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TRANSPORT I MAGAZYNOWANIE AUTOMATYKA 

SZYBKO, ELASTYCZNIE I EFEKTYWNIE
Szybkie i wydajne procesy produkcyjne w przedsiębiorstwach zajmujących 
się przetwarzaniem blach to marzenie niejednego menedżera. Często jednak 
okazuje się, że niska efektywność spowodowana jest przez tzw. wąskie gar-
dła, np. w wewnętrznych procesach logistycznych. W przypadku cięcia blach 
za pomocą wycinarek laserowych problem ten można wyeliminować, wyko-
rzystując odpowiednio dobrany system automatyzacji.

P  rzedsiębiorstwa, które w ramach swej działalności zajmu-
ją się wycinaniem różnego rodzaju elementów z blach 
z wykorzystaniem laserów fiber, muszą liczyć się z częsty-
mi przestojami maszyn wynikającymi z faktu, że wycięcie 
blachy trwa z reguły znacznie krócej niż dostarczenie 

następnego arkusza do cięcia. Powodem tego jest często niewy-
starczająca efektywność procesów logistycznych: firmy wykorzy-
stujące wózki widłowe, żurawie czy też suwnice nie są w stanie 
wystarczająco szybko dostarczyć materiału do produkcji.

miejsce odkładcze lub przekazuje do magazynu. Rów-
nocześnie jednostka załadowcza za pomocą przyssawek 
próżniowych dostarcza kolejną blachę z przyłączonego 
do lasera magazynu i kładzie ją na stół lasera. W efek-
cie wymiana materiału następuje w czasie krótszym niż  
60 sekund, co czyni to rozwiązanie najszybszym automa-
tycznym systemem przetwarzania blach na rynku. Urzą-
dzenia charakteryzuje również szybie tempo pracy, dzię-
ki czemu możliwe staje się wyeliminowanie przestojów 
nawet w przypadku obsługi kilku laserów jednocześnie. 
Co więcej, możliwa jest także realizacja wielu zamówień 
wymagających zastosowania różnego rodzaju blach: La-
serflex w zoptymalizowany sposób pobiera i dostarcza do 
lasera materiały określone w zleceniach produkcyjnych. 

ELASTYCZNOŚĆ, UNIWERSALNOŚĆ  
I MODUŁOWA BUDOWA
W zależności od aplikacji Laserflex może obsługiwać bla-
chy o formatach 3 m × 1,5 m lub 4 m × 2 m. Dzięki stan-
dardowemu interfejsowi można z nim zintegrować rów-
nocześnie kilka zaopatrywanych jednocześnie laserów. 
Elastyczność Laserflex daje możliwość wykorzystania 
go w różnoraki sposób, np. tylko do załadunku blach na 
laser lub zarówno do załadunku blach, jak i rozładunku 
wyciętych arkuszy. Nawet jeśli firma w danym momencie 
zdecyduje się na wersję podstawową (czyli dostarczanie 
blach), w przypadku zmiany oczekiwań odnośnie stop-
nia automatyzacji procesów istnieje możliwość rozbu-
dowy urządzenia o funkcję odbioru wyciętych arkuszy.

Kolejne kryterium, które należy wziąć pod uwagę przy 
wyborze środka automatyzacji, to możliwość przyłączenia 
laserów różnych typów i producentów. LaserFlex nie tyl-
ko bez problemu obsługuje kilka wycinarek laserowych, 
ale można go również dostosować tak, aby współpraco-
wał z urządzeniami różnych firm, co eliminuje koniecz-
ność zmiany systemu podającego i odbierającego materiał 
w przypadku modernizacji parku maszynowego. Jedynym 
wymogiem jest dostosowanie jego ustawień do parametrów 
pracy danego lasera. 

Elastyczność Laserflex przejawia się również w możli-
wości jego integracji z systemami magazynowymi, w tym 
zaopatrywania produkcji bezpośrednio z jedno- lub dwu-
wieżowego magazynu oraz podłączenia go do większych 
lub istniejących już systemów magazynowych. 

Małgorzata Łukaszewicz

Podwójna wieża + 2 lasery + miejsce  
odkładcze + poprzeczna stacja rozładowcza
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Nawet przedsiębiorstwa, które zdecydowały się na auto-
matyzację, niejednokrotnie nadal zmagają się z problemem 
zbyt powolnej logistyki wewnętrznej – szczególnie w przypad-
ku procesów cięcia cienkich blach za pomocą laserów fiber. 
Dlatego tak istotne jest, aby dobrać rozwiązanie jak najlepiej 
dopasowane do własnego profilu produkcji.

KLUCZOWE TEMPO
Niejednokrotnie okazuje się, że nawet po automatyzacji 

procesów transportu materiałów do obróbki wykorzysty-
wane w nich urządzenia nie są wystarczająco szybkie, aby 
wyeliminować przestoje lasera. Jednym z najistotniejszych 
kryteriów doboru metody automatyzacji do procesu lase-
rowego cięcia blach powinna być zatem szybkość działania. 
Aktualnie jednym z najszybszych rozwiązań w tym zakresie 
jest nowy system obsługi blach Laserflex produkcji Friedrich 
Remmert GmbH. 

Laserflex składa się z dwóch niezależnie poruszających się 
jednostek, z których jedna zaopatruje laser w blachy do cięcia, 
a druga odbiera wycięte arkusze. Po wycięciu blachy jednostka 
rozładowcza zgarnia ze stołu wycięty arkusz i odkłada go na 
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JEDNO ROZWIĄZANIE, WIELE MOŻLIWOŚCI
Automatyczne urządzenie do podawania i odbioru arkuszy jest 
idealnym rozwiązaniem dla firm zajmujących się usługowo lase-
rowym przetwarzaniem blach oraz producentów wykorzystują-
cych w swoich wyrobach różne gatunki tego materiału – zwłasz-
cza w przypadku krótkich serii produkcyjnych z wykorzystaniem 
zróżnicowanego materiału. 

Poza zwiększeniem efektywności pracy laserów Laserflex daje 
także możliwość efektywnego wykorzystania przestrzeni produkcyj-
nej. Przykładem może być instalacja o powierzchni zaledwie 260 m2 

składająca się z 2 wycinarek laserowych obsługiwanych z magazynu 
oraz tegoż magazynu na 200 ton blachy zaopatrywanego z zewnątrz 
hali. Jego możliwości można także prześledzić na przykładzie dwóch 
wdrożeń zrealizowanych w niemieckiej firmie König Metall GmbH 
& Co. KG oraz chińskim CIMC Ltd.

Pierwsza z nich – König Metall z siedzibą w niemieckim Gaggenau 
– zajmuje się świadczeniem usług z zakresu mechanicznej i plastycz-
nej obróbki blach, konstrukcji spawanych oraz produkcji elementów 
metalowych. W ramach outsourcingu produkcyjnego realizuje seryjne 
i jednorazowe zlecenia na dostawę elementów dla branży budowy 
maszyn, energetycznej, budowlanej, samochodowej oraz klientów 
indywidualnych. Magazyn blach w firmie König Metall składa się 
z 586 miejsc zabudowanych na wysokość 6,2 m (midi). Do magazynu 
przyłączone są 3 wykrawarki firmy Trumpf, a także – przez LaserFlex 
– 2 lasery LVD. System zarówno zaopatruje urządzenia w materiał do 
cięcia, jak również odbiera wycięte i posortowane elementy.

Niejako na przeciwnym biegunie działalności produkcyjnej plasuje 
się China International Marine Containers (Group) Ltd. – czołowy 
dostawca rozwiązań dla logistyki i energetyki oraz producent wysokiej 
jakości urządzeń (w tym m.in. kontenerów i pojazdów) dla przemysłu 
chemicznego, lotniczego, a nawet spożywczego. W przypadku insta-
lacji w Shenzhen główne zadanie ekspertów firmy Remmert polegało 
na usprawnieniu procesu zaopatrywania maszyn w materiał oraz 
odbioru wyciętych blach. Zaproponowana instalacja posiada mały 
magazyn buforowy składający się z 15 miejsc paletowych, na bieżąco 
zaopatrywany w blachy do cięcia. Magazyn połączony jest z syste-
mem LaserFlex, za pomocą którego zaopatruje 4 lasery firmy Messer 
i odbiera wycięte elementy. Wszystkie wycięte blachy odkładane są na 
podajnik taśmowy, który transportuje je do miejsca sortowania.     MM 

Przy wyborze zautomatyzowanych rozwiązań do załadunku 
i rozładunku wycinarek laserowych należy zwrócić szczegól-
ną uwagę na dopasowanie szybkości automatyzacji do poten-
cjalnej długości programów cięcia. Inwestycja w automaty-
zację, która staje się w pewnym momencie wąskim gardłem, 
jest nie do przyjęcia. Aspekt ten może być szczególnie ważny 
w  przypadku zautomatyzowanych 
systemów współpracujących z lase-
rami fiber, które charakteryzują się 
bardzo krótkimi programami cięcia 
przy wycinaniu cienkich blach. In-
nym ważnym aspektem jest możli-
wość rozbudowy systemów automa-
tyzacji w celu obsługi kilku wycina-
rek przy wykorzystaniu jednego 
rozwiązania oraz integracji z istnie-
jącym systemem magazynowym. 
Wybierając system automatyzacji, 
zwróciłbym również uwagę na moż-
liwość współpracy z  wycinarkami 
laserowymi różnych producentów.

Paweł Zieliński, 
sales manager na Polskę,
Friedrich Remmert GmbH 
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