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Laser FLEX 4.0
Jednym z  najistotniejszych kryteriów 
doboru środków automatyzacji do pro-
cesu laserowego cięcia blach powinna 
być szybkość działania. Aktualnie jed-
nym z  najszybszych rozwiązań w  za-
kresie pełnej automatyzacji załadunku 
i  rozładunku maszyn laserowych jest 
nowy system obsługi blach Laserflex 
produkcji Friedrich Remmert GmbH. 

Płynna wymiana materiału
Laser FLEX jest wyposażony w dwie 
zautomatyzowane jednostki, które zu-
pełnie niezależnie kładą na stół ma-
teriał do cięcia oraz odbierają z niego 
wycięte arkusze. Po wycięciu blachy 
jednostka rozładowcza za pomocą 
specjalnych wideł zabiera wycięty ar-

kusz z wymiennego stołu lasera. Rów-
nocześnie druga jednostka załadow-
cza pobiera kolejną blachę do cięcia 
z przyłączonego do lasera magazy-
nu i za pomocą przyssawek próżnio-
wych transportuje ją na stół. Gdy tyl-
ko wycięty arkusz zostanie zabrany 
ze stołu w celu ponownego zmagazy-
nowania lub przetransportowania na 
miejsce odkładcze, jego miejsce zajmu-
je kolejna blacha. Laser FLEX wykonuje 
te czynności w zaledwie 60 sekund, co  
– zgodnie z testem wzorcowym sprzętu 
zleconym przez firmę Remmert – czy-
ni go najszybszym systemem na rynku.

Czasy przestoju podłączonych ma-
szyn skracają się niemal do zera, 
a same lasery charakteryzujące się 
dużą szybkością obróbki otrzymu-

ją optymalne wsparcie w posta-
ci zautomatyzowanego systemu 
transportowego.

Efektywne procesy o podwyższo-
nym stopniu automatyzacji
Nowa aplikacja robotyczna dla proce-
su obróbki blach umożliwia podwyż-
szenie stopnia automatyzacji produk-
cji wykorzystującej maszyny laserowe. 
W odpowiedzi na różne wymagania 
użytkowników Laser FLEX został za-
projektowany tak, by mógł obsługiwać 
blachy w formatach 3015 i 4020. Dzię-
ki standardowym interfejsom z PLC 
i IT można w tym samym czasie zinte-
grować kilka maszyn laserowych po-
chodzących od różnych producentów 
i zaopatrywać je jednocześnie w ma-
teriał przy wykorzystaniu jednej apli-
kacji robotycznej. Połączenie z tech-
nicznymi urządzeniami w magazynie 
również ma charakter otwarty: by 
zapewnić sobie szybki dostęp, użyt-
kownicy mogą dostarczać blachy bez-
pośrednio do działu produkcyjnego, 
korzystając z magazynu z jedną lub 

dwiema wieżami. Możliwe jest także 
połączenie z większymi lub już działa-
jącymi na miejscu systemami składo-
wania marki Remmert.

Atuty LaserFLEX w pigułce:
• wymiana materiału poniżej 65 se-

kund (przy formacie 3015),
• wysoko zautomatyzowane procesy 

produkcyjne,
• niezależne zaopatrywanie stołu la-

sera w materiał oraz odbieranie 
z niego wyciętych arkuszy,

• integracja maszyn laserowych róż-

nych producentów,
• elastyczny układ magazynu z wie-

żami składowania lub systemami 
wielkoskalowymi,

• ograniczony do minimum czas 
przestoju maszyn.
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O firmie

Friedrich Remmert GmbH, należy obecnie do światowej czołówki przedsię-
biorstw, które wyznaczają kierunki rozwoju inteligentnych systemów maga-
zynowania oraz automatyzacji procesów związanych z przetwarzaniem blach 
i  elementów długich. W  działach sprzedaży, obsługi klienta, a  także serwisu 
i Hotline polscy klienci znajdą pracowników posługujących się biegle językiem 
polskim. Firma Remmert jest reprezentowana na polskim rynku przez Pawła 
Zielińskiego, który po ukończeniu studiów i  wieloletniej pracy w  Niemczech 
prowadzi obecnie oddział przedsiębiorstwa w Szczawnie Zdroju.

Matthias Remmert: Właściwie wykorzystać możliwości

Czwarta rewolucja przemysłowa trwa 
w najlepsze i wywiera coraz istotniejszy 
wpływ na proces przetwarzania blach. 
Decydującą rolę odgrywa w nim przede 
wszystkim w  pełni zautomatyzowane 
połączenie między systemem maga-
zynowym a  produkcją, dzięki któremu 
można w sposób elastyczny i efektywny 
reagować na aktualne potrzeby rynko-
we. Właśnie o nim, a także o obecnych 
trendach w  automatyzacji oraz powo-
dach, dla których właściciele firm decy-
dują się na wdrożenie rozwiązań zgod-
nych z  ideą Przemysłu 4.0. opowiada 
w wywiadzie Matthias Remmert, prezes 
firmy Friedrich Remmert GmbH.

Jako ekspert w  dziedzinie technologii procesów oraz magazynowania 
blach jest Pan na bieżąco jeśli chodzi o  aktualne trendy. Proszę powie-
dzieć, jak obecnie wygląda sytuacja na rynku?

Matthias Remmert: Coraz większą rolę odgrywa zagadnienie automatyzacji  
– i to z różnych powodów. Przykładowo, ze względu na zmiany demograficzne 
brakuje wykwalifikowanych pracowników, a ich wydajność pracy jest, niestety, 
coraz niższa. Co więcej, z niższą wydajnością pracy możemy mieć do czynienia 
nawet przy potencjalnie wyższej przepustowości dzisiejszych maszyn. Ponad-
to rynek jest coraz bardziej wymagający i potrzebuje coraz bardziej elastycz-
nych rozwiązań zapewniających najwyższą efektywność procesów. Wymaga-
niom tym może sprostać jedynie system o wysokim stopniu automatyzacji. 

Elastyczne rozwiązania i  możliwie wysoka wydajność... Czy ma Pan dla 
nas jakiś praktyczny przykład?

Niezależnie od tego, czy produkcja dotyczy dużych serii czy też pojedynczych 
partii – dzięki rozwiązaniom z zakresu automatyzacji dostosowanym do indywi-
dualnych potrzeb klienta efektywność procesów produkcji wzrasta, a ich koszty 
zostają znacząco zredukowane. Coraz częściej mamy do czynienia z produkcją 
w mniejszych seriach. Aby w takiej sytuacji możliwe było osiągnięcie wysokiej 
efektywności przy równoczesnej optymalizacji procesów, konieczny jest szyb-
ki i elastyczny dostęp do materiału produkcyjnego oraz obsługa tego materia-
łu. Przemysł 4.0 to integracja produkcji i magazynu w sposób, który gwarantu-
je osiągnięcie zadowalających wyników. Mam tu na myśli np. oszczędność czasu 
przy zaopatrywaniu maszyn obróbczych w materiały płaskie oraz blachy.

Co dokładnie oznacza ten rozwój dla firmy Remmert?

Z uwagi na aktualne trendy będziemy kontynuować nasz rozwój w kierunku 
Przemysłu 4.0. Rozwiązania z zakresu automatyzacji oferują ogromny poten-
cjał w  zakresie poprawy efektywności procesów. Przykładem może być nasz 
Laser FLEX 4.0, który zapewnia szybką i bezpieczną obsługę blachy. Projektu-
jemy i  rozwijamy naszą technologię procesów w oparciu o wymagania zgła-
szane w przemyśle i na rynku, a tym samym zapewniamy naszym klientom co-
raz bardziej inteligentne aplikacje do w pełni zautomatyzowanych procesów 
produkcyjnych.

Dziękuję za rozmowę.

Podwójna wieża + 2 lasery + miejsce odkładcze  
+ poprzeczna stacja rozładowcza

Podwójna wieża + stacja wzdłużna

Pojedyncza wieża + laser + miejsce odkładcze

Pojedyncza wieża + stacja poprzeczna


