
23AUTOMA 2-3/2019

podnikání

Váš záběr se tím tedy podstatně rozšířil. 
A to přitom není vše, pustili jste se ještě do 
distribuce robotů. Robotizace je v součas-
ném průmyslu trend. Daří se vám v tom-
to směru?

Od roku 2017 jsme v České republice za-
stoupením dánské firmy Universal Robots 
a od loňska rovněž dánské firmy MiR. Našim 
zákazníkům dodáváme komplexní samostat-
ná zařízení, která si sami nainstalují a progra-
mují. Stejně tak nabízíme programování a za-
členění robotů do výrobní či montážní linky. 
Jsme připraveni nabídnout celé pracoviště „na 
klíč“, což nás odlišuje od místní konkuren-
ce. Díky tomu, že naše společnost Montana 
má oddělení konstrukce a výroby, jsme při-
praveni zajistit kompletní řešení. Jde o men-
ší kolaborativní roboty, které obvykle pracu-
jí na společné lince se zaměstnanci. Vyzna-
čují se přitom vysokou mírou bezpečnosti. 
Robotizace je trend několika posledních let, 
zájem zákazníků je značný. V některých ob-

lastech výroby se vyplatí, protože odvedou 
práci přesněji, spolehlivěji a rychleji. Díky 
jednoduchosti programování a instalace je 
možné tyto menší roboty snadno přemístit 
na jinou činnost podle potřeby klienta. Kro-
mě toho dodáváme různé uchopovače a dal-
ší komponenty.

Jaká opatření nebo změny ve firmě si vy-
žádalo zahájení distribuce robotů?

Pro tento segment jsme stanovili zvlášt-
ní obchodní tým, jehož členové museli pro-
jít důkladným zaškolením. Na nové instala-
ce a úpravy máme servisního technika a pro-
gramátora. Od letošního roku jsme v našich 
prostorách vytvořili moderní robotické školicí 
centrum. Do konce roku 2018 tuto činnost za-
jišťoval přímo importér značky v Praze, nyní 
ji převádí na distributory. V Kosmonosech 
proto vytvoříme učebnu a budeme investovat 
do ukázkových robotů, aby si zájemci moh-
li práci s nimi vyzkoušet. Věříme, že nám to 

přivede nové zákazníky. Aktuálně jsme rov-
něž spustili nové webové stránky, kde zákaz-
níci najdou kompletní nabídku naší činnosti 
a služeb. Jejich součástí je samostatná strán-
ka právě s nabídkou robotů značek Univer-
sal Robots a MiR.

Máte tedy za sebou silný rozvoj firmy 
a další plány před sebou. Jste spokojen se 
současným vývojem?

Spokojen jsem, přestože nás čeká ještě 
mnoho velkých výzev. Kromě zmiňovaného 
rozšiřování v areálu firmy se musíme popa-
sovat s nárůstem administrativy a kvůli růstu 
počtu zaměstnanců chceme mimo jiné praco-
vat také na zlepšení interní komunikace. I to 
je ovšem ukazatel, že se nám daří nad očeká-
vání. DREAMland má jasné cíle: dál se roz-
víjet, poskytovat kvalitní služby, být rychlej-
ší a ještě blíže svým zákazníkům.

(DREAMland, spol. s r. o.)

Budoucnost automatizace 
logistiky právě přichází

Představujeme vám autonomní transportní roboty značky MiR. 
Jedná se o novou generaci pokročilých mobilních robotů s rychlou 
návratností investic - často kratší než jeden rok.

Benefity:
• rychlé a snadné zapojení do vašeho provozu,
• doplňkové moduly pro zvládnutí více typů úloh,
• intuitivní ovládání a jednoduché programování,
• automatizovaná manipulace s materiálem a vnitřní 

logistika,
• bezpečný a efektivní pohyb kolem lidí a překážek,
• zvýšená produktivita,
• rychlá návratnost investic.


