
Przegląd najnowszych rozwiązań do automatyzacji procesów 
logistycznych w ofercie firmy OMRON



Kompleksowa oferta automatyki przemysłowej,
200 000 produktów w ofercie



Monotonną pracę zostawmy maszynie,
człowiek niech skupi się na radości 
tworzenia
Kazuma Tateisi, założyciel firmy OMRON



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
kompleksowa oferta automatyki



Roboty mobilne



Różnice w uniwersalności rozwiązania

OMRON AMR AGV

Uruchomienie Gotowy po prostym 

mapowaniu obszaru
Wymaga elementów 

prowadzących

Nawigacja

Potrzebuje elementów 

prowadzących tj, magnesy, 

kontrastowe linie

Przeszkody
Bezpiecznie omija 

przeszkody bez zatrzymania

Zatrzymuje się i czeka na 

usunięcie przeszkody

Zmian map Łatwa Wymaga modyfikacji w fabryce

Zmiana pkt 

docelowych
Łatwa

Skalowalność Łatwa

Intralogistyka - 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



AMRs vs wozki widłowe

▪ Konieczni są wykwalifikowani operatorzy 
wózków.

▪ Koniecznośc ciągłego szkolenia 
operatorów.

▪ Wypadki powodują zniszczenia i stanowią 
ryzyko dla ludzi.

▪ Straty spowodowane wypadkami w miejscu 
pracy.

▪ 3 operatorów do 1 wózka dla pracy ciągłej.

▪ Niebezpieczeństwo upuszczenie ładunku 
spowodowane ludzkim błędem.

▪ Duża trudność w zarządzaniu ruchem.

▪ Brak ludzi do obsługi.

▪ Znaczne ograniczenie wymaganych szkoleń.

▪ 360º bezpieczeństwa, nawet w pionie dzięki 

laserom bocznym.

▪ Znacznie zredukowana obsługa serwisowa.

▪ 1 pojazd obsługuje 3 zmiany.

▪ Zdecydowanie mniejsze niebezpieczeństwo 

błędów

▪ Zarządzanie ruchem jako część systemu.

▪ Szybki zwrot inwestycji.



Dynamiczne omijnie przeszkód

• Śledzenie poruszającego się obiektu przez robota 

• Robot podejmuje decyzję przejazdu za poruszającym się 
obiektem

• Robot unikał jedynie 

pozycji przeszkody. 

Robot mogł 

przejechać przed 

poruszającą się osobą

Poprzednio:

• Roboty rozpoznają 

poruszającą się 

przeszkodę. 

Robot przejeżdza za 

poruszającą się osobą

Teraz:



Fleet Manager



CONFIDENTIAL B

Fleet Simulator

Fleet Management

Mobile 

Planner

Autonomous 

Mobile Robots

Roboty mobilne Omron - AMR



Zaawansowane zarządanie flotą
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Optymalizacja wydajności Maksymalne wykorzystanie Zwiększenie uniwersalności

1. Inteligentne przydzielania zadań

Ogranicza straty czasu i ruchu dzięki ciągłemu 

patrzeniu w przyszłość, aby przewidzieć, które 

roboty będą najlepiej przygotowane do 

wykonywania nadchodzących zadań.

2. Zarządzanie ruchem

Zapewnia płynne działanie w ruchliwych 

środowiskach poprzez koordynację ruchu i 

efektywne sekwencjonowanie  w miejscach 

docelowych.

3. Sterowanie ruchem

Powiadamia zbliżajace się  roboty o 

przewidywanych ścieżkach, umożliwiając im 

ponowne obliczenie i uniknięcie kolizji w 

najbardziej efektywny sposób.

4. Automatyczna aktualizcja

Wykonuje automatycznie 

aktualizacje  w całej flocie.

5. Zarządzanie ładowaniem baterii

Śledzi stan baterii całej floty, kierując roboty 

do najbliższej dostępnej lub preferowanej 

stacji dokującej zgodnie z harmonogramem 

zapewniającym ciągłą pracę floty.

6. Łatwa integracja z systemami IT

Fleet Manager może łączyć się z 

systemami MES, ERP i WMS, dzięki 

czemu zadania mogą być automatycznie 

przekazywane do floty w czasie 

rzeczywistym.

7. Zarządzanie możliwościami

Rozróżnienie możliwości każdego pojazdu 

we flocie i zawsze przydzieleniei zawsze  

właściweog zadania do odpowiedniego 

robota.



Symulator floty

▪ Pomaga ocenić wpływ zmian map, skalowania, zmian 

tras i nowych funkcji oprogramowania

▪ Symulowanie do 10 robotów, w maksymalnie 

3 różnych flotach

▪ Wizualizacja i planowanie trasy dla każdego robota 

i interakcji z innymi robotami

▪ Symuluje środowisko oparte na rzeczywistych 

obiektach. 

▪ Identyfikuje zatory w ruchu

▪ Pomaga sprawdzić oprogramowanie od innych 

dostawców

Rozwiązywanie problemów zanim się pojawią. Optymalizacja floty przed 

ich wdrożeniem.



Symulator floty



Roboty współpracujące



Roboty współpracujące TM

Cobot to skrót od Collaborative Robot. Istnieją na rynku od 2008, jako nowa kategoria  
robotów przemysłowych. W odróżnieniu od tradycyjnych robotów przemysłowych, które 
muszą być odgrodzone od człowieka, coboty mogą bezpiecznie pracować razem z człowiekiem.



Oczy
Umysł

Ramiona

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

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

Paletyzacja, konfekcjonowanie - TM

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

Integracja



Funkcje systemu wizyjnego



Dokładność i powtarzalność w niestabilnych warunkach 
zapewnia znacznik "Landmark".

Znacznik „Landmark” wykrywany jest przez kamerę           
i wykorzystywany jak punkt referencyjny dla obszaru 
roboczego.

Jeżeli pole robocze lub sam robot nie jest dokładnie we 
właściwym miejscu, robot na podstawie znacznika 
przelicza swoje pole robocze  bez ponownej kalibracji 
zapewniając bardzo dobra powtarzalność.

TM Cobot: Elastyczność, jakość i bezpieczeństwo



Rozwiązania: MoMa (mobilny manipulator)

OMRON Mobile Manipulator to rozwiązanie robotyki, które automatyzuje 

nie tylko transport towarów, ale także skomplikowane operacje 

kompletacji.

Po zamontowaniu robota współpracującego OMRON TM na 

autonomicznym robocie mobilnym z serii OMRON LD, ramię robota jest 

w stanie podnieść produkt i umieścić go na platformie robota LD, podczas 

gdy robot mobilny autonomicznie przemieści się do różnych lokalizacji.

Rozwiązanie jest idealnie przystosowane do:

• Aplikacji Pick & Place np. obsługa i transportor FOUP

• Załadunek/rozładunek maszyn i wyrywkowa kontrola

• Transport materiałów

• Kompletacja, montaż i inspekcja

• Inspekcja w przemyśle samochodowym (np. kontrola pęknięć 

malowania, poprawności montażu)

Chociaż firma OMRON nie sprzedaje w pełni zintegrowanego mobilnego 

manipulatora jako produktu, oferujemy produkty zaprojektowane z myślą 

o łatwej integracji.



Bezpieczeństwo



Bezpieczeństwo: Industry Standard 
Certifications

• EN ISO 12100
• EN ISO 13849-1
• EN 1525
• EN 60204-1
• EN 61000-6-4
• EN 61000-6-2
• IEC 61340-5-1

EU Directives:

• 2006/42/EC
• 2014/30/EU

EU Harmonized Stds:

Cleanroom 

class 100 (ISO 14644-1 class 5)



Bezpieczeństwo
Dynamiczne strefy bezpieczeństwa



▪ Lasery boczne są opcjonalne.

▪ Lasery boczne tworzą 
2 kurtyny świetlne wykrywające 
potenjalne kolizje

▪Wykrywanie przeszkód i pustych 
przestrzeni na poziomie podłogi

▪Wykrywanie obiektów ponad 
platformą robota

Nawigacja: Lasery boczne



Czym jest CoBoT pod względem 

bezpieczeństwa ?
Robot kolaboracyjny (PN-EN ISO 10218-2, 3.2):
Robot zaprojektowany do bezpośredniej interakcji
z człowiekiem w ramach zdefiniowanego wspólnego obszaru 
kolaboracyjnego.

Działanie kolaboracyjne (PN-EN ISO 10218-1, 3.4):
Stan, w którym specjalnie zaprojektowane roboty pracują w bezpośredniej 
współpracy z człowiekiem w określonym obszarze roboczym.

• Przestrzeń kolaboracyjna (PN-EN ISO 10218-1, 3.5):
Obszar roboczy wewnątrz przestrzeni chronionej, w której robot 
i człowiek mogą wykonywać zadania jednocześnie w trakcie produkcji.



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 Twojej aplikacji                

TM Cobot: Elastyczność, jakość i bezpieczeństwo



Omron Safety Services Europe - OSSE



Przykłady aplikacji



Challenge/Application details

Omron Solution

Insert here the application 
video or picture…

Customer Benefits

BMW

▪ Lokalizacja: Niemcy.
▪ LD transport 45 kilogramowych części na 

liniach produkcyjnych i w centrach 
logistycznych każdego dnia.

▪ Poprawa bezpieczeństwa.
▪ Zwalnianie wykwalifikowanych operatorów 

od prostych zadań transportowych 
(oszczędność w zatrudnieniu nowego 
personelu, zwiększenie wydajności i jakości).

▪ 100 x LDs (w 8 fabrykach)
▪ System Integrator: CTS.

▪ CTS zapewnia BMW serwis 24/7.

▪ CTS jest w stanie zapewnić wyjątkowe wsparcie 

inżynieryjne jako integrator systemów w całym procesie 

produkcyjnym i logistycznym.

▪ Naturalna nawigacja robotów LD. 

▪ Fleet Manager z otwartym kodem do programowania

▪ Struktura oparta na Linux pozwala CTS na łączenie 

różnych swoich standardowych aplikacji. 

▪ Eliminacja 72% czasu transportu ręcznego.

▪ Zwiększone bezpieczeństwo dzięki 

uniknięciu ręcznego transportu po trasach 

wózków widłowych i ciągników.

▪ Zoptymalizowane wykorzystanie obszaru 

poprzez zmniejszenie obszaru kompletacji.



Challenge/Application details

Omron Solution

Insert here the application 
video or picture…

Customer Benefits

Sivantos / ES

▪ Lokalizacja: Polska Poznań.

▪Transport wyrobów gotowych 

i komponentów przeznaczonych do 

wysyłek w centrum dystrybucyjnym EDC 

Sivantos ES-Smart.

▪Dwa roboty mobilne OMRON LD-60 
pracując w flocie zarządzanej przez 
Enterprice Manager’a i komunikujące 
się z systemami nadrzędnymi centrum 
dystrybucyjnego.

▪ Roboty LD zautomatyzowały 

i przyspieszyły proces kompletacji wyrobów 

gotowych przeznaczonych do wysyłki. 

Autonomiczne wózki LD odciążyły pracowników 

od prostych i czasochłonnych czynności 

transportowych.



Przykład aplikacji intralogistyka (AMR HD-1500)



Challenge/Application details

Omron Solution

Insert here the application 
video or picture…

Customer Benefits

Skoda

▪ Lokalizacja: Vrchlabí, Czechy.

▪Robot LD wykonuje 120 jazd dziennie 

i pokonuje łączną odległość 35 km 

między centrum pomiarowym 

a maszynami obróbczymi

▪Roboty mobilne OMRON LD-130CT.

▪Klient chciał odejść od rozwiązania  

z taśmą magnetyczną na rzecz systemu 

autonomicznego, a szczególnie polubił 

Mobile Planner

▪ Wzrost popytu doprowadził do większej 
wydajności fabryk i większego ruchu w 
obszarach produkcyjnych, co prowadzi do 
zagrożeń dla bezpieczeństwa i zmęczenia 
pracowników, którzy musieli stale 
transportować materiał z jednej części fabryki 
do drugiej.

▪ Škoda rozszerzyła produkcję i poprawiła 
bezpieczeństwo pracowników bez zwiększania 
kosztów pracy w fabryce.



Challenge/Application details

Omron Solution

Insert here the application 
video or picture…

Customer Benefits

Vola

▪ Lokalizacja: Horsens, Dania.

▪ Produkcja armatury do kuchni i łazienek, 24/7. 

Zadaniem robotów jest transport komponentów 

i gotowych elementów tam i z powrotem między 

działem wysokiego składowania a działem montażu. 

Roboty pracują w ramach floty dzięki Fleet Managerowi 

firmy OMRON, który podobnie jak centrala taksówek 

kontroluje, dokąd jadą

▪ LD-90 (9), Fleet Manager.

▪ VOLA wybrała firmę OMRON jako dostawcę, 

ponieważ niewielu producentów robotów jest 

w stanie obsłużyć zaawansowane zarządzanie 

flotą tak wielu robotów. W każdym razie VOLA 

nie była w stanie znaleźć czegoś podobnego 

w całej Europie Północnej.

▪ Firma VOLA chciała, aby nowa linia produkcyjna zapewniła większą 

prędkość i przepustowość w porównaniu ze starą linią produkcyjną. 

Ręczna linia produkcyjna miała niską wydajność 

i zbyt dużo pracy wykonywane było ręcznie. 

▪ VOLA osiągnęła nowy poziom elastyczności fabryki, który wcześniej nie 

był możliwy. VOLA może bardzo szybko spełniać istniejące i nowe 

wymagania klientów, co było kluczowym czynnikiem przyczyniającym się 

do rocznego wzrostu. Ostatecznie rozwiązanie OMRON poprawiło 

elastyczność, jakość, bezpieczeństwo i wydajność VOLA. VOLA planuje 

dodać 10 kolejnych AMR serii LD w najbliższej przyszłości



Omron Innovation 
RoboLab

Tychy

proof of concept laboratory



Dziękuję za uwagę

Prezentował:

Krzysztof Ilnicki Omron Electronics

+48 697 066 004

krzysztof.ilnicki@omron.com


