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Vážení významní obchodní partneři, 

jsem velmi rád, že se k vašim rukám dostává 

první vydání našeho Partner Journalu. Rok 

2020 byl výzvou pro nás všechny a musím 

za naši firmu říci, že jsme tímto nelehkým 

rokem prošli vcelku úspěšně, zároveň jsme 

během tohoto roku ještě více přemýšleli,  

jak zlepšit vztahy s našimi zákazníky  

a partnery. 

Měřítkem úspěšnosti i v této složité době 

je to, že naše mateřská firma nám schválila 

investici do nového sídla naší společnosti, 

které bude stát hned vedle stávající budovy, 

kde jsme v nájmu. Těším se, až se za rok 

v nové budově setkáme. Jedním z důvodů 

je další rozvoj robotové divize a integrace 

dalších produktů, které firma Stäubli 

zahrnula v rámci akvizic do svého portfolia. 

V tomto Stäubli bude i nadále pokračovat 

a rád bych zde zmínil firmu Stäubli WFT, 

vyrábějící autonomní přepravní systémy.

I když budeme mít sebelepší produkty, 

tak firma, jako je naše, nemůže přežít 

a být úspěšnou bez podpory partnerů 

a bez spolupráce se svými zákazníky. 

My jsme přesvědčeni, že naše produkty 

a řešení ve všech divizích – výroba 

fluidních a elektrických konektorů i výroba 

průmyslových robotů – jsou na vysoké 

technické a uživatelské úrovni a jsme velmi 

rádi, že patříte mezi ty, kteří tyto hodnoty  

s námi sdílí. 

Tímto mi dovolte Vám poděkovat za 

dosavadní spolupráci a pevně věřím, že 

budeme mít mnoho společných projektů 

automatizace a robotizace a že příchozí 

období nám k tomu bude nahrávat.

Těšíme se na spolupráci a všem přeji pevné 

zdraví a mnoho zajímavých projektů.

Ing. Václav Černý

Business Unit Manager
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Vážení obchodní partneři, 

Jsem velice potěšen, že po všech přípravách 

můžete nyní číst úvodní řádky našeho Parter 

Journalu, který je jedním z prvních aktivit 

našeho Partnerského programu. 

Rok 2020 je za námi. Pro někoho to byla 

a je krize v pravém slova smyslu, ale pro 

spoustu podniků to naopak byla příležitost 

pro další rozvoj. Možná jsme si ale dřív než 

kdy jindy předtím všichni uvědomili, jak 

důležité je mít ve svém podnikání nejenom 

dodavatele a zákazníky, ale že je nezbytné 

mít mezi nimi také dlouhodobé partnery, na 

které se můžeme i v těžkých dobách svého 

podnikání spolehnout. 

Ve své skoro 130leté historii se Stäubli stalo 

globálním poskytovatelem mechatronických 

řešení a toho bychom jen těžko dosáhli bez 

dlouhodobých partnerství, jak s koncovými 

zákazníky, tak s partnery, kteří naše řešení 

integrují do svých technologií. Proto jsme 

se rozhodli spustit celosvětový partnerský 

program, ve kterém bychom chtěli tuto 

spolupráci nejenom ocenit, ale i maximálně 

rozvinout. 

Partnerský program obsahuje dvě úrovně: 

•	První úrovní je Strategický partner. 

To jsou ti výrobci strojů, se kterými 

spolupracujeme dlouhodobě a společně 

vytváříme nová řešení pro naše 

zákazníky. Znají velice dobře produkty 

Stäubli a preferují je při integraci do 

svých řešení. 

•	Druhou úrovní je Autorizovaný partner. 

To jsou ti výrobci strojů, se kterými 

spolupracujeme také dlouhodobě a mají 

naší garanci správné integrace robota 

do stroje. 

Pro oblast střední a jihovýchodní Evropy 

jsme nakonec vybrali pět strategických  

a devět autorizovaných partnerů. 

První kvartál roku 2021 je za námi. Je cítit 

znatelné oživení aktivit a projektů. Dovolte 

mi také poděkovat za dosavadní spolupráci 

a těším se na další společné výzvy a projekty.

Michal Šára

Local Division Manager Robotics

Vítejte ve Stäubli Partner Programu

Bizzcom s.r.o. Bučany, Slovensko

Domel, d.o.o. Železniki, Slovinsko

EOLA s.r.o. Olomouc

JHV - ENGINEERING s.r.o. Pardubice

LUX spol. s r.o. Jablonné nad Orlicí

AKTIVIT, spol. s r.o. Nový Bor

CBG AUTOMATION s.r.o. Valašské Meziříčí

Compas automatizace s.r.o. Žďár nad Sázavou

ELVAC a.s. Ostrava

KESAT, a.s. Jihlava

MMT s.r.o. Jablonec nad Nisou

RESIM, s.r.o. Turnov

T M T a.s. Chrudim Chrudim

TEAZ s.r.o. Otrokovice

Vítězná kombinace výkonu a designu

Nová řada SCARA robotů Stäubli 

TS2 zaujala silnou pozici na trhu  

s průmyslovými roboty, nyní k tomu 

ještě tyto čtyřosé roboty přidaly jedno 

z nejžádanějších designových ocenění 

Red Dot Design Award 2021 v kategorii 

„Product Design“. Jedná se o další skvělý 

úspěch pro tuto stále novou řadu, které 

posunuje hranice dynamiky, přesnosti  

a čistoty.

„Jsme velmi pyšní, že se nám podařilo získat 

tuto prestižní cenu. Je to ocenění vášně 

a nasazení týmů Stäubli, které se věnují 

vývoji produktů a řešení s bezkonkurenčním 

výkonem, přesností a spolehlivostí v různých 

průmyslových prostředích, od náročných po 

čisté,“ zdůrazňuje Christophe Coulongeat, 

Group Division Manager Stäubli Robotics.

Jednou z nejzásadnějších novinek u těchto 

čtyřosých robotů je jejich jedinečný válcový 

pracovní prostor bez mrtvých míst, který je 

skutečně převratným řešením. Kompaktní 

uzavřený design s kabeláží vedenou 

vnitřkem ramene chrání roboty i výrobní 

prostředí před zbytečnými problémy. 

Kompletně utěsněné krytování s možností 

vývodu všech připojení pod patou robotu 

představuje ukázkové řešení hygienického 

designu. Všechny tyto přednosti dělají  

z robotů TS2 první volbu pro náročné aplikace 

ve farmacii, medicíně i potravinářství.
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Naša spoločnosť už viac ako 13 rokov 

realizuje svoju činnosť so zámerom 

budovať dlhodobý partnerský vzťah so 

zákazníkmi.

Sme plnohodnotný integrátor s vlastným 

vývojom, výrobou a montážou. Navrhujeme 

a vyrábame komplexné riešenia pre rôzne 

druhy priemyslu od jednoúčelových 

zariadení až po komplexné automatizované 

linky.

Využitie strojov

Naše stroje sú využívané predovšetkým 

v automobilovom, elektrotechnickom, 

farmaceutickom a potravinárskom 

priemysle. Popri jednoúčelových strojoch na 

manipuláciu a montáž vyvíjame aj špeciálne 

stroje na mazanie, lepenie, lisovanie, 

meranie a kontrolu kvality.

Integrác iou špeciá lnych st ro jov 

a robotizovaných pracovísk vyvíjame 

pre našich zákazníkov komplexné 

automatizované výrobné a montážne 

celky. Počas tohto obdobia sme úspešne 

zrealizovali už viac ako 700 projektov pre 

našich zákazníkov v Európe a Amerike.

Vývoj zariadení

Zariadenia navrhuje oddelenie dizajnu, 

ktoré sa skladá z vysokokvalifikovaných 

odborníkov s dlhoročnou praxou. 

Neoddeliteľnou súčasťou tvorby zariadení 

je návrh mechanickej konštrukcie, 

elektrických a pneumatických rozvodov  

a tvorba potrebného softvérového 

vybavenia. Výroba, montáž a oživenie 

samotných zariadení a celkov prebieha 

vo výrobných priestoroch spoločnosti 

vybavených potrebnými technickými 

kapacitami.

Robotika

Sme schopní ponúknuť robotické bunky 

tzv. „na kľúč“ a výrazne tak skvalitniť našu 

ponuku,  v ktorej je niekoľko typizovaných 

robotických buniek, určených pre 

štandardné montážne a výrobné procesy.

Naša spoločnosť integruje okrem 

štandardných priemyselných robotov aj 

špeciálne roboty od spoločnosti Stäubli, 

ktoré sú kvôli svojim technickým parametrom 

a spoľahlivosti určené predovšetkým do 

špeciálnych výrobných prostredí s dôrazom 

na čistotu a presnosť.

www.bizzcom.sk

Bizzcom s.r.o.Nové tool changery pro nízké a střední zatížení

Stäubli Fluid Connectors představilo 

novou konstrukční řadu kompaktních 

systémů na výměnu robotických 

nástrojů. Pět nových rozměrů MPS 

umožňuje užitečné zatížení až 80 kg. 

Obzvláště pozoruhodná je rozmanitost 

použitelných technologií přenosu energií 

a velmi přesná opakovatelnost ±1,5 µm. 

Se zavedením této nové řady, kterou lze 

velmi snadno přizpůsobit jakékoli aplikaci, 

nabízí nyní Stäubli systémy na výměnu 

robotických nástrojů pro všechna užitečná 

zatížení od 15 do 1 530 kg a všechny roboty.

Větší flexibilita a vyšší stupeň využití: 

automatický systém na výměnu nástrojů 

může výrazně zvýšit produktivitu robotu.  

U mnoha výrobních procesů je automatický 

měnič nástrojů jediným způsobem dosažení 

vysoké míry individualizace, jež je dnes 

požadována v celém spektru průmyslových 

odvětví.

Efektivní řešení díky  

modulárnímu konceptu

Stäubli nyní představuje pět nově vyvinutých 

systémů na výměnu nástrojů: MPS015, 

MPS025, MPS035, MPS055 a MPS080, 

které pokrývají celý rozsah užitečného 

zatížení do 80 kg. 

Všechny systémy na výměnu robotických 

nástrojů Stäubli jsou založeny na modulárním 

konceptu. Důsledkem jsou tři efektivní 

řešení ideálního systému na výměnu 

nástrojů: označení MPS COMPLETE 

představuje předkonfigurované kompletní 

systémy připravené pro okamžité použití  

v nejkratší možné dodací lhůtě.  

Se systémem MPS MODULAR nabízí 

Stäubli individuálně sestavená zákaznická 

řešení připravená pro okamžité použití 

s rychlou dodávkou. Systémy MPS 

CUSTOMIZED jsou speciálně upravené dle 

požadavků zákaznických aplikací.

Integrované funkce a široký  

sortiment modulů

„Naše nové MPS systémy pro užitečné 

zatížení do 80 kg nabízejí kompletní 

koncept řešení,“ říká Miroslav Jirgala, 

produktový special ista MPS pro 

pardubickou pobočku Stäubli. „Dokážeme 

měnit téměř jakékoliv nástroje, od nástrojů 

na zpracování materiálu, přes manipulaci  

s díly až po kontrolu kvality prostřednictvím 

kamery.“

Pro flexibilní rozšiřování funkcí je  

k dispozici řada dalších modulů umožňujících 

použití pneumatiky a vakua, pro přenos 

signálu a dat nebo pro ochranu, uzemnění 

či kódování nástrojů a také pro ukládání 

dat. Variabilita možných technologických 

kombinací je tedy téměř nekonečná.

Vysoká efektivita nákladů díky 

flexibilnímu umístění

Robotické rozhraní měniče nástrojů MPS je 

vybaveno všemi nezbytnými moduly, aby 

bylo možné používat nástroje odpovídající 

konkrétnímu robotu. Rozhraní nástrojové 

strany je pak vybaveno pouze těmi moduly, 

které jsou nutné pro funkci daného nástroje. 

Pro propojení robotického a nástrojového 

rozhraní MPS systému kombinuje 

Stäubli vodicí dráhy ve tvaru kříže  

s pružinovým uzamykacím systémem 

opatřeným kuličkami. Nástroje jsou vždy 

přeneseny do 100% přesné polohy upnutí  

s opakovatelností ±1,5 µm.

Snadná integrace a okamžité použití

Podobně jako u již zavedených systémů  

na výměnu nástrojů Stäubli jsou i nové 

modely upínány přímo k ISO přírubě 

každého  robotu bez nutnosti použití 

adaptéru. Tvar montážního otvoru se opakuje  

i na nástrojovém rozhraní.

Individuálně nakonfigurované měniče jsou 

dodávány plně sestavené a připravené  

k okamžitému použití. Díky své modulární 

konstrukci mohou být kdykoli přizpůsobeny 

nebo rozšířeny pro jakoukoli aplikaci. Stejně 

tak nabízí Stäubli i dokovací stanice a držáky 

nástrojů všech velikostí.
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Naše firma EOLA s.r.o. se zabývá 

obecnou průmyslovou automatizací 

s důrazem na robotiku a dále aplikací 

systémů průmyslového zpracování 

obrazu, zejména kamerových systémů na 

vyhodnocování kvality nebo pro navádění 

a korekci drah robotů. 

V poslední době se specializujeme na 

sofistikované aplikace navádění robotů  

v prostoru, tzn. aplikace typu bin-picking, 

odebírání volně položených předmětů  

z dopravníků (i jedoucích) nebo z různých 

přepravních krabic a boxů. Vyvíjíme systém 

obecné orientace robota v 3D prostoru 

pro automatické bezkolizní pohyby  

v proměnném prostředí.

Máme za sebou 20 let v oboru, stovky 

nasazených kamerových systémů a cca 

150 nasazených robotů v nejrůznějších 

průmyslových oborech a v nejrůznějších 

typech aplikací, ať už je to obyčejná 

pick and place manipulace prakticky  

s čímkoliv, přesné zakládání do montážních 

automatů, paletizace, balení do blistrů  

v různých typech beden, odebírání z forem 

vstřikovacích plastikářských lisů, zakládání 

insertů do těchto lisů, klipování, laserové  

a ultrazvukové svařování a řezání, 

šroubování a další.

Realizovali jsme aplikace na hranicích 

technických parametrů robotů z pohledu 

taktu nebo přesnosti. Např. kamerou 

naváděné překládání dílů v taktu 0,4 s, 

vyjímání výlisků o velikosti 30x20 cm  

z plastikářského lisu za cca 1,3 s (čas 

otevření formy 2,5 s!) nebo kamerou 

naváděné prostorové (2,5D) odebírání 

volně ložených insertů z plochy 30x20 cm  

s přesnosti ±0,1 mm.

www.eola.cz

EOLA s.r.o. JHV - ENGINEERING s.r.o.

V JHV věříme v jednoduchá řešení i těch 

nejsložitějších problémů. S více než 

500 úspěšnými projekty po celém světě  

a titulem EY Technologický podnikatel 

roku se řadíme mezi špičku na trhu 

automatizace. Snažíme se vyvíjet  

a aplikovat nové technologie do praxe  

a posouvat tak celý průmysl kupředu. 

Již přes 20 se věnujeme vývoji a konstrukci 

unikátních strojů a průmyslových linek 

dle individuálních potřeb a požadavků 

zákazníka. S rozvojem Průmyslu 4.0 

ubývá jednoúčelových strojů a čím dál 

častěji stavíme poloautomatické nebo 

plně automatické výrobní linky, robotická 

pracoviště nebo implementujeme  

do provozů plně autonomní roboty.

Získané zkušenosti a know-how nám 

navíc umožňují vyvíjet vlastní revoluční 

produkty pro údržbu a automatizaci výroby 

v jakémkoliv průmyslu. V rámci oddělení 

SOLUTIONS nabízíme našim zákazníkům 

další způsoby, jak zefektivnit jejich výrobu  

– a to jak v rámci poradenství a studií 

stávajících provozů, tak například pomocí 

zařízení pro automatickou kalibraci robota 

nebo třeba softwaru MAINWARE pro 

chytrou údržbu ve standardech Průmyslu 

4.0. Značnou úsporu času i peněz pro 

zákazníka nabízí i naše vlastní šroubovací  

a podávací systémy. Kromě služeb pro 

průmyslové provozy nabízíme našim 

zákazníkům i komplexní služby v oblasti 

externího enegineeringu, produktový vývoj 

a studie.  

www.jhv.cz
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Společnost LUX spol. s r. o. je 

vedoucí firmou v konstrukci a výrobě 

jednoúčelových strojů s rostoucí mírou 

automatizace a robotizace. 

Od roku 1992 stroje se značkou LUX 

prezentují přestrojené myšlenky našich 

náročných zákazníků nejen v České 

republice. Základem jsou naše vysoce 

kvalitní vývojové, konstrukční a výrobní 

kapacity.

Naše nepřeberné zkušenosti z mnoha 

realizovaných projektů dávají našim 

zákazníkům jistotu, že nalezneme řešení. 

Zakázkové stroje dodáváme především pro 

automobilový a elektrotechnický průmysl. 

Nosným pilířem je zakázková výroba 

automatických výrobních a montážních linek 

dle specifikace zákazníka.

Součástí je kompletní odborná instalace 

u zákazníka v úzké návaznosti na vlastní 

výrobní procesy. Stali jsme se stabilní 

společností, která nabízí jistotu a kvalitu 

nejen našim obchodním partnerům,  

ale i svým zaměstnancům.

www.lux.cz

LUX spol. s r.o. Výměna nástrojů při výrobě myček nádobí

Výrobní závod Miele technika se sídlem 

v Uničově byl založen v roce 2002  

a je jediným závodem koncernu Miele  

v České republice. Je zároveň největším 

závodem co do počtu vyrobených 

přístrojů z celkem 14 závodů Miele. 

Společnost se soustředí na výrobu  

a montáž spotřebičů v oblasti péče o prádlo 

a nádobí. Uničovský závod je výhradním 

výrobcem sušiček Miele pro domácnost. 

Veškeré sušičky Miele, které se dostanou  

k zákazníkům po celém světě, jsou vyráběny 

zde. Dále se v závodě vyrábí myčky nádobí, 

k jejichž sestavení nově přispívají i roboty 

a systémy pro výměnu nástrojů společnosti 

Stäubli.  

Spolupráce mezi Stäubli a Miele v Uničově 

trvá úspěšně již několik let. V loňském roce 

rozšířilo Miele své výrobní zařízení o další  

z produktů značky Stäubli. Kromě stávajících 

standardních spojek, multi napojení, 

upínacích systémů a přibližně čtyř desítek 

robotů ve výrobě, doplnilo Miele portfolio 

navíc i o systémy na výměnu nástrojů 

MPS130. Tyto systémy jsou součástí dvou 

nových robotických buněk na montážních 

linkách myček nádobí. 

V synergii se třemi šestiosými Stäubli roboty 

umožňují tyto systémy - měniče nástrojů 

- rychlou a plně automatickou výměnu 

chapadla pro uchopení jiného nástroje pro 

montáž různých typů čerpadel. Výrobní 

linky totiž nejsou určeny pouze pro jeden 

typ myčky, souběžně se vyrábí přístroje jak  

z nové generace G7000, tak z původní 

G6000. Myčky nádobí jsou dle dané série 

vybaveny příslušným typem čerpadla, 

jejichž tvary jsou odlišné. „V rámci projektu 

zavedení výroby myček nové generace 

7000 jsme se rozhodli spojit pracoviště pro 

obě generace myček a udělat tak buňku 

s roboty pro 2 aplikace. Z toho důvodu 

nastala potřeba měnit nástroje.“, vysvětluje 

David Černý, vedoucí projektu v Miele.   

„Po zvážení všech okolností jsme se rozhodli 

využít nabídky spolupráce s firmou Stäubli, 

jejíž řešení se pro nás jevilo jako nejlepší.“

Vzhledem k okolnostem projektu nebylo 

možné vyvinout robotickou buňku tak, aby 

mohla být opatřena jedním univerzálním 

nástrojem vhodným pro uchopení obou 

typů čerpadel. Jediným možným řešením 

bylo použití systému, který umožní vyměnit 

dva různé nástroje. Systémy MPS130 

jsou dnes využívány v Miele v Uničově na 

dvou montážních linkách myček nádobí. 

Robotická buňka se třemi roboty Stäubli (2x 

TX200 a 1x TX200L) vybavená tool changery 

byla umístěna na jednu montážní linku již  

v loňském roce a další buňka byla doplněna 

na druhou montážní linku začátkem 

letošního roku. 

Myčky nádobí nové generace G7000 

se začaly vyrábět v uničovském závodě  

v únoru 2020. Na jejich výrobu byla 

postavena technologie na ploše 7000 m². 
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Novoborská strojírenská firma Aktivit, 

spol. s r.o. 30 let úspěšně projektuje, 

konstruuje, vyrábí a  dodává vysoce 

sofistikované produkty šité na míru 

zákazníkům zejména v automobilovém 

průmyslu. 

Výrobní program firmy tvoří montážní 

linky a montážní stanice, kontrolní stanice  

- testery, portálové zakladače obrobků do 

obráběcích strojů, automatické mycí stroje, 

manipulátory a speciální jednoúčelové 

stroje. Samozřejmostí je také komplexní 

řešení automatizace celých výrobních linek.

Průběh zakázek zajišťují sehrané týmy 

konstruktérů mechaniky a elektroniky, 

programátorů, kovoobraběčů a montérů, 

kteří se podílejí na kompletní realizaci 

zakázky počínaje návrhem a konstrukcí 

strojů přes výrobu dílů, montáž skupin 

a celků až po tvorbu řídícího programu, 

uvedení stroje do provozu u zákazníka  

a následný servis.

Nejdůležitější částí výrobního programu jsou 

složité automatické nebo poloautomatické 

montážní linky a zařízení pro montáž 

nejrůznějších dílů a skupin pro strojírenský 

průmysl. Linky dodáváme na klíč, tedy 

včetně ovládacích a řídících programů 

a všech technologických a kontrolních 

zařízení.

Součástí automatických linek jsou v čím 

dál větší míře robotické aplikace. S využitím 

robotů Stäubli bylo na projektech Aktivitu 

realizováno např. automatické odebírání 

neorientovaných dílů, přesné polohování 

dílů do technologie laserového svařování, 

manipulace s plasmovací technologií 

a obecně manipulace s objekty do 

technologických operací.

www.aktivit.cz

AKTIVIT, spol. s r.o.

Modely TX2-140, TX2-160 a TX2-160L 

rozšiřují aktuální generaci TX2 na celkem 

devět modelů. Jejich pevná struktura  

a inteligentní konstrukce z nich činí 

ideální volbu pro různé aplikace při 

všech okolních podmínkách – od drsných 

až po sterilní. Přináší nejvyšší úroveň 

bezpečnosti a konektivity.

 

Výraznou vlastností těchto nových strojů 

je jejich kompaktní konstrukce, která byla 

navržena pro maximální kompatibilitu  

s čistým provozem. Nabízí velký a efektivní 

ohraničený pracovní prostor. Nikde nejsou 

žádné volné vnější kabely ani hadice, které 

by narušovaly kontury. Všechna vedení  

médií a napájení jsou uvnitř pláště stroje, 

který je zcela utěsněný 

a odpovídá stupni 

o c h r a n y  I P 6 5 

(volitelně dokonce 

s  p ře t l a ko v o u 

jednotkou s krytím 

IP67). Připojení lze 

dle požadavku svisle 

zakrýt pod základnou 

robotu, jde o ztělesnění 

moderního a hygienického 

designu.

Nové šestiosé roboty jsou díky své 

kompatibilitě s čistým provozem vhodné 

nejen pro standardní aplikace, ale také pro 

aplikace v citlivých výrobních prostředích. 

Výrobce se zvlášť zaměřuje na použití 

ve farmaceutickém, zdravotnickém, 

fotovoltaickém, kovozpracovatelském  

a automobilovém sektoru a v jim příbuzných 

sektorech. Pro tyto způsoby použití jsou 

rovněž dostupné speciální verze známé z 

řady TX2, včetně modelových variant HE 

(Humid Environment), ESD (Electrostatic 

Discharge), Cleanroom a Stericlean.

Výrobce je velmi hrdý na ultra-kompaktní 

konstrukci těchto nových robotů. 

Společnost Stäubli tímto splnila přání 

mnoha integrátorů a koncových uživatelů, 

kteří vyžadovali snadno 

integrovatelné šestiosé 

roboty s dostatečně 

malým půdorysem, 

aby je bylo možné 

zah rnou t  do 

výrobních buněk a 

linek s minimálním 

prostorem. Model 

TX2-160 nabízí dvě 

možnosti montáže 

– a to na podlahu 

a na strop. Model 

TX2-140 však 

lze namontovat 

také ve svislé 

po loze  v 

j a k é m k o l i 

úhlu, takže 

montáž je možná 

v rozsahu 360 

stupňů.

Jednotná technologie řízení s revolučními 

bezpečnostními funkcemi

Výměna předchozího modelu RX160  

za TX2-140/160 přinesla ještě další 

zásadní výhodu: všechny šestiosé roboty 

nyní fungují na stejné technologii řízení,  

což umožňuje snazší implementaci řešení 

s více roboty v digitálně propojených 

výrobních prostředích. Díky lehkému  

a kompaktnímu ovladači CS9 a pokročilým 

bezpečnostním funkcím otevírá řada TX2 

novou kapitolu ve spolupráci člověka  

a robota. Poprvé bylo možné zrealizovat 

koncepty MRC (Man Robot Collaboration) 

se standardními roboty, a to bez jakýchkoli 

ústupků v oblasti produktivity. To platí zejména  

pro nové modely se střední nosností.

Nové modely řady TX2 mají také digitální 

bezpečnostní absolutní enkodér na každé 

jednotlivé ose a integrovanou bezpečnostní 

desku. Všechny bezpečnostní funkce 

jsou certifikovány a splňují přísné 

požadavky bezpečnostní kategorie  

SIL3/PLe. Tím je zaručena dokonalá ochrana 

obsluhy a provozního vybavení. Rozsáhlé 

bezpečnostní funkce, kompatibilita  

s Průmyslem 4.0 (včetně serveru s jednotnou 

architekturou OPC-UA), mechanická kvalita 

a nadprůměrně dlouhé intervaly údržby 

těchto nových robotů zaručují skvělou 

produktivitu v konvenčním i digitálním 

prostředí.

Řada TX2 vám přináší ještě více

TX2-140 TX2-160 TX2-160L

Nosnost 40 kg 40 kg 25 kg

Pracovní dosah 1510 mm 1710 mm 2010 mm

Opakovatelnost dle ISO 9283 ± 0,05 mm

Max. kartézská rychlost 9,5 m/s 10,3 m/s 12,2 m/s

Váha ramene 250 kg 260 kg 265 kg
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Compas robotika dodává jednoúčelové 

stroje, linky a zařízení podle požadavků 

zákazníků. Naše služby zahrnují 

analýzy a studie, konstrukci zařízení 

a jeho technickou dokumentaci, 

výrobu a montáž zařízení a uvedení do 

provozu. Dodaná zařízení dlouhodobě 

podporujeme a provádíme servis.

Naše mise:

Dodáváme stroje a zařízení s podporou 

automatizačních systémů a digitalizace 

výroby. Nahrazujeme monotónní lidskou 

práci roboty a uvolňujeme potenciál lidí k 

tvůrčí práci. Vytváříme technologické celky 

pro digitální továrny. V našich dodávkách se 

chováme se šetrně k životnímu prostředí.

Hlavní aplikační oblasti:

•	Nahrazení manuální práce roboty/coboty

•	Výrobní linky pro montáž a kompletaci 

výrobků s využitím robotů

•	Robotická manipulace s výrobky  

při balení a expedici

•	Automatizace interní logistiky

•	Optická a jiná kontrola výrobků (při 

využití robotů) ve výrobních procesech

•	Manipulátory a roboty pro automatizaci 

stávajících i nových výrobních strojů

•	Dodávka technologických celků  

s využitím typových strojů

Pro jaká odvětví pracujeme:

•	Automobilový průmysl

•	Strojírenství

•	Potravinářství

•	Další odvětví – speciální aplikace podle 

požadavků zákazníků

www.compas-robotika.cz 

Compas robotika, s.r.o.

Společnost CBG AUTOMATION se zabývá 

zpracováním řešení na míru v oblasti 

průmyslové automatizace. Naše služby 

zahrnují zpracování studie a technické 

dokumentace, výrobu a montáž zařízení 

a uvedení do provozu. 

Samozřejmostí je záruční a pozáruční 

servis. Cílem naší společnosti je přinášet 

na trh kvalitní stroje a robotická zařízení, 

poskytovat veškeré technické služby od 

3D návrhu až po dodávku požadované 

technologie. 

Současně chceme zvyšovat stupeň 

automatizace zařízení a minimalizovat tak 

lidský faktor při současném zachování všech 

ergonomických pravidel. Jedním z hlavních 

cílů naší společnosti je neustálé zvyšování 

kvality poskytovaných služeb zákazníkům. 

Pro podporu tohoto cíle je v naší společnosti 

zaveden a certifikován systém řízení kvality 

dle ČSN EN ISO 9001:2016.

www.cbgimpex.com

CBG AUTOMATION s.r.o.

KESAT, a.s. oslaví v roce 2021 třicet let 

činnosti. Výsledkem naší práce jsou 

dodávky na klíč v oblastech robotického 

broušení a leštění a automatizační řešení 

pro dřevozpracující průmysl. 

Nadneseně můžeme říci, že dokážeme 

za určitých podmínek obrousit, nebo 

vyleštit, cokoli. S našimi zákazníky nejdříve 

konzultujeme jejich představy, které se 

snažíme následně převést do zkušebny,  

kde provádíme testy kvality broušení  

a leštění. 

Jakmile uspějeme a zákazník je spokojen, 

nastává fáze konstrukce kompletního 

pracoviště, subdodávky a kompletace 

celku. Zákazník si přebere dodávku ještě  

u nás, následuje převoz a konečná montáž 

na místě konečné instalace.

Roboty Stäubli využíváme pro naše 

pracoviště hlavně pro jejich přesnost, 

robustní konstrukci a spolehlivost.

www.kesat.cz

KESAT, a.s.

Domel, d.o.o.

Slovinská společnost Domel, d.o.o.  

je globálním dodavatelem elektromotorů 

a dalších inovativních řešení, která už více 

jak 75 let vyrábí v podhorském městečku 

Železniki vzdáleném necelou hodinu jízdy 

od hlavního města Lublaně.

Mimo vlastní vývojové a výrobní aktivity 

je Domel již řadu let i distributorem 

průmyslových robotů Stäubli ve Slovinsku 

a zároveň i jejich největším odběratelem  

v tomto regionu pro potřeby vlastní výroby 

- v areálu Domelu byste našli kolem stovky 

Stäubli robotů.

www.domel.si 

Společná akce Stäubli a Domel k představení robotů TX2 ve Slovinsku.
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Firma Resim je dodavatelem inovativních 

řešení s vysokým podílem automatizace 

a aplikováním robotizovaných pracovišť 

pro průmyslovou výrobu pro tuzemské  

i zahraniční zákazníky. 

Roboty Stäubli používáme v našich řešeních 

již od roku 2015. Z hlediska integrátorů 

můžeme porovnávat i s jinými značkami, 

roboty Stäubli preferujeme hlavně z hlediska 

kvality, rychlosti a opakovatelné přesnosti. 

Přestože pořizovací náklady mohou být 

mírně vyšší, dlouhodobě se ale jedná  

o výhodnější řešení s nízkými náklady  

na údržbu. 

Aplikovali jsme desítky SCARA robotů pro 

šroubování i klipování dveřních komponent 

pro automotive. Zde je rychlost a přesnost 

robotů řady TS zásadní a nepřekonatelná, 

protože výrobní takt se rozpočítává na 

zlomky sekund. 

Šestiosé roboty řady TX  jsme zase využili 

například pro velmi přesné obrábění hliníku  

s pomocí SW SprutCAM, kde 2 roboty frézují 

zakončení střešních hliníkových profilů, 

další robot obrábí otvory a poslední robot je 

využit na manipulaci - zakládání a vykládání 

dílů. Dále vyvíjíme aplikace pro manipulace, 

montážní operace, přesné nanášení maziv, 

ultrazvukové svařování a další. 

V některých oblastech bychom přivítali 

další či rychlejší rozvoj, zejména jde  

o prohloubení synergie robotů Stäubli  

s dalšími komponenty (kamery, forcesenzory 

atd.)

www.resim.cz

RESIM, s.r.o.

Firma MMT s.r.o. vznikla v říjnu 1996 

oddělením automatizačního střediska od 

ABB Elektro Praga - Jablonec nad Nisou.

Od svého vzniku do 

současnosti prošla firma 

díky postupnému nárůstu 

počtu zakázek a obratu 

významným rozvojem 

v oblasti personální, 

technické i budování 

zázemí firmy.

Předmětem naší činnosti 

jsou kompletní služby 

v oblasti mechanizace 

a automatizace ve všech odvětvích 

průmyslové výroby, od poradenské činnosti 

přes vývoj a výrobu montážních linek  

a strojů až po robotizovaná pracoviště.

Velmi výrazným trendem posledních deseti 

let je robotizace v oblasti jednoúčelových 

strojů. Roboty používáme nejen pro různá 

montážní zařízení, ale ještě ve větší míře pro 

automatizaci ve vstřikovnách plastů. Pro tuto 

oblast působíme už řadu let jako integrátor 

firmy ARBURG, pro kterou děláme téměř 

veškerou složitější automatizaci u jejich 

vstřikovacích lisů v celé ČR i jinde.

www.mmt.cz

MMT s.r.o.

Historie firmy TEAZ s.r.o. sahá až do roku 

1992, kdy byla založena firma TEAZ CZ 

Zlín. Od svého vzniku se zabývala vývojem 

zakázkového aplikačního software pro 

řízení a automatizaci technologických 

linek, jednoúčelových strojů a procesů. 

V roce 2004 došlo k oddělení vývoje  

a výroby jednoúčelových strojů a přeměně 

firmy na s.r.o. V roce 2012 firma zakoupila 

průmyslový objekt v areálu Toma a.s.  

v Otrokovicích. Společnost se přestěhovala 

do vlastních prostor, ve kterých se nachází 

administrativní část, konstrukční kancelář, 

výrobní dílna, montážní dílna, elektro dílna, 

skladovací prostory a sociální zázemí pro 

zaměstnance.

Firma TEAZ s.r.o. se zabývá produkcí 

jednoúčelových strojů, zařízení a linek 

pro automobilový průmysl, gumárenství, 

papírenský, chemický a potravinářský 

průmysl a další průmyslové obory.  

S výrobky naší společnosti se můžete setkat 

nejen v České republice, ale také v Mexiku, 

Španělsku, Estonsku, Íránu, Německu, Číně, 

USA, Brazílii, Rakousku, Rumunsku, Indii, 

Finsku, Polsku, Srbsku, Turecku, Malajsii, 

Indonésii a na Slovensku.

TEAZ svým zákazníkům nabízí komplexní 

služby při řešení automatizačních procesů 

nových strojů a linek i automatizaci 

stávajících zařízení. Jednotlivé části 

portfolia služeb firmy TEAZ s.r.o. jsou našim 

partnerům nabízeny i samostatně.

Automatizované linky, stroje a robotizovaná 

pracoviště TEAZ mohou být již od začátku 

vývoje, na základě požadavků a specifikace 

zákazníka, připraveny pro aplikaci v rámci 

základních charakteristik Průmyslu 4.0.

www.teaz.cz

TEAZ s.r.o.

ELVAC je ryze českou společností, 

která poskytujeme obchodně-technické 

a inženýrsko-dodavatelské služby  

v oblasti průmyslové automatizace  

a robotiky, průmyslových a speciálních 

PC systémů, silnoproudé elektrotechniky 

a jednoúčelových strojů. 

Činnost ELVAC a.s. je zaměřena na 

poskytování řešení a malosériovou výrobu 

založenou na vlastním výzkumu a vývoji i na 

špičkových produktech dodavatelů. Díky své 

finanční stabilitě a širokému portfoliu výrobků 

a služeb dokáže být kvalifikovanou oporou 

svým partnerům, zejména systémovým 

integrátorům. Disponuje rovněž vlastními 

projekčními a výrobními kapacitami a může 

svým zákazníkům poskytovat oprávněný 

pocit jistoty a stability.

 

Velký důraz klademe na vlastní vývoj 

nových produktů, se kterými jsme úspěšní 

i na zahraničních trzích. S produkty ELVAC 

se můžete setkat například v Polsku, 

Rumunsku, Bulharsku, Makedonii, Turecku, 

Číně, Mexiku či USA. 

www.elvac.eu

ELVAC a.s.
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Firma T M T a.s. Chrudim působí na 

strojírenském trhu v oblasti automatizace, 

robotizace a dopravníkových systémů.

Se svou 30letou historií patří mezi tradiční 

společnosti ve svém oboru v České 

republice. Zejména v posledních 5 letech se 

však prosazuje na evropském a světovém 

trhu, když se z "pouhého" výrobce 

dopravníků posunuje do pozice systémového 

integrátora evropského významu. Dnes je 

TMT schopno nejvýznamnějším světovým 

společnostem komplexně řešit jejich 

procesy (kompletní výrobní linky, moderní 

skladové prostory, automatizované provozy 

atd.). Z odborného hlediska dnes patří mezi 

10 nejerudovanějších hráčů na trhu.

Integrace robotů umožňuje rychlé a přesné 

manipulace s výrobky v dopravníkových 

linkách.

Součástí dodávky robotizovaných 

pracovišť je i potřebné příslušenství 

(podstavce, chapadla), zajištění jejich řízení  

a synchronizace s navazujícími dopravníky 

a ostatními technologiemi. Samozřejmostí 

je řešení bezpečného provozu a realizace 

kompletní dodávky dle individuálního 

zadání. 

www.tmt.cz

T M T a.s. Chrudim

Významná čísla

4.0 industry ready

5 kontinentů, kde jsou projekty TMT

30 let historie v oboru

60 konstruktérů

6 000 zrealizovaných projektů po celém světě

40 000 m2 vlastního areálu v Chrudimi

Choceňská mlékárna | Robotizovaná 

linka pro balení a paletizaci  

•	Dopravníková l inka se čtyřmi 

zakládacími roboty (TS60) a dvěma 

paletizačními roboty (RX 160 L), které 

propojují dopravníky válečkové, řetězové  

a s modulárním pásem. 

•	Linka zajišťuje vkládání kelímků do plat  

a jejich následnou paletizaci a balení.

•	Jedná se o zefektivnění procesu výroby 

– využití nejnovějších technologií  

v provozu mlékárny.

Miele | Komplexní dodávka montážních 

linek s roboty – výroba myček 

•	Požadované otáčení  výrobku  

na montážní lince o 180°.

•	Celé pracoviště zahrnuje pneumaticky 

ovládanou fixaci paletky, stojan 

robota, samotného robota, chapadlo  

s pneumatickým pohonem pro uchopení 

výrobku a kamerový systém pro navádění 

robota. Celé robotické pracoviště  

je vybaveno bezpečnostním oplocením  

s elektronicky blokovaným vstupem.

AL Jihlava | Robotická buňka pro laserové 

čištění plechových přípravků

•	Kompletní čisticí buňka pro čištění 

plechových přípravků v lakovně. 

Buňka funguje v automatickém režimu 

a je integrovaná do již existující linky. 

Procesní hlava laseru je uchycena  

na robotu.

•	Součástí konstrukce buňky jsou dva 

překladače, dopravník, rám z hliníkových 

profilů, plechové kryty, průhled, zavírací 

klapka na vstupu a výstupu z buňky, 

stojan robota, systém odsávání.

Pro programovací studio Stäubli Robotics 

Suite 2019 byla představena nová 

aktualizace v podobě verze 8.2. Tato verze 

obsahuje řadu novinek:

•	Výběr z robotů TX2-140, TX2-160, TX2-

160L, TX2-60L Touch, TX2-90L Touch, 

Helmo a vizualizace MPS10. 

•	Optimalizovaná rychlost spouštění SRS 

studia až o 40% a možnost volby čtení 

logu v Českém jazyce.

•	Propracovanější propojení s nástrojem 

Optimize Lab, možnost programování 

nekolaborativních i kolaborativních 

aplikací v jednom prostředí.

V naší Online technické databázi v 

sekci Documentation jsou nové technické 

manuály zvané „White papers“ popisující 

příklady a postupy ohledně nejčastějších 

problematik u kontroléru CS9.

Na našich internetových stránkách je  

k dispozici nová brožura popisující funkce 

SRS 2019 - najdete ji pod Product range / 

Robot software / Stäubli Robotics Suite.

Ke konci roku 2021 je určitě také na co  

se těšit, Stäubli plánuje uvedení na trh nové 

verze Stäubli Robotics Suite 2022.

Aktuality z technické podpory

Nový řídící systém kontroléru CS9 SRC  

ve verzi až 8.12.1 nabízí propracovanější 

add-onové funkce a novinky ze světa 

robotů Stäubli:

•	Monitorování využití procesoru  

v robotu na SP2 v záložce IO – Boards 

- CpuUsage. Záznam do logu pokud  

je v robotu využito více jak 80%  

paměti RAM.

•	Od SRC 8.11+ možnost kompletní 

zálohy z SP2 na USB disk. 

•	Podpora řízení robota CS9 Unival Drive 

přes PROFINET.

•	Od SRC 8.10+ volba českého jazyka  

do prostředí SP2. 

•	Nově je možný reset SP2: Stisknutím 

kombinace kláves: hlavní menu  

+ krok zpět + kontextová stránka dojde  

k restartu pouze SP2. 

•	 Integrace ikony běžící či pozastavené 

aplikace ve stavové spodní liště panelu 

SP2.

•	Přidány nové add-onové funkce 

Expansion a Velocity. Možnost čtení  

a kontroly momentů na osách: 

$get & $setMaxJointVel a $get  

& $setMaxJntForce .

Tomáš Jelínek

Technical Sales Support Manager

Pro jakékoliv technické dotazy jsme Vám k dispozici na e-mailu support.robot.cz@staubli.com.
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