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Společnost Engel Česká republika oslavila 25. výročí
Dne 23. února 2017 pozvala společnost Engel své partnery a klienty do Smíchovského pivovaru a restaurace
Potrefená husa, aby ve všech sálech oslavila 25. výročí vzniku společnosti. Ve dvou dnech pak v prostorách
společnosti probíhaly konzultace s odborníky Engel Austria.

Chvíli po 19 hodině v Raspově sále Smíchovského pivovaru začal bohatý večerní program.
Ten odstartoval svým projevem ředitel společnosti Petr Stibor, který všem poděkoval za
spolupráci a přízeň, bez které by společnost
nemohla dosáhnout tak dobrých výsledků. Ke
cti společnosti totiž slouží to, že česká pobočka rakouské společnosti Engel je hned po těch
ve Spojených státech amerických a Německu
tou třetí největší na světě – co se obratu týče.
Poté Petr Stibor předal slovo jednateli a obchodnímu řediteli Engel CZ panu Christopheru Stegerovi, CSO ENGEL Austria. „Je pro
mne velkou ctí, že zde mohu být jako zástupce
rodinné firmy Engel. Není to jen oslava 25 let
společnosti, ale oslava úspěšné cesty společnosti po tuto dobu,“ sdělil na úvod Chrisopher
Steger. „Před 25 lety se Engel rozhodl zde založit vlastní dceřinou společnost.“

chci jménem firmy Engel vám všem za to po- hým domovem. K tomu ještě firma, která není
děkovat. Za to, že jste spolu s námi šli touto jen tak ledasjaká. Engel v Rakousku patří mezi
cestou. Děkuji!“
nejvýznamnější firmy, je to hráč světových parametrů. A proto je pro mne velkou ctí, že se
„Osobně pak chci poděkovat celému týmu mohu této oslavy zúčastnit.“
Engel Česká republika, který mám tu čest vést.
Vy nejste jen spolupracovníci, vy jste část Engelu. Večer pokračoval neformálním program, ve
A za to – jménem majitelské rodiny – ode mne
kterém přidala známé pražské písničky skuosobně, ale i od všech našich zaměstnanců
pina Šlapeto. Hosté mohli ochutnat bohatou
v Rakousku vám všem srdečně děkuji,“ ponabídku připravených pokrmů a prohlédnout
kračoval pan Steger. Svůj projev pak zakončil osobním poděkováním Petru Stiborovi: si s průvodci areál pivovaru. V dalších sálech
„Děkuji za výkon při vedení firmy a jen při- pak bylo možné ochutnat všechna piva, která
pomínám, že mi pan Stibor slíbil, že bude pro se ve Smíchovském pivovaru vaří. Kdo nechtěl
poslouchat hudbu, mohl se přemístit do přízemí, kde pak byl dostatek prostoru pro jednání s českými i rakouskými zástupci společnosti Engel.
Večer v příjemné atmosféře uběhl velmi rychle, ale zájemci z řad partnerů společnosti a jejích klientů mohli navštívit i pobočku společnosti v Praze 4, kde byli po dva dny připraveni
zástupci společnosti k jednání i konzultacím
na odborná témata. Zde bylo možné diskuspolečnost pracovat společně s vámi ještě dal- tovat o výrobních a technologických probléších dvacet pět let. Vám všem pak přeji mnoho mech, se kterými partneři společnosti Engel
zdraví do dalších pětadvaceti let, protože když přicházejí do styku.
vy budete úspěšní,
i my budeme úspěšní
s vámi.“

Tehdy šlo o první zahraniční zastoupení výrobce a prodejce vstřikovacích lisů na zpraco- Poté pan Petr Stibor
vání plastů, s poskytováním servisu a náhrad- předal ještě slovo
ních dílů v rámci České republiky.
obchodnímu atašé
Rakouské republiky
„Společnost Engel totiž chce být co nejblíže panu Mag. Christiasvým partnerům a klientům. Chceme hovořit novi Millerovi, ktevaší řečí,“ připomněl dále Christopher Steger. rý v češtině přivítal
„Nejen řečí, jako řečí, ale chceme lépe rozu- hosty a sdělil: „Jsem
mět vašim požadavkům. Protože – pokud jsme rád, že tu s vámi
vzdáleni – byť několik stovek kilometrů – ne- mohu dnes večer být.
musí vše fungovat, tak jak si představujeme I proto, že firma z mé
a jak vy potřebujete. Když se dnes ohlédneme, vlasti pracuje v zemi,
musíme říci, že to byl ale správný krok. A já která je mým dru-
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MATERIÁLY NA MÍRU
Pomůžeme Vám nalézt vhodný materiál. Propojíme Vaše požadavky s možnostmi předních
světových výrobců, zajistíme včasné dodání a materiál profinancujeme. Náš obchodní
tým Vám navrhne konkrétní řešení a zákaznícký servis zajistí dodání zvoleného materiálu
v požadovaném termínu. Naši práci umíme.
Mgr. Kamil Antoš, Ph.D.
Jednatel Safic-Alcan Česko, s.r.o.

INŽENÝRSKÉ PLASTY
EPAMOULD
KUMHO		
SARLINK		
TABOREN		
TECODUR		
TECOMID		
TECOPEEK
VENYL		
VÁŽEME		

teromplastické polyuretany TPU
ABS, SAN, SAS
termoplastické elastomery TPE, TPO, TPE
polypropylenové kompaundy PP
polybutylentereftalové kompaundy PBT
poylamidové kompaundy PA
PEEK kompaundy
polyamidové kompaundy PA
regranuláty PP, ABS

ADITIVA
FINAWAX		
FINASTAT		
LUPEROX		
MIKROFINE
NANOCYL
ZEBRA-CELL

kluzná činidla
antistatika
organické peroxidy
nadouvadla
uhlíková nanovlákna
koncentráty nadouvadel

Safic-Alcan Česko, s.r.o. / Jamborova 32 / 61500 Brno / Česká republika / contact@safic-alcan.cz / +420511110150

Passion for
expertise

Horký systém s jehlami ovládanými
servomotory pro přesné, jednoduché
a flexibilní ovládaní průtoků trysek
hrsflow.com
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ColorSave – mějte náklady na přídavné
materiály pod kontrolou.
ColorSave 1000 je poslední generace gravimetrického dávkování masterbatche pro lisovny. Jedná
se o patentovaný systém Izraelské firmy LIAD, který
má vnitřní vážící násypku, která zajišťuje vysokou
odolnost vůči mechanickým nárazům a chvění.
Společnost LIAD byla založena v roce 1979 v Izraeli
a dnes je standardem pro špičková řešení dávkování aditiv. Masterbatch, neboli aditiva jsou pevné,
nebo i kapalné přísady do základního plastového
materiálu, které se dodávají pro změnu vlastností
základního materiálu.
Primárně se jedná o změnu barvy, zvýšení odolnosti
vůči UV záření, retardéry hoření, mazání, nebo naopak protiskluzové vlastnosti, korozní inhibitory,
antibakteriální, nebo antioxidační vlastnosti atd.
Inovativní desing a perfektní samoučící se algoritmy
zajišťují stejnoměrné, velmi přesné dávkování, bez
ohledu na hustotu materiálu, nebo velikost granulátu.

Mimořádná přesnost snižuje rozptyl dávky, což je
první předpoklad snížení spotřeby additiv.
Velmi důležité jsou ovšem samoučící algoritmy
zpřesňující dávky aditiva. V průběhu normálního
provozu gravimetrický dávkovač ColorSave neustále kontroluje hmotnost aditiva dávkovaného do
stroje pomocí metody Loss-In-Weigt - LIW (metoda úbytku hmotnosti). Kontinuální vážení materiálu v násypce okamžitě detekuje jakoukoliv změnu
úbytku váhy a neustále zpřesňuje dávku.
V nabídce jsou v tuto chvíli řešení jak pro vstřikování
plastů, tak i pro extruzi, nebo centrální dávkování
materiálu, včetně centrálního rozvodu po lisovně
z jednoho místa.
Systémy LIAD pro vstřikování plastů jsou dostupné
od mikro dávkování (označení ColorSave-Micro),
které umožňují dávkovat po jednotlivých peletách
granulátu o specifické hmotnosti 10-40mg/peleta),
přes standardní ColorSave-1000, které dávkuje až
do hmotnosti 80kg aditiva za hodinu.
Velmi oblíbenou možností pak je systém BatchSave,
který umožňuje jednoduše míchat více požadovaných materiálů dohromady. Všechny dávky míchaného materiálu jsou plně pod kontrolou a spolu
se vysokou přesností násypky (max 0,1% dávky).
Součástí míchacího systému BatchSave je unikátní
míchač dávky bez mrtvých koutů, čímž je zajištěno
homogenní promíchání. Homogenita míchané dávky je velmi důležitá pro vynikající výsledné vlastnosti
finálního vstřikovaného produktu.

zaměnitelné a není problém při výměně formy změnit také podavač. Správná velikost podavače dovoluje dosáhnout vyšší přesnosti a tím i vyšší úspory
aditiva.
S tím pak úzce souvisí velikost násypky, která se dodává ve třech standardních velikostech a to pro 3kg,
5kg a 10kg aditiva
v zásobníku. Patentovaný vážící mechanismus je intaktní vůči
mechanickým nárazům a chvění. Navíc
je zde automatická
teplotní kompenzace
pro zvýšení přesnosti.
Pro korektní funkci
je nutné zvolit správnou velikost zásoby

a aktuálního poměru dávkování aditiv a rychlostí
motoru. Samozřejmostí je celková hmotnost, hmotnost vstřikované dávky, generování zpráv o provozu atd.
Je zde také možnost vzdálené aktualizace pracovních parametrů pro jednotlivé podavače.

aditiva v násypce
tak, aby integrovaný
Venturiho nasavač
aditiva mohl dobře
plnit svou funkci. Pro
správné
nastavení
velikosti zásobníku
a velikosti podavače
je potřebné dodat
tyto informace:
Váha výstřiku (celková váha)
Procenta přidávaného aditiva
Čas šnekování (vteřiny)
Hustota (density) aditiva

Jednoduchost obsluhy
Aby byl celý systém maximálně efektivní, bylo při
jeho vývoji myšleno na maximální jednoduchost
obsluhy. Pro korektní funkci tedy stačí dva jednoduché kroky. Na dotykové obrazovce řídícího systému
stačí zadat váhu výstřiku a požadovaná procenta
přidávaného aditiva. Další parametry si systém pomocí inovovaných algoritmů dopočítá sám a navíc,
se bude dávka díky samoučícím funkcím postupně
zpřesňovat.

-

Pro rychlou změnu barvy, respektive obecného
aditiva je zde funkce reverzního chodu podavače,
který vyšnekuje nepoužitý materiál zpět do nádoby,
aby ztráty aditiva byly minimální. Při změně velikosti
dávky je pak možné vyměnit podávací šnek tak, aby
byla dosažena co nejvyšší přesnost.
Pro více informací nás kontaktujte
na info@jansvoboda.cz

Systém je navíc spojen se strojem, takže dostává
okamžité informace o změně plastikované dávky,
které okamžitě přizpůsobuje dávku. Tato funkce je
velmi důležitá zvláště u starších strojů (hlavně hydraulických), kde může
docházet k rozptylu vePOZVÁNKA NA KONFERENCI
likosti šnekované dávky.
Díky výše uvedené funkci
je pak zaručeno shodné
procentuální promíchání aditiva do základního
materiálu.
Instalaci na stroj je možná provést pomocí šestibokého adaptéru, který
je standardní součástí
Efektivita práce je často užívaný termín při hodnocení vyspělosti průmyslových zemí.
dodávky. Dále se v naAle v čem tato efektivita spočívá a proč jsou v efektivitě práce tak velké rozdíly?
bídce nachází chlazený
Je efektivita naší výroby v porovnání s vyspělými průmyslovými státy tak nízká, jak se občas uvádí?
adaptér, nebo adaptér
LZE EFEKTIVITU NAŠÍ VÝROBY ZVÝŠIT?
s míchačem.
JAKÉ K TOMU VEDOU CESTY?
Nedílnou součástí doPOMŮŽE NAŠIM FIRMÁM NOVÝ KONCEPT „PRŮMYSLU 4.0“?
dávky pak je (jak bylo
Na tyto a další otázky se pokusí odpovědět přednášky na konferenci FORMY a PLASTY 2017,
kterou pořádá JAN SVOBODA s.r.o. ve spolupráci s Lubomírem Zemanem v termínu
výše uvedeno) nasávací
17.-18. května 2017 v příjemném prostředí hotelu Maximus Resort, Hrázní 327/4a, Brno
Venturiho trubice s vyztuženou hadicí pro
nasávání aditiva a bez17.-18. května 2017 / Maximus Resort, Brno
Co je součást dodávky
problémový automatický
Systém ColorSave 1000 je možné dodat se šesti ve- chod.
ÚČAST PŘISLÍBILI:
likostmi podavače (podávací šnek), které zohledňují
JSW Machines ∤ Japonsko – vstřikovací stroje a jejich řídící systémy s důrazem na jednoduchost obsluhy.
Airtect ∤ Irsko - detekce úniku plastového materiálu z horkého systému, včetně identiﬁkace místa úniku.
požadované množství aditiva a to od mikro obje- Celý systém je pak řízení
Böhler Uddeholm ∤ Česká republika – stavové diagramy ocelí, jak je číst a aplikovat v oboru forem na plasty.
Liad ∤ Izrael – dávkování aditiv do plastů a automatická kontrola odstínu s korekcemi barvy.
mů (1-3 granule) na minimální množství aditiva, až výkonnou, snadno ovlaErmanno Balzi ∤ Itálie – případové studie efektivity chlazení a následné snižování nákladů na údržbu forem.
po velmi velké objemy v hodnotě 0,6kg až 80kg za datelnou řídící jednotkou
Velox ∤ Česká republika – čistící granuláty, korektní nasazení a úskalí jejich nasazení.
Lubomír Zeman ∤ Česká republika – provoz, údržba a opravy vstřikovacích forem; vlivy na provoz a údržbu,
hodinu provozu. U verze ColorSave-Micro je pak se sofistikovaným softnejčastější chyby a prevence.
podávání aditiva realizováno pomocí speciálního warem, který je možné
TD-IS ∤ Česká republika - IT pokrytí procesů při výrobě formy a plastových dílů. Synergie
ergie lisovna-nářaďovna,
aneb 1+1 je více než 2.
vibračního podavače. Micro systém je vhodný pro napojit na centrální doA další…
velmi přesné malé výrobky s dávkováním do 80g hled pomocí systému
aditiva za minutu.
LIAD View. Ten umožňuPro praktický provoz je důležité, že systém umožňu- je sledovat pracovní fáze
je jednoduše přímo na stroji vyměnit podavač a tím všech dávkovačů Colorzískat z primární dodané jednotky systém, s odliš- Save ve firmě na jedné
Vzhledem k omezené kapacitě posílejte přihlášky co nejdříve na adresu: dvorakova@jansvoboda.cz
nými parametry. Šnekové podavače jsou navzájem obrazovce, včetně grafů
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The new Ultradur® B1520 FC is already

MVR [cm³/10 min]

metics and food products.

100
80
60

BASF se zúčastní4020největšího
a nejvýznamnějšího
veletrhu
0
balicí techniky na světě

used in two series productions – Coffee
capsules offered by Equity Holding S.A.

and employed by the French coffee

roastery Café Méo as well as PBT tubs
that are produced by Greiner Packaging

B 6550 LN FC

B 4520 FC Aqua

B 2550 FC

B 1520 FC

and ﬁlled with delicious sauces of the
company Gautschi.

unreinforced grades

Good
is made
Veletrhtaste
Interpack
2017, jedinečná událost, která se koná jednou za tři roky, se již blíží. Letošní setkání se
®
of
Ultradur
uskuteční
od 4. do 10. května v Düsseldorfu a své místo
na něm®mají
samozřejmě
také odborníci z BASF
Ultradur
B1520
FC at a glance:
®
Ultradur
B1520 FC
is the product
of choice
when
it comesa to
a BTC Europe.
Představí
zde celou
škálu
produktů
inovativních
řešení
z oblasti
¾ Easy ﬂowing
PBT
grade obalového materiálu, který

single
layerzatěžovat
aroma sealed
packaging.
The well
balanced barrier
nebude
životní
prostředí
a současně
zůstane
výhodný.
¾ ekonomicky
Food contact approved

bude BASF
prezentovat?
properties
against
moisture and oxygen make a secondary pack-

¾ Excellent barrier properties
OTR:

ultraplaste.infopoint@basf.com
Inovované
kopolyamidy přinášejí nové možností
BASF
SE
® 60-78780, Fax: +49 621 60-78730
+49 621
Tel:
Ultramid
Flex F38L je úplně nový kopolyamid částeč-

ně vyráběný na bázi bio. Látka je velmi měkká a průhledná, což výrobcům umožňuje použít tento polyamid pro výrobu tenkých vakuových obalů. Díky tomu,
že je materiál hned měkký a má nižší absorpci vody
15_P_0308_189049_Fly_UltradurB1520_A4.indd 2
než polyamid 6, lze jej použít například i ke zrání sýrů
v sáčcích nebo v obalech s upraveným prostředím.
Oproti předchozí řadě polyamidů má totiž Ultramid®
Flex F38L jiný poměr kyslíku a oxidu uhličitého. Druhý
nový polyamid, který se na veletrhu přestaví, je Ultramid® C37LC, z něhož se vyrábí smršťovací fólie pro
balení potravin. Materiál je měkčí a průhlednější než
fólie vyrobené z konvenčních kopolyamidů.
Biomasa – příležitost pro zákazníky BASF
Do obalového průmyslu přináší BASF také využití biomasy. Obnovitelné nezpracované materiály se
používají jako vstupní surovina v rámci systému integrované produkce Verbund BASF a jsou následně
použity i v dalších produktech. Lze tak ušetřit fosilní
zdroje a snížit emise skleníkových plynů. Příklady použití biomasy budou moci zákazníci shlédnout právě
na veletrhu Interpack 2017.
Bariérový obal na ochranu potravin
BASF nabízí tři různé polymery jako funkční obaly na
papír a kartón. Mezi tyto polymery patří Ultramid®
(PA), Polybutylenterephthalat (PBT) a ecovio®, biologicky rozložitelný bariérový obal. Všechny tyto obalové materiály mají jedinečné vlastnosti.
Ultradur® B1520 FC pro tenkostěnné, vstřikované
balení potravin
Ultradur®, částečně krystalický nasycený polyester,
který se používá při výrobě jednorázových kávových
kapslí, má od běžně používaných materiálů celou
řadu vylepšených vlastností. Použití PBT a PP zároveň umožňuje zcela odstranit hliníkovou fólii dříve
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Jaké konkrétní produkty

Dynamicky
a s vášní.

24 cm³ 100 μm / (m² d bar)

používanou
jako sekundární obal. Materiál lépe odoWVTR: 2,5 g 100 μm / (m² d 85% r.H.)
láváMVR:
působení
vzduchu, a udržuje tak kávu delší dobu
110 cm³/10 min
čerstvou. To pomáhá zvýšit trvanlivost a životnost po¾ High rigidity and strength
travinářských produktů.
¾ Chemical resistance
®
Ecoflex
a Ecovio® - biodegradabilní polymery
¾ High stiffness suitable for thin-walled parts
Oproti běžným plastům je ecoflex® certifikovaný ma¾ Outstanding dimensional stability under heat (up to 200°C)
teriál, který je možné kompostovat na fosilní bázi.
Jako inovativní průkopník v oblasti biologicky odbouNote
ratelných
polymerů je důležitou surovinou pro mnoThe data contained in this publication are based on our current knowledge and
ho
kompostovatelných a biologických plastů. Ecoexperience. In view of the many factors that may affect processing and application of
our®product,
these data
do not relieve
processors from carrying
out own investivio
, vysoce
kvalitní
a univerzální
kompostovatelný
gations and tests; neither do these data imply any guarantee of certain properties,
bioplast,
se využívá především k výrobě kompostovanor the suitability of the product for a speciﬁc purpose. Any descriptions, drawings,
telných
organických
na given
odpad
a zemědělských
photographs,
data, proportions,sáčků
weights etc.
herein may
change without prior
information and do not constitute the agreed contractual quality of the product. It is
fólií.
Dají se z něj ale vyrábět také pěnové obaly či
the responsibility of the recipient of our products to ensure that any proprietary rights
produkty
vyráběné
vstřikováním.
and existing laws
and legislation
are observed.
Obaly vyráběné na vodní bázi
Epotal® a Joncryl® jsou produkty vyráběné na vodní
bázi, které představují udržitelnou alternativu k materiálům vyráběným pomocí rozpouštědel. Ve většině
případů dosahují produkty stejných vlastností, jako
inkousty či lepidla vyráběné klasickou metodou. Epotal® představuje nové možnosti v oblasti pružných
28.09.15
obalových materiálů. Díky tomu, že pojiva vyráběná
na vodní bázi jsou velmi pevná, je možné lamináty
rovnou nařezávat. Doba vytvrzování se zkracuje na
minimum, což výrazně zkrátí i dodací lhůtu materiálů. Navíc je možné tyto materiály použít i jako obaly, protože díky způsobu výroby neobsahují žádná
organická rozpouštědla ani aromatické izokyanáty.
Joncryl® je výkonná pryskyřice, která umožňuje tiskárnám a zpracovatelům obalů přejít na technologie na
bázi vody.
Obnovitelné zdroje jako základ pro výrobu plastů
Synvia, společný podnik BASF a Avantina, si klade za
cíl vybudovat si vedoucí pozici v použití furan-2-karboxylové kyseliny (FCDA)
a polyethylenfuoranoate (PEF). FCDA je vyrobena
z obnovitelných zdrojů a je základním kamenem pro
výrobu PEF, ze kterého lze dále vyrábět potravinové
obaly, fólie a plastové láhve. PEF lépe odolává působení kyslíku a oxidu uhličitého. Materiál vyrobený
z PEF je velmi pevný a je recyklovatelný.

Tekutý kov a zrcadlové efekty
Značka BASF Color & Effects bude na veletrhu prezentovat tiskařské barvy, plastové výrobky a produktovou řadu Metasheen®. Metasheen je vakuovaný
metalizovaný pigment, který umožňuje tisknout kovové i zrcadlové rysy bez použití metalizovaných substrátů nebo horkého řasení.
Více informací o veletrhu se dozvíte a stránkách BASF
www.basf.com/en/microsites/BASFatECS2017.html.
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Inovativní technologie
FRIMO staví na 50ti letech
zkušeností. Orientujeme se
na budoucnost a optimální
nastavení Vašeho projektu.
Spolehněte se na zkušenosti
technologických specialistů.
Zpracování PUR
Flexibilní řezání
Vysekávání
Lisování / Tvarování
Thermoforming
Kašírování
Lemování
Svařování / Lepení
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+49 (0) 5404 886 - 0 | info@frimo.com
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Budoucnost patří spolupráci člověka s robotem

11/01/17 21:43

Automatizaci si lze z dnešní výroby jen stěží odmyslet. V mnoha případech probíhají její jednotlivé stupně
plynule. Průmyslové roboty přebírají postupně různé nové úkoly a spolupracují stále těsněji s člověkem. Spolupráce
člověk-robot (Human-Robot-Collaboration – HRC) se tak stává nedílnou součástí automatizace.
K přímé součinnosti člověka s robotem (HRC)
dochází mimo jiné v oborech, které vykazují
jen nízký stupeň automatizace, případně nejsou automatizovány vůbec. Klasickým příkladem je automobilový průmysl: výrobní
proces zhotovení karosérie (základního skeletu) je z 95 procent automatizovaný a pouze
5 procent připadá na ruční práci. V konečné
montáži je tomu naopak. Přitom mohou být
některé činnosti, jež vyžadují použití značné
síly, nebo jsou nepříznivé z ergonomického
hlediska, ulehčit nasazením asistenčních robotů. K tomu je však zapotřebí nová generace
robotů, která bezpečně spolupracuje s člověkem. Při montáži motorů, převodovek a také
při konečné montáži jsou roboty již v provozu,
avšak v mnoha dalších odvětvích a aplikačních
sektorech je potenciál pro HRC metodu velmi
značný.
Roboty a aplikační bezpečnost
Aby mohly roboty bezproblémově spolupracovat s člověkem, potřebují k tomu speciální
vlastnosti. Jejich ergonomie musí být navržena na přímý kontakt. V praxi to znamená, že
robot musí umět omezit svojí rychlost a tak
minimalizovat kinetickou energii nahromaděnou v systému, a rovněž musí umět spolehlivě identifikovat kolizi. Senzorika vestavěná ve
všech osách se stará o to, aby robot dokázal
svoje okolí „vnímat“ a bezprostředně na ně
reagovat.
Při implementaci HRC metody se musí brát
v úvahu celá aplikace i s příslušným okolním
prostředím. Kromě bezpečnosti samotného
robota, musí vyhovovat nezbytným požadavkům pracoviště robota s člověkem, aby se
zaručila spolupráce s minimem rizika. To vyžaduje bezpečné koncepty robotických buněk.
V neposlední řadě se musí cítit bezpečně také
sám pracovník, aby se u něho vyvinul pocit, že
může svého asistenta akceptovat.

vyžadovat výroba budoucnosti, se jeví pro- Člověk a robot vytvoří v továrně budoucnosti ideální tým
pojení HRC s mobilitou jako nejbližší logický
krok. V případě, že se vzájemně spojí přednosti lehkého senzitivního robota s mobilní
a autonomní platformou, stane se robot vysoce flexibilním výrobním asistentem, který není
vázaný na jedno místo a má tudíž neomezený
pracovní prostor, což je ideální základna pro
požadavky Industrie 4. 0.
HRC v interní logistice
Také v logistických centrech jsou s cílem efektivního řízení materiálových toků vzájemně
těsně spojeni lidé se stroji, roboty a dopravními systémy. Pomocí senzorů a síťově propojených IT systémů projde každý díl v pravý čas
zásobovacím řetězcem. Spolupracující roboty
jsou například schopné, v automatizované
aplikaci „Item Pick“ (vybírání položek), za pomoci moderních systémů pro analýzu obrazů
do ní integrovaných, vybírat jednotlivé položky z kontejnerů přistavených automatizovaným skladovým systémem. Člověk pak může
provádět některé další úkoly sloužící ke zdokonalení procesu.

Robot bude hrát klíčovou roli v továrně budoucnosti
Robot a člověk mohou za pomoci HRC metody vytvořit ideální tým ve výrobě budoucnosti.
Člověk přitom je, a nadále zůstane, kognitivní
silou. Je kreativní a pracuje jako stratég, zatímco robot do této spolupráce přináší, ve
spojení s nejvyššími bezpečnostními standardy, svojí přesnost při opakování operací, svůj
výkon a spolehlivost. Přitom se budou jeho
schopnosti dále zdokonalovat. Roboty budou
spolupracovat s lidmi stále efektivněji, budou
schopny reagovat na gesta a řeč, uvědomovat
si svoje prostředí a intuitivně se včleňovat do
měnících se procesů. Inteligentní stroje budou
mobilní, schopné se učit, dělit o své poznání,
HRC a mobilita pro inteligentní továrnu
fungovat ve větším uskupení a hrát tak v to(Smart Factory)
Pro zajištění maximální flexibility, kterou bude várnách budoucnosti klíčovou roli.
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