
Autonomiczne roboty mobilne i współpracujące w intralogistyce

AUTOMATION DAY



Kompleksowa oferta automatyki przemysłowej,
200 000 produktów w ofercie



Creating the future of 
manufacturing

i-Automation!

TODAY





Jako lider w dziedzinie automatyki 

przemysłowej, OMRON oferuje produkty, 

które pomagają producentom spełniać 

potrzeby masowej personalizacji oraz 

rozwiązywać problemy związane 

z rosnącymi kosztami pracy i 

niedoborami siły roboczej.

Wraz z robotami mobilnymi firma 

OMRON dostarcza różnorodne elementy 

automatyki, od komponentów 

sterujących 

i czujników wizyjnych po sterowniki 

i serwomotory, a także szereg urządzeń 

zapewniających bezpieczeństwo oraz 

stacjonarne roboty przemysłowe.

ROBOTYKA

OMRON zapewnia pełną gamę 

robotów stacjonarnych, mobilnych 

i współpracujących, które pasują do 

prawie każdej aplikacji.

BEZPIECZEŃSTWO

OMRON oferuje czujniki 

bezpieczeństwa i 

napędy, aby zapewnić 

idealną harmonię między 

ludźmi 

a maszynami. WIZJA

OMRON produkuje kamery, 

czujniki wizyjne i systemy, które  

umożliwiają naszym 

zautomatyzowanym systemom 

płynną pracę.

KONTROLA

Jednostki sterujące 

OMRON integrują 

wszystkie aspekty linii, 

aby zapewnić najwyższą 

produktywność.

RUCH

Serwonapędy OMRON i inne 

urządzenia sterują zautomatyzowaną 

linię tak, aby poruszała się w możliwie 

najbardziej efektywny sposób, 

redukując niepożądane przestoje.

Omron – wartość dodana (kompleksowa oferta 
automatyki)



Omron – wartość dodana (kompleksowa oferta 
automatyki)



Wyzwania w automatyzacji w przemyśle i intralogistyce



Wyzwania w automatyzacji w przemyśle i intralogistyce

 Coraz większa personalizacją produktów „Made for me”

 Wymagania rynku związane z „HMLV” High-Mix, Low-volume

 Zawirowania w popycie, „peaki” w produkcji i łancuchu dostaw



Przygotowanie mixów Re-packing – owijarka 
automatyczna

Depaletyzacja

Przykładowy proces przepakowania HMLV (co-packing)

Re-packing – case 
packing i paletyzacja



Przykładowy proces przepakowania HMLV (co-packing)



Flexible and collaborative automation

Primary 
packaging

Puste palety, odpady

Secondary 
Packaging

Collaborative 
palletizer



Flexible and collaborative automation – przykładowa 
aplikacja



Omron Innovation 
RoboLab

Tychy

proof of concept laboratory



(2) Paletyzacja, 

konfekcjonowanie
(1) Przygotowanie miksów (3) Intralogistyka

Przykłady automatyzacji procesów i rozwiązania
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Roboty przemysłowe – DELTA, SCARA 6-axis

SCARA Articulated

Parallel

in an integrated environment.



(2) Paletyzacja, 

konfekcjonowanie
(1) Przygotowanie miksów (3) Intralogistyka

Przykłady automatyzacji procesów i rozwiązania



Oczy
Umysł

Ramiona

Wbudowana kamera
- Czytanie kodów kreskowych 
- Rozpoznawanie kształtów/kolorów
- INTELIGENTNY system wizyjny

Współpraca
- Łatwy do wdrożenia
- Bezpośrednia współpraca                                                       
z człowiekiem
- BEZPIECZEŃSTWO

Najbardziej inteligentny cobot na świecie

Integruje ramiona robota, oczy robota i umysł robota w jeden system

Integracja



TM Robot

1.Check risk parts
2.Robot will adjust and set the speed limit 
automatically

ISO/TS 15066 oriented design

Nasi inżynierowi z Działu Bezpieczeństwa (OSSE) oferują analizę ryzyka do certyfikacji w Twojej aplikacji                

Rodzaje interakcji 
czlowiek-robot

Jednocześnie Niezależnie

Przestrzeń 
współdzielona

Kolaboracja Kooperacja

Przestrzeń nie 
dzielona

Koegzystencja Brak interakcji

Najbardziej inteligentny cobot na świecie
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Różnice w uniwersalności 

rozwiązania
OMRON AMR AG

V
Uruchomieni

e

Gotowy po prostym 

mapowaniu obszaru
Wymaga elementów 

prowadzących

Nawigacja

Potrzebuje elementów 

prowadzących tj, magnesy, 

kontrastowe linie

Przeszkod

y

Bezpiecznie omija 

przeszkody bez 

zatrzymania

Zatrzymuje się i czeka na 

usunięcie przeszkody

Zmian 

map
Łatwa Wymaga modyfikacji w fabryce

Zmiana pkt 

docelowyc

h

Łatwa

Skalowalnoś

ć

Łatwa

AMR vs. AGV

W przeciwieństwie do 

autonomicznych robotów 

mobilnych (AMR), pojazdy z AVG 

wymagają elementów 

prowadzących, które ograniczają 

ich trasy przejazdu.

.

Nawiguje automomicznie

i bezpiecznie bez fizycznych 

elementów prowadzących

Wymaga modyfikacji w fabryce

Wymaga modyfikacji w fabryce



Roboty mobilne OMRON, można w łatwy sposób dostosować do różnych aplikacji

LD60/90

Roboty mobilne Omron - AMR



CONFIDENTIAL B

Fleet 

Simulator

Fleet 

Management

Mobile 

Planner

Autonomous 

Mobile 

Robots

Roboty mobilne Omron - AMR



HD-1500 szczyci się ładownością do 1500 kg i pozwala na transportowanie 

najcięższych ładunków. Zaprojektowany do warunków produkcji przemysłowej, 

zastępuje tradycyjne wózki widłowe i umożliwia wykonanie tych samych zadań przy 

mniejszej ilości sprzętu. 

1.500 kg

ładowności
Sprawdzona 

technologia serii LD
360° bezpiecznej

ochrony

36 minutowe 

ładowanie baterii
Metalowa 

obudowa

Najmocniejszy AMR – HD-1500



(2) Paletyzacja, 

konfekcjonowanie
(1) Przygotowanie miksów (3) Intralogistyka

Przykładowe realizacje – case study



Przykład aplikacji – przygotowanie mixów (roboty delta) 



Przykład aplikacji collaborative palletizer (coboty TM, AMR)



Przykład aplikacji – paletyzacja (coboty TM)



Przykład aplikacji – paletyzacja (coboty TM)



Przykład aplikacji intralogistyka (AMR HD-1500)



Przykład aplikacji intralogistyka (AMR LD)



Przykład aplikacji intralogistyka (MoMa)



Dziękuję za uwagę

Prezentował:

Mateusz Gołębiowski

mateusz.golebiowski@omron.com

UESTIONS

?


