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průmyslové a servisní roboty

Uchopovací systémy pro široké využití 
v chytrých továrnách, smart factory, musí být 
flexibilně nastavitelné a citlivé, s možností 
bezprostředně komunikovat s nadřazeným ří-
dicím systémem. Miniaturní chapadlo WSG 25 
o délce pouhých 100 mm (obr. 1) bylo vyvi-
nuto speciálně pro použití na malých robotech 
a v kompaktních portálových systémech. Jak 
pozici prstů, tak i uchopovací sílu lze u kaž-
dého zdvihu individuálně nastavit a nepřetr-
žitě monitorovat. Tímto způsobem lze zajis-
tit stabilní manipulaci i s křehkými malými 
díly. Speciálně vyvinutá řemenová kinematika 
umožňuje dosahovat velké rychlosti prstů, až 
400 mm/s, a tím i krátkých dob taktu. Kvalit-
ní vedení čelistí zajišťují vysokou přesnost po 
celou dobu životnosti chapadla.

Jednoduché ovládání prostřednictvím 
Ethernet TCP/IP

Stejně jako všechna dvouprstá paralelní 
chapadla Schunk řady WSG, lze i WSG 25 
uvést rychle a jednoduše do provozu pro-
střednictvím ethernetového rozhraní s proto-
kolem TCP/IP z intuitivně ovládaného konfi-
guračního rozhraní v jakémkoliv běžném in-
ternetovém prohlížeči a bez instalace dalších 
programů. Pro tento účel je chapadlo vyba-
veno průmyslovým konektorem M8. Webo-
vý server je již standardně součástí softwaru 
chapadla a může být také využit pro dálko-
vou diagnostiku a k odeslání e-mailů s infor-

WSG 25: inteligentní chapadlo pro chytré továrny

macemi o stavu chapadla. Vzhledem k tomu, 
že mnohé běžné funkce jsou již uloženy jako 
inteligentní uchopovací příkazy, lze chapadlo 
integrovat do nadřazeného řídicího systému 

s minimálními požadavky na programování, 
a řídicí systém tak během provozu není zby-
tečně zatěžován. V případě potřeby lze rozsah 
funkcí upravit individuálně podle požadav-
ků úlohy pomocí vestavěného jednoduchého 
skriptovacího jazyka. Tak je možné spoleh-
livě a poměrně snadno vyřešit i obtížné úlo-
hy. Standardně integrované řízení spotřeby 
energie zajišťuje zvláště energeticky efektiv-
ní práci chapadla. Zdvih na prst je 32 mm, 

maximální hmotnost dílu 300 g. Uchopova-
cí síla může být individuálně nastavená mezi  
5 a 20 N na cyklus.

Kompletní řada

Inteligentní mechatronická chapadla 
Schunk WSG jsou k dispozici celkem ve 
čtyřech provedeních: typ WSG 50 je možné 

ovládat prostřednictvím Profi-
netu, Ethernetu TCP/IP, Pro-
fibusu, CAN nebo s použi-
tím osmi virtuálních digitál-
ních vstupů/výstupů (I/O). Pro 
snadnější uvedení do provo-
zu prostřednictvím Profibusu 
je integrován přídavný modul 
Profibus-Monitor. K základní 
verzi WSG 050-110 se zdvihem 
55 mm na prst je dále k dis-
pozici „dlouhozdvihová“ ver-
ze WSG 050-210 se zdvihem 
110 mm na prst. U obou lze 
uchopovat silou mezi 5 a 80 N. 
WSG 32 je naopak velmi malé 
a je koncipováno pro manipula-
ci s malými a středně velkými 
díly. Jeho zcela zakrytá vedení 

usnadňují čištění. Přes ethernetové rozhraní 
je lze okamžitě připojit k síti. Volitelně může 
být vybaveno rozhraními Profinet nebo CAN. 
Jeho zdvih na prst je 34 mm, uchopovací síla 
mezi 5 a 50 N. Nové WSG 25 uzavírá řadu 
směrem k malým velikostem. Je to nejmen-
ší inteligentní chapadlo na trhu, které může 
být řízeno prostřednictím Ethernetu TCP/IP.

(SCHUNK Intec, s. r. o.)

Inteligentní chapadla od firmy Schunk otevírají nové oblasti využití robotů a umožňují 
dosahovat velké transparentnosti a kvality výrobních, montážních a manipulačních pro-
cesů. Kombinace prvotřídní techniky, komunikačních rozhraní a softwaru pomáhá dosa-
hovat velké flexibility, potřebné pro moderní koncept chytrých továren.

Obr. 1. Mimořádně malé inteligentní miniaturní chapadlo 
Schunk WSG 25, vyvinuté speciálně pro malé roboty a por-
tálové systémy
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y   Brněnská SAP Labs Česká 
republika se rozrůstá

Brněnské vývojové centrum SAP Labs 
Česká republika, které je od roku 2016 sou-
částí celosvětové sítě dvou desítek speciali-
zovaných laboratoří SAP, rozšířilo a zrekon-
struovalo své kancelářské prostory ve Spiel-
berk Office Centre. Za dva a půl roku se pod 
vedením Martina Janáčka brněnská pobočka 
více než zdvojnásobila.

Prostory byly zrenovovány s důrazem na 
zdravý životní styl a flexibilní způsob práce. 
Architekti vyslyšeli požadavky jednotlivých 
týmů a prostory uzpůsobili tomu, čím se dané 
týmy zabývají a co je podpoří v kreativitě, 
soustředění a týmové či individuální práci. 

Na společných workshopech si každý tým 
definoval své potřeby na uzavřenější nebo 
naopak otevřené prostory podle toho, zda se 
zabývá podporou produktů SAP, lokalizací, 
vývojem či designem uživatelského prostře-
dí SAP Fiori. Zaměstnanci např. požadovali 
odstranění klasických úzkých a tmavých cho-
deb. Chodby tak nahradily širší prosvětlené 
komunikační koridory dále členěné menšími 
prosklenými místnostmi, které zaměstnanci 
využívají pro schůzky, telekonference nebo 
neformální setkávání. V částech, kde neby-
ly požadovány samostatné kanceláře, vznikl 
flexibilní půdorys umožňující upravit praco-
viště podle velikosti daného týmu a jeho ak-
tuálních potřeb. Novou podobu dostala také 
část určená pro zákazníky.

Kromě herní a odpočinkové zóny, kde 
se mohou vývojáři odreagovat od nároč-
ného kódování, se v nových kancelářích 
nachází šest sprch a kolárna. Zaměstnan-
ci tak mohou jednoduše dojíždět do prá-
ce na kole.

„Technologickým firmám se v Brně daří 
a je vidět, že se svým zaměstnancům věnu-
jí a nabízejí jim kvalitní pracovní prostře-
dí. I to přispívá k rostoucímu zájmu talen-
tů o město a celý region. Také každoročně 
roste zájem o vzdělávání v technologických 
oborech, protože i studenti zde mohou najít 
velmi dobré uplatnění,“ okomentoval Jakub 
Rybář, vedoucí oddělení spolupráce a roz-
voje Magistrátu města Brna.

Radim Adam


