
 Využití robotů v potravinářství



Již více než sto let je značka Stäubli synonymem inovace, kvality a růstu. Nabízíme mechatronická řešení ve třech specifických 
odvětvích: textilní výroba, rychlospojky a robotizace. 
V nepřetržité snaze vytvářet ta nejlepší řešení v rámci celé skupiny Stäubli rozšiřujeme své zkušenosti a znalosti tak, abychom mohli 
vyvíjet a vyrábět produkty pro odvětví, která kladou vysoké nároky na kvalitu a produktivitu, jako je například právě potravinářství.

www.staubli.com

Společnost Stäubli je hrdá na své know-how a výsledky, vývoj a výroba 
robotů probíhá ve francouzském Faverges.

Požadavky na automatizované systémy v potravinářském průmyslu se 
neustále zvyšují. Každé řešení je připravováno na míru zákazníkovi s cílem 
zajištění efektivního a úsporného výrobního procesu.

 Stäubli nabízí kompletní produktovou řadu od čtyřosých SCARA robotů, 
přes robota Fast Picker až po širokou nabídku šestiosých robotů včetně 
speciálně upravených modelů. 

Navíc můžeme našim zákazníkům po celém světě nabídnout kompletní podporu v podobě školení, testů proveditelnosti, 
vizualizací, poradenství při integraci a mnoho dalšího. Kompletní integraci a bezproblémové ovládání pak zajišťuje náš 
výkonný software, pomocí kterého lze jednodušše řídit všechny standardní i speciálně upravené roboty.
Ať už se jedná o aplikaci v oblasti výroby, plnění a balení nebo využití pro skládání hotových výrobků do krabic a 
následnou paletizaci, v portfoliu robotů Stäubli se vždy najde vhodné řešení, které přinese vyšší produktivitu a kvalitu 
vaší potravinánřské výrobě.

Pro každý specifický požadavek má Stäubli odpovídající řešení
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NÍZKÉ ZATÍŽENÍ 
čtyřosé (1 až 10 kg)

TS20 TS40 TS60 TS80

TX40 TX60

STŘEDNÍ ZATÍŽENÍ 
šestiosé (10 až 80 kg)

TX90 RX160 TX200 TX340 SH

VYSOKÉ ZATÍŽENÍ 
šestiosé (přes 80 kg)

NÍZKÉ ZATÍŽENÍ 
šestiosé (1 až 10 kg)

FAST PicKER



Ať se jedná o vyřezávání, značení, pick and place, zavěšení koster, sekundární balení, paletizaci, vkládání do krabic a 
jiné, roboti Stäubli se dokonale přizpůsobí specifickým normám a kritériím potravinářského odvětví.

Příklady aplikací v různých fázích výroby

Odřezávání kusů masa

Robot přesně odřezává šunku, aby oddělil maso od 
kosti. Přesnost robotů Stäubli je u tohoto typu aplikace 
velkou výhodou. Rychlost spolu s opakovatelnou 
přesností robotů podstatně zvyšují produktivitu této 
obtížné, nezáživné operace, která je zdrojem mnoha 
svalových a kosterních potíží.

Balení kuřecích stehen do krabic

Robot RX160 umístěný za kruhovým dopravníkem 
zvládá při balení kuřecích stehen uchopit několik stehen 
najednou a ty následně rovnat do dvou krabic vedle 
sebe.



Stäubli Systems, s.r.o.
CZ-53009 PARDUBICE
Tel.: +420 466 616 124
Fax: +420 466 616 127
robot.cz@staubli.com

Ochrana proti korozi způsobené vysokou 
vlhkostí v pracovním prostředí

Zjednoduššená údržba

- odolnost vůči vlhkosti vzduchu a čistícím prostředků s 
  hodnotou pH od 4,5 do 8,5
- Při testech v solné mlze dosaženo odolnosti přes 300 hodin
- Nízkotlaké čištění až do 60°C

- Veškeré spoje jsou chráněny pod základnou robota

Příruba, šrouby a další kritické 
části jsou vyrobeny z nerezi

Kabely jsou vedeny uvnitř 
robota, všechny spoje jsou 
chráněny pod základnou

Kompletně uzavřené rameno 
se stupněm krytí IP65, zesílená 
odolnost pro vyšší těsnost

Kryt je chráněn 
speciální povrchovou 
úpravou zaručující 
vyšší odolnost

Externí ovladač pro manuální 
ovládání brzd

Díky využití nerezových částí v zápěstí je u potravinářských robotů řady he nebezpečí koroze bezpečně vyloučeno. Jsou 
konstruováni speciálně pro prostředí s vysokou vlhkostí vzduchu a stříkající vodou. Zvláště se pak hodí pro aplikace ve 
výrobních procesech s vysokými nároky na čistotu prostředí a to i díky velmi snadné omyvatelnosti.

Maziva vhodná do potravinářství - žádné nebezpečí kontaminace produktu
- jednotná pro všechny roboty
- tato možnost je dostupná pro celou výrobní řadu 
   (Fast Picker, čtyř- a šestiosé)

www.staubli.cz/cz/roboti

Řada  TX60 Řada  TX200Řada  TX90 Řada  RX160

Modely dostupné v provedení he TX60 / TX60L / TX90 / TX90L / TX90XL /
RX160 / RX160HD / RX160L / TX200 / TX200L

Nabídka šitá na míru potravinářskému průmyslu
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