové úlohy – situační povědomí, řízení pohybu a plnění zadaných úkolů – zajišťují tři po-
čítače COM Express (Computer-on-Module) od společnosti congatec.

Obr. 1. ANYmal C od firmy ANYbotics je robustní robot, který je navržen 
pro provoz v náročném a členitém terénu, jako jsou příbřežní větrné 
elektrárny, ropné plošiny, doly a průmyslové provozy 

Autonomní mobilní robot ANYmal C

Autonomní mobilní robot ANYmal C 
(obr. 1) se od ostatních inteligentních ro-
botů odlišuje tím, že provádí úkoly s vyso-
kou mírou autonomie v dynamicky se mě-
nícím prostředí spolu s lidmi, tedy nejen ve 
velmi dobře definovaných prostředích, jako 
jsou automatizované sklady nebo bezobsluž-


