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na nia blach zwięk szą się. Naj praw do po dob niej
nie zbęd ne bę dzie kup no ko lej ne go la se ra. In -
we sty cję w au to ma ty za cję za pro jek to wa no
więc tak, aby w ra zie po trze by za in sta lo wa nym
już sprzę tem moż na by ło ob słu żyć ko lej ny la ser
tną cy bla chy. Jest to moż li we dzię ki mo du ło wej
bu do wie ma ga zy nu i au to ma ty za cji Rem mer ta. 

Za sto so wa ne roz wią za nie jest nie tyl ko
kom pak to we, ela stycz ne i nie zwy kle efek tyw -
ne pod wzglę dem szyb ko ści, ale rów nież opty -
mal ne kosz to wo. Je śli po rów na my in we sty cję
w dwa od dziel ne urzą dze nia do au to ma ty za cji
(po jed nym dla każ de go la se ra) z kosz tem
wdro że nia roz wią za nia umoż li wia ją ce go ob -
słu gę więk szej ilo ści la se rów, to oka że się, że
roz wią za nie mo du ło we (jed no dla dwóch la se -
rów) bę dzie bar dziej atrak cyj ne je śli cho dzi
o łącz ny koszt in we sty cji.

Ca se stu dy: ZPUE
Gru pa Ka pi ta ło wa ZPUE sku pia spół ki dzia ła -
ją ce w sek to rze elek tro ener ge tycz nym. Fir ma
ofe ru je roz wią za nia dla ener ge ty ki. Tym co
wy róż nia przed się bior stwo jest mie dzy in ny -
mi ela stycz ność, szyb kość re ago wa nia na po -
trze by klien ta, a tak że umie jęt ność ada pta cji
do no wych wy zwań i ocze ki wań ryn ko wych.

W związ ku z dy na micz nym roz wo jem po sta -
no wio no zop ty ma li zo wać pro ce sy pro duk cyj ne
po przez au to ma ty za cję. Za pa dła de cy zja o in -
we sty cji w now sze tech no lo gie. Do sto so wa -
nych do tych czas la se rów Co� do łą czy ły la se ry
fi ber. Dzię ki dłu go ści fa li la se ry fi ber ma ją bar -
dzo ma łą śred ni cę ogni ska, przez co ich in ten -
syw ność jest do 100 ra zy więk sza niż la se rów
CO� o po dob nej śred niej mo cy ge ne ro wa nej. 

No wy la ser fi ber w ZPUE umoż li wia trzy -
krot nie szyb sze cię cie blach w po rów na niu
z wy ko rzy sty wa ny mi wcze śniej la se ra mi CO�.
Aby jed nak w peł ni wy ko rzy stać moż li wo ści
no wych la se rów nie zbęd ne jest efek tyw ne za -
opa trze nie ich w ma te riał do ob rób ki bla chy.
W tym ce lu pod ję to de cy zję o bu do wie ma ga -
zy nu na 360 miejsc pa le to wych wraz z au to -

ma ty za cją. Ja ko part ne ra wy bra no eks per ta
w dzie dzi nie ma ga zy no wa nia i au to ma ty za cji
w ob sza rze lo gi sty ki blach i ele men tów dłu -
gich – fir mę Rem mert GmbH.

Do ma ga zy nu przy łą czo ne zo sta ną dwa la -
se ry oraz dwie wy kra war ki fir my Ama da. Au -
to ma ty za cja La ser FLEX 4.0 za pew nia zop ty -
ma li zo wa nie wszyst kich pro ce sów zwią za nych
za rów no z do star cze niem ma te ria łów do ob -
rób ki, jak i z od bio rem i po sor to wa niem wy cię -
tych ele men tów. Po nie waż po trze by w za kre -
sie prze twa rza nia blach w fir mie ZPUE sta le
ro sną, in we sty cja zo sta ła tak prze my śla na, że
la se ry, wy kra war ki i ma ga zyn z au to ma ty za cją
są jej pierw szym eta pem. Po wsta ła rów nież ha -
la, któ ra jest też przy go to wa na do roz bu do wy
ma ga zy nu o ko lej ne 300 miejsc oraz pod łą cze -
nie ko lej nych czte rech ma szyn do cię cia bla -
chy. Ta ki układ pro duk cyj ny bę dzie za pew niał
peł ną au to ma ty za cję wy ci na nia blach na wy -
kra war kach i wy ci nar kach la se ro wych z wy ko -
rzy sta niem ośmiu ma szyn.

Dla ko go?
Roz wią za nia z za kre su au to ma ty za cji lo gi sty ki
to ide al ne roz wią za nie dla wszyst kich firm zaj -
mu ją cych się prze twa rza niem blach wy ko rzy -
stu ją cych wy ci nar ki la se ro we lub wy kra war ki
i chcą cych zwięk szyć efek tyw ność. Szcze gól -
nie za le ca ne jest sto so wa nie roz wią za nia La ser
FLEX 4.0 w po łą cze niu z ma ga zy na mi blach
w fir mach zaj mu ją cych się usłu go wo prze twa -
rza niem blach, jak rów nież dla pro du cen tów
wy ko rzy stu ją cych w swo ich pro duk tach róż ne
ga tun ki blach – zwłasz cza w przy pad ku krót -
kich se rii. War to do dać, że po za opty ma li za cją
efek tyw no ści pra cy la se rów, La ser FLEX 4.0
da je moż li wość nie zwy kle efek tyw ne go wy ko -
rzy sta nia prze strze ni pro duk cyj nej. Przy kła -
dem mo że być in sta la cja, gdzie na po wierzch -
ni za le d wie 260 mkw. za in sta lo wa ne są dwie
wy ci nar ki la se ro we oraz ma ga zyn blach
na 200 ton bla chy, gdzie w ha li nie tra ci się
miej sca na ko mu ni ka cję we wnętrz ną, gdyż

ma ga zyn za si la ny jest w ma te riał z ze wnątrz
ha li, a la se ry ob słu gi wa ne są ma te ria łem bez -
po śred nio z ma ga zy nu. 

Opi sa ne przy kła dy po ka zu ją, że moż li we
jest ta kie za pla no wa nie in we sty cji w au to ma -
ty za cję, aby moż li we by ło jej wdro że nie eta pa -
mi. Ko niecz ne jest jed nak do bra nie ta kich roz -
wią zań, któ re są za rów no ela stycz ne, jak i mo -
du ło we. Wdro że nie au to ma ty za cji wią że się
za zwy czaj z du ży mi zmia na mi w przed się -
bior stwie. Dla te go roz ło że nie in we sty cji
na eta py po zwa la prze pro wa dzić ca ły pro ces
zgod nie z za pla no wa nym ryt mem. Eta po wa -
nie in we sty cji da je też moż li wość ana li zy efek -
tów po każ dej czę ści wdro że nia. Co cie ka we,
nie jed no krot nie oka zu je się, że wraz z opty -
ma li za cją w ob sza rze lo gi sty ki pro duk cji efek -
tyw ność sa mej pro duk cji prze wyż sza pier wot -
ne ocze ki wa nia in we sto rów. Po zwa la to
na zna czą ce pod nie sie nie ren tow no ści dzia łal -
no ści da ne go przed się bior stwa.

Mał go rza ta Łu ka sze wicz

NOWA STAL3

ARTYKUŁ PROMOCYJNY

duk cji. Nie ste ty, sa ma au to ma ty za cja też nie
da je gwa ran cji efek tyw no ści. Zda rza się, że na -
wet fir my któ re zde cy do wa ły się na au to ma ty -
za cję na dal zma ga ją się z pro ble mem zbyt wol -
nej lo gi sty ki we wnętrz nej, szcze gól nie w przy -
pad ku pro ce sów cię cia cien kich blach przez la -
se ry ty pu fi ber. Aby zop ty ma li zo wać pro ce sy
ko niecz ne jest za sto so wa nie au to ma ty za cji po -
zwa la ją cych na za ła du nek i roz ła du nek la se ra. 

Roz wią za nie
Jed nym z naj istot niej szych kry te riów do bo ru
au to ma ty za cji do pro ce su la se ro we go cię cia
blach po win na być szyb kość dzia ła nia. Ak tu -
al nie jed nym z naj szyb szych roz wią zań w za -
kre sie peł nej au to ma ty za cji za ła dun ku i roz ła -
dun ku ma szyn la se ro wych jest sys tem ob słu -
gi blach La ser FLEX 4.0 ofe ro wa ny przez fir -
mę Rem mert GmbH. 

La ser FLEX 4.0 to dwie nie za leż nie po ru -
sza ją ce się jed nost ki, z któ rych jed na za opa -
tru je la ser w bla chy do cię cia, a dru ga od bie ra
wy cię te ar ku sze. W efek cie wy mia na ma te ria -
łu na stę pu je w cza sie krót szym niż 65 se -
kund. Dzię ki te mu moż li wa jest peł na au to ma -
ty za cja pro ce sów pro duk cyj nych oraz skró ce -
nie cza sów prze sto ju la se rów.

Ca se stu dy: JELCZ sp. z o.o.
JELCZ Sp. z o.o. – jest czę ścią Pol skiej Gru py
Zbro je nio wej (PGZ) i zaj mu je się pro duk cją
oraz ser wi sem opan ce rzo nych oraz nie opan -
ce rzo nych sa mo cho dów cię ża ro wych.
W związ ku z in we sty cja mi w PGZ pod ję ta zo -
sta ła de cy zja o opty ma li za cji pro ce sów pro -
duk cyj nych w Jel czu. Za ku pio no m. in. la ser

fir my By stro nic wraz z ma ga zy nem przy pro -
duk cyj nym oraz au to ma ty za cją fir my Rem -
mert (La ser FLEX 4.0). Za pro jek to wa ny zo stał
ma ga zyn na bla chy w for ma cie 4 x 2 m na 46
pa let o no śno ści trzy to ny każ da. Jest to dwu -
wie żo wy zauto ma ty zo wa ny sys tem ma ga zy -
no wy ty pu Ba sic To wer. 

La ser po łą czo ny jest z ma ga zy nem po przez
au to ma ty za cję (rów nież fir my Rem mert). Au -
to ma ty za cja ta od po wia da za rów no za za ła du -
nek blach do cię cia, jak i za od biór wy cię tych
ele men tów. Roz wią za nie jest na ty le ela stycz -
ne, że po wy cię ciu bla chy mo gą być prze ka za -
ne do ko lej ne go pro ce su (czy li do sor to wa nia)
lub w ra zie po trze by odło żo ne do ma ga zy nu
na prze zna czo ne do te go miej sce. 

Zgod nie z pro gno zą fir my, w cią gu dwóch lat
po trze by za kła du w ob sza rze la se ro we go wy ci -

Szyb kie i wy daj ne pro ce sy pro duk cyj ne
w przy pad ku przed się biorstw zaj mu ją -

cych się prze twa rza niem blach po zwa la ją
spro stać ocze ki wa niom klien tów. Czę sto jed -
nak oka zu je się, że ni ska efek tyw ność spo -
wo do wa na jest przez tzw. wą skie gar dła np.
w we wnętrz nych pro ce sach lo gi stycz nych.
Eli mi na cję te go pro ble mu – w przy pad ku
prze twa rza nia blach przez wy ci nar ki la se ro -
we – moż na osią gnąć wy ko rzy stu jąc od po -
wied nio do bra ny sys tem ma ga zy no wo -lo gi -
stycz ny wraz z au to ma ty za cją.

W od po wie dzi na po trze by klien tów fir my
spe cja li zu ją ce się w au to ma ty za cji pro ce sów lo -
gi stycz nych, ma ga zy no wych i pro duk cyj nych
w sek to rze prze twa rza nia blach ofe ru ją co raz
wię cej roz wią zań mo du ło wych. Dzię ki te mu
moż li wy jest do bór roz wią za nia, któ re nie tyl ko
spro sta bie żą cym ocze ki wa niom, ale mo że być
też po cząt kiem więk sze go pro jek tu (w ra zie
zmian na ryn ku mo że być roz bu do wa ny i po -
zwo li ob słu żyć ko lej ne pro ce sy pro duk cyj ne).

W czym pro blem?
Przed się bior stwa zaj mu ją ce się wy ci na niem
ele men tów z blach z wy ko rzy sta niem la se rów
ty pu fi ber, ale bez wy ko rzy sta nia wła ści wie
do bra nej au to ma ty za cji, mu szą czę sto li czyć
się z prze sto ja mi la se rów. Wy cię cie bla chy
trwa bo wiem znacz nie kró cej niż do star cze nie
na stęp nej bla chy do cię cia. W ta kiej sy tu acji
ma my do czy nie nia z nie wy star cza ją cą efek -
tyw no ścią pro ce sów lo gi stycz nych. 

Fir my wy ko rzy stu ją ce wóz ki wi dło we, żu ra -
wie czy suw ni ce czę sto nie są w sta nie od po -
wied nio szyb ko do star czyć ma te riał do pro -

Zmienna rzeczywistość rynkowa to konieczność dostosowania się przedsiębiorstw produkcyjnych do nowych warunków.

AUTOMATYZACJA JEST OPŁACALNA

Modułowość i elastyczność pozwala
na niespotykaną efektywność inwestycji 

O LASERFLEX FIRMY REMMERT

wymiana materiału poniżej 65 sekund
zaprojektowany dla blach w formatach

3 m x 1,5m, 4 m x 2 m, 6 m x 2 m, 8 m x 2 m
jednostka rozładowcza – tzw. widły zgarniające 
jednostka załadowcza – tzw. przyssawki

próżniowe 
standardowy interfejs do wycinarek

laserowych
efektywny załadunek i rozładunek kilku

laserów jednocześnie
bezproblemowa integracja z już istniejącym

środowiskiem produkcyjnym
możliwa współpraca z laserami różnych

producentów

O FIR MIE REM MERT GMBH

Fir ma Rem mert zo sta ła utwo rzo na w 1945 r.
przez Frie dri cha Rem mer ta se nio ra w Löhne
(wschod nia West fa lia). Za czy na jąc ja ko za kład
rze mieśl ni czy, na le ży obec nie do świa to wej czo -
łów ki przed się biorstw, któ re wy zna cza ją kie run ki
roz wo ju in te li gent nych sys te mów ma ga zy no wa -
nia blach i ele men tów dłu gich. Fir ma Rem mert
jest obec nie pro wa dzo na przez bra ci Mat thia sa
i Ste pha na Rem mer tów. Obaj bra cia są wspie ra -
ni przez 100 pra cow ni ków w sie dzi bie fir my
w Niem czech. W dzia łach sprze da ży, ob słu gi
klien ta, a tak że ser wi sie i ho tli ne pol scy klien ci
znaj dą pra cow ni ków fir my Rem mert po słu gu ją -
cych się bie gle ję zy kiem pol skim. Rem mert jest
re pre zen to wa ny na naszym ryn ku przez Paw ła
Zie liń skie go, któ ry po ukoń cze niu stu diów i wie -
lo let niej pra cy w Niem czech pro wa dzi obec nie
od dział fir my z sie dzi bą w Świdnicy.

Od lewej: Automatyzacja Laser Flex 4.0 + stacja wzdłużna + mały magazyn blach wraz z dwoma wycinarkami laserowymi
Automatyzacja Laser Flex 4.0 + mały magazyn blach wraz z wycinarką laserową

Automatyzacja Laser FLEX 4.0  połączona z wycinarką laserową


