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Koncepcja Przemysł 4.0 – powody wdrażania AGV 



Elastyczność – AGV „szyty na miarę” dla konkretnego Klienta 

1. Identyfikacja potrzeb 

Klienta 

2. Konstrukcja 

skastomizowanego modelu 

3. Budowa prototypu 

4. Testy wewnętrzne 

5. Testy u Klienta 

6. Korekty i usprawnienia 

7. Pilotaż u Klienta 

8. Nadanie ostatecznego, 

indywidualnego designu 

9. Wdrożenie 



Elastyczność – parametry techniczne 

Obciążenie: 

 do 1500 kg 

 

Prędkość maksymalna: 

 1,1m/s (4km/h) 

 

Precyzja:  

30mm 

 
Czas pracy: 

7-18 zmian 

 

Czas ładowania: 

1 h 

 

 

Komunikacja: 

WiFi, panel HMI 

 

 
Nawigacja: 

ROS, SLAM, RTLS, IMU 

 

 

Bezpieczeństwo: 

skanery bezpieczeństwa 360o, 

kamery 3D, System monitoringu 

obiektów 
 

 

Wilgotność : 

10 – 95% 

 

 

Temperatura pracy:  

5 – 40o C 

 
 

 



Elastyczność - rodzina produktów Lean Cart 

Lean Cart 

18.1 

Lean Cart 19.1 

 

Innowacyjny system autonomicznych pojazdów - AGV Lean Cart w uciążliwych warunkach 
produkcyjnych i magazynowych  wyposażony w najnowocześniejsze systemy bezpieczeństwa i 

nawigacji. 

Lean Cart 20.0 



Modelowanie i symulacja projektów logistycznych 



Analiza wydajności procesu wg rzeczywistych danych 
Klienta 

Pozwala precyzyjnie określić na etapie 

oferty wymaganą ilość pojazdów AGV 

oraz pozostałych elementów systemu 

dla konkretnego obszaru roboczego, czy 

też formy i specyfiki procesów 

wynikających z działalności Klienta, 

 

Stanowi rozbudowane narzędzie do 

analizy opłacalności projektu 

dostarczające realnych danych 

pozwalających podjąć właściwe decyzje 

biznesowe, 

 

Umożliwia wizualizację złożonych 

projektów inwestycyjnych, 



Analiza wydajności procesu wg rzeczywistych danych 
Klienta 

Pozwala na symulację oraz wdrażanie 

usprawnień na etapie projektowania, 

 

Umożliwia prowadzenie testów 

optymalizacyjnych w technice VR, 

 

Dostarcza realnych danych 

wpływających na zwiększenie poziomu 

efektywności, niezawodności, jakości 

oraz bezpieczeństwa realizowanych 

projektów. 

 

 



Najnowocześniejsze technologie 

robotyczne (ROS, SLAM) - monitorowanie 

pracy robotów, wyznaczanie bezkolizyjnych 

ścieżek, koordynacja wielu jednostek AGV w 

wielu niezależnych obszarach roboczych, 

 

Najnowsze techniki komunikacji i 

przesyłania danych - współpraca i integracja 

systemu AGV z ERP Klienta, 

 

Autorska hybrydowa nawigacja - (RTLS, 

SLAM, IMU) pozwalająca w każdym 

przypadku na ustalenie lokalizacji i pozycji 

robota w przestrzeni, 

 

System bezpieczeństwa robotów – 

zabezpieczenie przed kolizjami i wypadkami z 

udziałem innych ruchomych  obiektów (w tym 

System zarządzający AGV Lean Cart 



Prezentacja możliwości 



Skanery bezpieczeństwa (monitoring 360o, 

precyzja 30mm) 

Kamery 3D – monitoring przestrzeni w 

kierunku jazdy robota – zabezpieczenie 

ładunku 

Blue and Red Led Spot – oświetlenie 

sygnalizacyjne poza obrysem robota 

Certyfikowane roboty Lean Cart pracują 

bezkolizyjnie 

Informacyjna sygnalizacja świetlno-akustyczna 

zbliżania się robota 

Wyłączniki bezpieczeństwa (E-STOP) z 

kluczykiem 

Bezpieczeństwo 

System identyfikacji obiektów 



Kompleksowość oferty – krajowy producent oferujący kompletne rozwiązania 

zawierające  

                                             system autonomicznych pojazdów AGV skorelowany z 

systemami  

                                             gospodarki magazynowej, transportu wewnętrznego i 

systemami  

                                             zarządzania, 

 

Serwis i doradztwo – lokalizacja i warunki umowy gwarantujące błyskawiczną reakcję  

                                       serwisową, profesjonalna obsługa techniczna doskonale 

znająca produkt, 

 

Dostępność -  konkurencyjny produkt „szyty na miarę” na zamówienie Klienta, 

magazyn części  

                          zamiennych, szybka wymiana podzespołów, 

 

Jakość – wysoka jakość produktu wytworzonego w oparciu o najnowocześniejsze 

Polski produkt 
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10–letnie doświadczenie w branży intralogistycznej  - szybko wdrożymy roboty  do 

pracy w twojej strukturze  

Polski produkt  

 
Lean-Tech Broker Innowacyjności 

Elastyczność – dopasujemy robota AGV do Twoich potrzeb 

Robot presentation 



Dziękuję za uwagę i zapraszam 

www.lean-

tech.pl 

www.lean-cart.pl 


