
INFORMACJE PRASOWE DOT. TARGÓW POWTECH 2019

Dernbach, luty 2019

WIĘKSZA KONKURENCYJNOŚĆ DZIĘKI SYSTEMOM ZROBOTYZO-
WANYM FIRMY KOCH

JNa targach POWTECH 2019 firma KOCH – wyspecjalizowany dostawca systemów zrobotyzowanych dla każdego obszaru 

fabryki, informuje o swoich innowacjach.

W PEŁNI ZAUTOMATYZOWANY PROCES PALETYZACJI KAŻDEGO RODZAJU WORKA NA KAŻDYM TYPIE PALETY
Szyte na miare dla klienta systemy KOCH, pozwalają w sposób pewny i precyzyjny przenieść i ułożyć produkt. Użyte chwytaki 

i zastosowane urządzenia peryferyjne, gwarantują wysoką wydajność, dzięki czemu możliwe jest obsłużenie kilku linii 

produkcyjnych przez jednego robota.

Ponadto firma KOCH oferuje wdrożenie dodatkowych procesów takich jak Bag in Box (worek w karton) dla zapewniania 

dodatkowej ochrony wartościowym produktom, oraz zabezpieczenie palet poprzez owijanie folią lub zakładanie kaptura 

ochronnego na ładunek.

Dzięki zastosowaniu integrowalnych celi zrobotyzowanych jak i kompletnych linii technologicznych, firma KOCH zapewnia swoim 

kontrahentom przewagę konkurencyjną w każdej branży. Tym sposobem, już wielu naszych klientów stosując zaprojektowane 

wspólnie z nami linie wygenerowało dodatkowe oszczędności oraz zyski.

NAPEŁNIANIE WORKÓW ROZWIĄZANE W INTELIGENTNY SPOSÓB
Oparty o robota system firmy KOCH, podaje puste worki do maszyny napełniajacej, następnie odbiera i odkłada na paletę. Cały 

proces odbywa się w pełni automatycznie dzięki zastosowaniu wyrafinowanego multi-chwytaka. 

BAG-IN-BOX: WYJĄTKOWA OCHRONA PRODUKTU
Zautomatyzowany proces Bag in Box polega na przygotowaniu pustego kartonu, napełnieniu go workami oraz zamknięciu i 

paletyzacji. Wszystko bez zmiany narzędzi dla różnych rodzajów produktów.

KONCEPCJA SERWISOWA KOCH – PEŁNA WYDAJNOŚĆ PRZEZ CAŁE ŻYCIE
Koncepcja serwisowa KOCH polega w głównej mierze na tym, aby w ogóle nie dopuścić do wystąpienia przestojów lub awarii 

maszyn. Podstawą jest regularnie przeprowadzana konserwacja systemów. Tylko instalacja która jest w pełni sprawna, pozwala 

pozostać konkurencyjnym oraz skoncentować się naszym klientom na swoim biznesie.

Jeśli poszukujecie Państwo kompetentnego partnera z wieloletnim doświadczeniem w rozwoju systemów opartych o roboty, 

odwiedźcie nasze stoisko na POWTECH w dniach 09 do 11.04.2019 na hali 1, stoisku 1-548 w Norymbergii i porozmawiajcie z 

pracownikami firmy KOCH o swoich planach dotyczących automatyzacji produkcji.

Zespół KOCH oczekuje z radością na odwiedziny.

www.koch-roboty.pl
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