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ZAPEWNIJCIE PAŃSTWO SOBIE BEZPIECZEŃSTWO PRODUKCJI SWOICH 
ROLEK NA PRZYSZŁOŚĆ.
KOCH INDUSTRIEANLAGEN GMBH PREZENTUJE NA ICE EUROPE INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA DLA BRANŻY 
CONVERTING.

Jako specialista w zakresie automatyzacji firma KOCH wdraża systemy zrobotyzowane z powodzeniem w kraju jak również za 

granicą. Naszymi rozwiązaniami pomagaliśmy naszym klientom osiągnąć większy sukces sprzedażowy, w szczególności w branży 

converting. 

Koncentrujemy się na w pełni zautomatyzowanym rozładunku oraz pakowaniu i paletyzacji przez roboty. Standardowo 

zajmujemy się również pozycjonowaniem gilz, znakowaniem towaru jak również podłączeniem naszych celi zrobotyzowanych 

do nadrzędnych systemów ERP.

Zawsze najważniejsze jest dla nas zadowolenie klienta i optymalne dopasowanie się do jego indywidualnych potrzeb. Jest to 

podstawa szytych na miarę koncepcji, znajdujących zastosowanie zarówno jako autonomiczne jednostki, jak również kompletne 

integrowalne linie technologiczne.

OPTYMALIZUJCIE PAŃSTWO SWOJE PROCESY PRODUKCYJNE POPRZEZ ZASTOSOWANIE AUTOMATYCZNYCH 
WÓZKÓW AGV
KOCH stosuje autonomiczne, bezzałogowe systemy transportowe, które dostarczają niezbędne surowce oraz wyprodukowane 

rolki do następnego miejsca obróbki lub składowania. Państwa maszyny oraz roboty zostają zaopatrzone automatycznie 

w materiał kiedy ten właśnie jest potrzebny. Tym sposobem można skrócić czasy reakcji i usprawnić procesy logistyczne na 

produkcji oraz zaoszczędzić miejsce.

ZABEZPIECZENIE ROLEK DO DALSZEGO TRANSPORTU POPRZEZ WŁAŚCIWE OPAKOWANIE
Skonstruowany i opatentowany przez firmę KOCH RobotFlexPacker spakuje Państwa najróżniejszych rozmiarów rolki w folię. 

Oparta o robota maszyna pakująco-foliująca chwyta nadjeżdzające na przenośniku rolki i przeciąga je przez kurtynę foliową. 

Następnie boki zostają zgrzane, efektem czego jest przylegające, szczelne opakowanie, przygotowane do dalszych procesów. Na 

życzenie klienta, rolka zostaje ułożona przez robota bezpośrednio na palecie, lub odjeżdża na przenośniku.

Dodatkowo RobotFlexPacker przekonuje swoją elastycznością i łatwością przezbrojenia na inny produkt przy pomocy intuicyjnego 

oprogramowania. Urządzenie potrafi zapakować po kolei różnego rodzaju rolki różniące się rozmiarami. 

PALETYZUJCIE PAŃSTWO SWOJE ROLKI OSZCZĘDZAJĄC MIEJSCE
Autorskim oprogramowaniem firmy KOCH o nazwie EasyReelLoader, można w sposób prosty i intuicyjny tworzyć nowe warstwy 

i wzory paletyzacji. Przy pomocy komputera obliczone zostaje optymalne ustawienie dla nowego rozmiaru oraz natychmiast 

przesłane do paletyzującego robota.

CHCECIE PAŃSTWO ZOPTYMALIZOWAĆ SWÓJ PROCES PRODUKCJI?
SZUKACIE KOMPETENTNEGO PARTNERA Z WIELOLETNIM DOŚWIADCZENIEM W PROJEKTOWANIU SYSTEMÓW 
ZROBOTYZOWANYCH?
Jeśli tak, zapraszamy w dniach od 12 do 14 marca 2019 na targi ICE Europe hala 6, stoisko 530 do rozmowy z pracownikami 

firmy KOCH na temat Państwa planów automatyzacji produkcji.

Zespół KOCH z radością oczekuje Państwa przybycia.

www.koch-roboty.pl
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