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téma

tí – to je základní předpoklad pro spoluprá-
ci dopravníku s roboty nebo automatickými 
manipulátory.

Napájení

Nové napájecí jednotky nemusí být insta-
lovány do rozváděče, ale umísťují se přímo 
do provozu, kde je napájení třeba. Parametry 
zdrojů odpovídají potřebám pohonů Roller-
Drive: krátkodobě je lze přetížit o 50 % a je 
v nich vestaven brzdový spínač (chopper). 
Krytí napájecích jednotek je IP54. Jednotky 
mají integrované omezení výkonu a ochranu 
napájecího obvodu. Stav napájecí jednotky 
je signalizován LED nebo signálem přenáše-
ným do PLC. Koncepce samostatných napá-

jecích jednotek umožňuje, aby na jedné části 
dopravníku probíhala údržba, zatímco zbytek 
zůstává v provozu.

Náročné testování

Ve vývojovém centru ve Wermelskirche-
nu prošly nové komponenty řady DC Plat-
form náročnými testy. Podstoupily testy prá-
ce v různých teplotách, testy odolnosti proti 
různým nepříznivým vlivům, testy pod zatí-
žením a testy opotřebení.

Moderní výroba

Komponenty DC Platform budou vyrábě-
ny na základě objednávky. Inteligentní výrob-

ní proces poskytuje možnost vyrábět množ-
ství variant komponent v krátkých dodacích 
lhůtách, a to i při malých výrobních dávkách. 
Interroll přitom využívá dlouholeté zkuše-
nosti s výrobou této dopravníkové techniky.

„Pro řadu DC Platform jsme rozšířili a re-
organizovali naši výrobu pohonů válečků. 
Výrobní zařízení systematicky chráníme pro-
ti statické elektřině, abychom mohli používat 
i citlivé komponenty,“ sdělil ředitel Armin 
Lindholm. „Pro zajištění vysoké kvality na-
šich produktů ve všech výrobních závodech 
implementujeme stejné výrobní postupy a pra-
vidla i v našich podnicích v Asii a Americe.“
[Tiskové zprávy Interroll Group, prosinec 2018, 
únor 2019.] (Foto: Interroll)

Petr Bartošík

Společnost Visteon Electronics vyrábí 
ve slovenském Námestovu přístrojové des-
ky do automobilů, klasické i digitální, pro 
světové automobilky, jako 
jsou Volkswagen, Škoda 
Auto, BMW, Ford, Citro-
en atd. Denně podnik vyrobí 
10 000 palubních desek, roč-
ně více než dva miliony, při-
čemž v závodě pracuje 700 
zaměstnanců ve třísměnném 
provozu.

V továrně jsou využívány 
čtyři roboty MiR200 ke třem 
různým úkolům: dva roboty 
zásobují v pravidelných ho-
dinových intervalech devět 
automatizovaných osazova-
cích linek SMT prázdnými 
plošnými spoji, jež jsou ná-
sledně osazeny elektrotech-
nickými součástkami. Třetí 
robot pracuje na sběru od-
padního materiálu, který vý-
robní operátoři potřebují od-
vézt z výrobní haly. Čtvrtý robot MiR odváží 
hotové plastové výlisky ze tří pracovišť v od-
dělení vstřikovacích lisů.

Mobilní roboty MiR se po výrobním za-
řízení pohybují naprosto autonomně, doká-
žou si např. samy otevírat roletovou bránu 

Roboty MiR200 optimalizují logistiku 
ve slovenském výrobním závodě Visteon

pomocí modulu WiFi, projet tunelem, vy-
hýbat se překážkám, umí zastavit na urče-
ném místě a samostatně se nabíjet. Umě-

jí samostatně vyhodnocovat určenou trasu 
a podle situace vždy zvolit tu optimální, 
aniž by obtěžovaly obsluhu s požadavky 
na řešení.

Roboty MiR mají pro zákazníka tři hlav-
ní obchodní přínosy: jsou velmi flexibilní 

a mohou se přesouvat z jedné výrobní haly 
do druhé s minimálními úpravami. Další vý-
hodou je uživatelská přívětivost: aplikaci lze 
velmi snadno naprogramovat a odladit v pří-
jemném grafickém prostředí. Třetí zásadní 
výhodou je přívětivost pro koncového uživa-
tele, kdy si operátor na lince dokáže přivolat 
robot stiskem tlačítka.

Ale při investicích do 
technologií ve firmě Visteon 
především rozhoduje ekono-
mická stránka. „Základním 
pravidlem naší společnosti 
je, že vše, co se investuje, se 
musí vrátit nejpozději do jed-
noho roku, a to roboty MiR 
splnily,“ prozradil Richard 
Čiernik, vedoucí výrobní in-
ženýr společnosti Visteon 
Electronics Slovakia.

Do budoucna ve firmě 
Visteon chystají rozšíření 
existující flotily mobilních 
robotů o další zařízení, ze-
jména pro odvoz odpadu, zá-
sobování výrobním materiá-
lem a odvoz hotových výrob-
ků. Tyto plány jsou reakcí na 
dobrou zkušenost a prokaza-
telně efektivní funkčnost pro-

duktů Mobile Industrial Robots.
Video z výrobního zařízení Visteon v Ná-

mestovu je dostupné zde: https://youtu.be/
njapRa-ImR4.

 
(Mobile Industrial Robots ApS)

Firma Visteon Electronics Slovakia, výrobce palubních desek a systémů pro automobil-
ky (subdodavatel úrovně Tier 1), úspěšně implementovala čtyři roboty MiR200 od spo-
lečnosti Mobile Industrial Robots (MiR). Roboty pomohly ke zlepšení flexibility logistic-
kých operací a produktivity zaměstnanců.

Obr. 1. Společnost Visteon Electronics Slovakia používá k dopravě materiálu 
čtyři mobilní roboty MiR200


