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V interní logistice v současnosti dominu-
jí dvě varianty uchopování: vakuová chapad-
la, která uchopují manipulované objekty pod-
tlakem, a svěrná chapadla, u kterých jsou ob-
jekty mechanicky sevřeny mezi dva nebo více 
uchopovacích prstů. Ucho-
pení vakuem se osvědčilo 
všude tam, kde jsou dob-
ré možnosti přístupu sho-
ra a výrobky mají dostateč-
ně tuhý a hladký povrch. 
Jestliže přístup shora není 
možný nebo je třeba mani-
pulovat např. s jogurtovými 
kelímky v otevřených zá-
sobnících, není tento ucho-
povací princip po užitelný. 
Při balení do fólií vzniká 
navíc riziko, že se fólie bě-
hem manipulačního proce-
su roztrhne a chapadlo díl 
ztratí. Svěrná chapadla mo-
hou být naproti tomu velmi 
pružně použita pro stabilní, 
jednotlivé díly. Při manipu-
laci s poddajným materiálem nebo s kusy le-
žícími těsně vedle sebe však často selháva-
jí: v prvním případě nemůže být dosaženo 
požadovaného tlaku, v druhém případě není 
mezera mezi kusy dostatečná pro bezpeč-
né uchopení.

Alternativou je najížděcí pásové 
uchopovací zařízení

Jako alternativu vyvinul institut Fraun-
hofer IPA ve Stuttgartu (Německo) společně 
s firmou SCHUNK v rámci technické studie 
najížděcí pásové uchopovací zařízení AWG, 
které by mělo do budoucna odstranit někte-
ré nedostatky dosavadních systémů (obr. 1). 
Jeho základním prvkem jsou najížděcí pásy. 
Princip činnosti je zřejmý z obr. 2. Oblý třecí 
prvek se čelně přitlačí na uchopovaný objekt. 
Tím, jak se otáčí, předmět nadzvedne a podá 
na pásy. K zajištění co největší flexibility jsou 
zde použity dva paralelní pásy, jejichž vzá-
jemnou vzdálenost je možné měnit a mani-
pulovat jak s různě zabalenými, tak i s růz-
ně velkými objekty. Jelikož jsou oba prsty 
s pásy otočné, může být mechanismus po užit 
nejen pro najíždění, ale i pro sevření. Zaříze-
ní je vhodné k paletování i depaletování zbo-
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ží ze stejných nebo různých palet a může být 
použito k manipulaci s kartony, krabicemi 
a svařenými obaly stejně jako k manipulaci 
s vaky a sáčky. K vytvoření speciálních uklá-
dacích vzorů lze s objekty při manipulačním 

procesu přímo na uchopovacím zařízení otá-
čet (obr. 4). K tomu se pásy pohybují různou 
rychlostí (natočení předmětu) nebo opačným 
směrem (úplné otočení). Maximální manipu-
lační hmotnost uchopovacího zařízení AWG 
je v současné době 40 kg a maximální šířka 
manipulovaného objektu je 1,5 m.

Podle specialistů firmy Schunk je ucho-
povací zařízení AWG zajímavé pro tři oblas-
ti využití: pro práci s jednotlivými smíšený-
mi paletami, k oddělování plochých dílů a pro 
výrobní sklady.

Pásové uchopovací zařízení AWG kon-
strukčně navazuje na silné stránky adaptivní-
ho paletizačního uchopovacího zařízení LEG 
firmy Schunk. Oba systémy mohou být vy-
baveny různými průmyslovými servomoto-
ry, což znatelně zjednodušuje integraci do již 
existujících zařízení. Tak mohou být oba mo-
duly např. integrovány jako sedmá osa robotů.

Variabilní vícenásobné uchopovací 
zařízení pro paletizaci

LEG (obr. 4) je kompaktní a flexibilní 
uchopovací zařízení pro různé manipulační 
úlohy. Může manipulovat s paletami, oddělo-
vacími kartony a různými produkty. Všechny 
k tomu potřebné funkce jsou již integrovány 
přímo v zařízení. S pevnými středními čelist-

Nikde jinde nemusí mít uchopovací zařízení tak vysoký stupeň flexibility jako ve výrobní 
(interní) logistice. To platí jak ve vztahu k obalu, velikosti a hmotnosti manipulovaného 
dílu, tak i pro integraci do výrobních procesů. S ohledem na stále rostoucí požadavky 
narážejí svěrná nebo vakuová chapadla stále častěji na své hranice. Jsou málo flexibilní, 
těžká nebo nejsou vhodná pro některé varianty obalů. Východisko nabízejí nová mecha-
tronická chapadla: s novými uchopovacími principy, modulární konstrukcí a novými ma-
teriály odkrývají nové dimenze v rozmanitém světě úloh pick & place.

Obr. 1. Najížděcí pásové uchopovací zařízení AWG s narolova-
ným předmětem

Obr. 2. Princip činnosti najížděcího pásového uchopovacího zařízení AWG

alternativa – 
natažení

podebrání 
předmětu

dojezd nadzdvižení nasunutí

alternativa – 
podjetí

Obr. 3. Předmět na uchopovacím zařízení 
lze nezávislými pohyby pásů natáčet a otáčet
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mi, individuálně nastavitelnými prsty vyrobe-
nými z kompozitního materiálu a pneuma-
tickým vyrážečem lze současně manipulovat 
s několika produkty a tím výrazně zvýšit vý-
kon paletizace. V případě potřeby mohou být 
uchopovací prsty ovládány odděleně a díly 
odkládány jednotlivě. K tomu může být indi-
viduálně nastavována osová vzdálenost mezi 
prsty. V závislosti na druhu zboží a hmotnos-
ti je možné pracovat s minimálními rozměry 
mezer od 3 do 10 mm. Jsou-li prsty kombino-
vány s vakuovým chapadlem, lze tyto odstu-
py dále zmenšit. Při manipulaci s poddajnými 
díly nebo choulostivými produkty s hladkým 
povrchem mohou být použity prsty s tenkou 
vrstvou, které uchopují velmi jemně a záro-
veň bezpečně, a to jak mechanicky z boku, 
tak i shora pomocí vakua. Uchopovací zaří-
zení LEG vykazuje velkou přesnost poloho-
vání a pracuje se zdvihem až 281 mm na če-
list. Je vhodné pro všechny úlohy, kde jsou 
plně automatizovaně paletizovány nebo vy-
skládávány různé produkty, např. v potravi-
nářství nebo při výrobě spotřebního zboží.

Uhlíkové kompozity místo hliníku

Podobně novátorský přístup sleduje 
Schunk také u svěrného chapadla s velkým 
zdvihem CGH (obr. 5). Je to první standardi-
zované chapadlo Schunk s velkým zdvihem, 
jehož základní tělo je z uhlíkového kompo-
zitu. To umožňuje zvýšit dynamiku manipu-
lačního zařízení nebo použít menší typy ro-
botů. Lehké chapadlo CGH využívá ve svůj 
prospěch výjimečné vlastnosti uhlíkového 
kompozitu: materiál má téměř čtyřnásobně 
větší modul pružnosti a dvakrát větší pev-

nost v tahu než hliník. Zároveň je jeho hus-
tota o 40 % menší. Aby bylo možné využít 
výhody uhlíkových kompozitů v celém jejich 
rozsahu a zároveň zaručit vysokou stabilitu 
chapadla, byla při konstruování optimalizo-

vána struktura uhlíkových vláken těla chapad-
la vyrobeného postupem RTM (Resin Trans-
fer Moulding, prosycování uhlíkové výztuže 
pryskyřicí v uzavřené dvoudílné formě). Pro-
to bylo možné vyrobit chapadlo lehké a zá-
roveň mimořádně torzně a ohybově tuhé. 
S hmotností jen 11,7 kg má CGH uchopova-
cí sílu 2,5 kN a variabilním zdvih na prst až 
160 mm. Lze jím manipulovat s předměty do 
12,8 kg. Téměř bezvůlový řemenový pohon 
a synchronizované prsty zaručují precizní 
práci chapadla i při variabilním zdvihu. Tak 
může v případě potřeby střídavě uchopovat 
velké a malé díly. Pomocí příruby ISO je lze 
adaptovat na ramena nejrůznějších robotů.

(SCHUNK Intec s. r. o.)

Obr. 4. Flexibilní univerzální uchopovací zaří-
zení LEG v základním provedení, jako dvouosý 
systém a k manipulaci s paletami

Obr. 5. Svěrné chapadlo s velkým zdvihem 
CGH

Firma SCHUNK GmbH & Co. KG z Lauf-
fenu nad Neckarem je německá rodinná fir-
ma. V roce 1945 byla založena Friedrichem 
Schunkem jako mechanická dílna. Pod ve-
dením Heinz-Dietera Schunka se vyvinula 
v kompetentní a světovou přední firmu v ob-
lasti upínací techniky a uchopovacích zaříze-
ní. V současnosti má přes 2 300 zaměstnan-
ců a zastoupení ve více než padesáti zemích 
světa. Letos společnost Schunk oslaví sedm-
desát let od svého založení.

Jednou z poboček je i SCHUNK In-
tec s. r. o. v České republice, která 25. dub-
na 2015 oslaví také jubileum: desáté výročí 
svého založení. Před více než patnácti lety 
začaly produkty Schunk pronikat na český 
trh z Německa prostřednictvím firmy Bibus, 
která je i dnes stále důležitým obchodním 
partnerem. Tři roky před založením vlastní 
pobočky na jaře 2005 byla českým zákazní-
kům představena prodejní kancelář Schunk 

Firma SCHUNK Intec oslaví na jaře své desáté výročí
Liaison Office s jediným zaměstnancem,  
Ing. Pavlem Ambrožem. O tři roky později, 
díky dosaženým obchodním výsledkům, již 
bylo rozhodnuto o otevření přímého zastou-
pení pro český trh, tenkrát v brněnské části 
Chrlice. Na počátku byli dva zaměstnanci – 
Ing. Pavel Ambrož, prokurista, který se staral 
o chod firmy a zároveň byl jediným obchod-
ním zástupcem pro celou republiku, a paní 
Martina Kuksová, asistentka a účetní v jedné 
osobě. Jejich úsilí bylo korunováno obchodní-
mi úspěchy, které položily pevný základ pro-
sperující firmy. O necelé dva roky později se 
začal tým postupně rozrůstat o nové posily až 
k současným deseti zaměstnancům.

V roce 2010 se firma přestěhovala do br-
něnské Slatiny, kde sídlí dodnes.

Od svého založení rostl obrat každým 
rokem (kromě krizových let 2008 a 2009) 
až k loňské hodnotě přibližně 112 milio-
nů korun.

A co může Schunk svým zákazníkům na-
bídnout? Výrobky ze dvou oblastí, kterými 
jsou upínací technika a uchopovací systémy. 
Z upínací techniky jsou to především upínací 
čelisti, sklíčidla, stacionární upínací zařízení, 
upínače nástrojů a další. Uchopovací systémy 
zahrnují chapadla, rotační a lineární pohybo-
vé jednotky a moduly, modulární automatizo-
vané montážní systémy, příslušenství pro ro-
boty, mobilní uchopovací systémy aj. Všech-
ny výrobky jsou vyráběny v Německu a firma 
ručí za kvalitu a zpracování svých produktů.

V letošním roce se zájemci mohli s fir-
mou, zaměstnanci, ale hlavně výrobky potkat 
na veletrhu Amper v Brně. Další příležitos-
tí bude MSV v Brně od 14. do 18. září 2015. 
Dále bude Schunk hostem mnoha zákaznic-
kých dnů, konferencí a podobných akcí, které 
pořádají firmy z relevantních oborů.

(SCHUNK Intec s. r. o.)


