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řídicí technika

ké prostředí GT Win, vývojové programova-
cí prostředí FP Win Pro, kabely pro připojení 
PLC k počítači, propojovací kabel PLC-HMI 
a veškeré kabely pro připojení pohonu.

KITLIQI750W – servomotor 750 W, PLC 
a ovládací panel

Servomotor o výkonu 750 W, řídicí jed-
notka, programovatelný automat s pulzním 
výstupem pro řízení pohonů, operátorský 
panel 3,5", grafické prostředí GT Win, vý-
vojové programovací prostředí FP Win Pro, 
kabely pro připojení PLC k počítači, propo-

jovací kabel PLC/HMI a veškeré kabely pro 
připojení pohonu.

KITMINASA6 – servomotor se snímačem 
ve zpětné vazbě

Servomotor o výkonu 750 W s absolutním 
snímačem polohy, řídicí jednotka, kabel pro 
připojení motoru k řídicí jednotce a kabel pro 
komunikaci se snímačem polohy.

KITMINASA6N – sada pro polohování
Motory a řídicí jednotky řízené prostřed-

nictvím sběrnice RTEX, vhodné pro rychlé 

a přesné polohování. V této sadě jsou k dis-
pozici motory a řídicí jednotky pro řízení sys-
tému ve čtyřech osách volnosti – čtyři servo-
motory včetně řídicích jednotek a veškerých 
potřebných kabelů.

Kam pro další informace

Další informace zájemci získají na adrese 
www.panasonic-electric-works.cz.

(Panasonic Electric Works Europe AG)

Průměrná hustota robotů ve výrobních od-
větvích na celém světě dosáhla v roce 2019 
nového rekordu 113 robotů na 10 000 pracov-
níků. Hustota robotů se liší region od regionu: 
nejvíce automatizovanou výrobu má západní 
Evropa s hustotou 225 robotů a země severní 
Evropy (204 robotů). Hned za ně se řadí Se-
verní Amerika, kde je v provozu 153 robotů 
na 10 000 pracovníků, a jihovýchodní Asie 
se 119 roboty.

Podle aktuální zprávy o světové robotice 
vydané Mezinárodní federací robotiky (IFR) 
patří v žebříčku deseti zemí s nejvíce automa-
tizovanou výrobou nejvyšší příčka Singapu-
ru, druhá Jižní Koreji a třetí Japonsku. Násle-
duje Německo, Švédsko, Dánsko, Hongkong, 
Tchaj-wan, USA, Belgie a Lucembursko. 
V první dvacítce zemí figuruje na sedmnác-
tém místě Slovensko.

„Hustota robotů je počet provozovaných 
průmyslových robotů vztažený k počtu děl-
níků,“ uvádí Milton Guerry, prezident mezi-
národní federace robotiky, IFR (Internatio-
nal Federation of Robotics). „Měření tohoto 
ukazatele dovoluje porovnávat země různé 
ekonomické síly.“

V Singapuru byla v roce 2019 hustota ro-
botů nejvyšší. V provozech je tam 918 robotů 
na 10 000 pracovníků. Většina z nich (75 %) 
je instalována ve výrobě elektroniky, zvláště 
polovodičů a periferií počítačů.

Na druhém místě je Jižní Korea s 868 ro-
boty na 10 000 pracovníků. Tato země má ve-
doucí postavení na trhu LCD a paměťových 

Žebříček zemí podle hustoty robotů
čipů. Působí zde takové firmy jako Samsung 
nebo LG. Rozšířena je tu také výroba moto-
rových vozidel a baterií pro elektromobily.

Japonsko (364 robotů na 10 000 pracov-
níků) je dominantním výrobcem robotů. Ro-
boty zde dokonce montují jiné roboty. Celých 
47 % všech robotů se vyrábí v Nipponu. Ve 

výrobě elektroniky a elektrotechniky se uplat-
ní 34 % robotů, v automobilovém průmyslu 
32 % a v kovoprůmyslu a strojírenství 13 %.

Německo je zdaleka největším trhem ro-
botů v Evropě – je zde v provozu 38 % všech 
průmyslových robotů v Evropě. Hustota ro-
botů v automobilovém průmyslu patří k nej-
vyšším na světě. V tomto sektoru je zaměst-
náno stále více lidí – v roce 2010 to bylo 
720 000 lidí a v roce 2019 již téměř 850 000.

Švédsko se drží na pátém místě s hustotou 
274 provozovaných robotů, z nichž 35 % je 
instalováno v kovoprůmyslu a dalších 35 % 
v automobilovém odvětví.

Hustota robotů v USA vzrostla v roce 
2019 na 228 robotů. Trh automobilů byl dru-
hý největší ve světě, hned za čínským. USA 

a Čína jsou považovány za konkurenční svě-
tové trhy.

V Číně má v současnosti využívání robotů 
zelenou. Dnes je tato země hustotou robotů 
ve výrobních provozech na čtrnáctém místě 
na světe. Vedle výroby automobilů je zde vel-
mi rozšířená výroba elektronických přístrojů, 
baterií, polovodičů a mikročipů.

(ev)

Obr. 1. Žebříček zemí s nejvyšší hustotou robotů (zdroj: IFR)
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Předplatné časopisu 
lze pohodlně sjednat na stránkách  
www.automa.cz


