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Již více než 40 let je na trhu auto-
matizačních technologií obchod-
ní jméno KEBA synonymem 
pro nejmodernější a nejvýkon-

nější řízení robotizovaných úloh 
a komplexní řízení vstřikolisů či ma-

nipulace v prostředí plastikářského  
průmyslu.

Naše produkty nabízejí zákazní-
kům vysokou míru přidané hodnoty, 
klient nezíská pouze komponenty, 
které si vlastními náklady a vlastní-
mi pracovníky připraví pro požado-
vané aplikace. KEBA úspěšně nabízí 
na světových trzích pro uvedené obo-
ry kompletní řešení úloh. Zákazník 
získává nejen širokou unifikovanou 
HW základnu, vyvíjenou a vyrábě-
nou výhradně v mateřském závo-
dě v rakouském Linci, ale zejména 
předpřipravené softwarové nástroje 
– od prvotního návrhu a optimalizace 

budoucí sestavy až po samotný firm-
ware s knihovnou již řešených techno-
logických úloh. 

Robotické aplikace, jako jsou např. 
pick&place, packaging, handling ne-
bo i úlohy kombinované s energetic-

kou efektivitou, to jsou výzvy, ke kte-
rým se KEBA staví čelem a ucelené 
řešení mohou ocenit zákazníci mnoha 
států světa. Řízení delta robotů patří 
k jednomu z vůbec nejrychlejších me-
zi konkurencí v oboru, velmi úspěšní 
jsme v rámci energy efficienty řešení. 
V kombinaci s nástroji, jako je např. 
aktivní příruba ACF (100% záruka 
přenosu jmenovité síly na obráběný 
povrch), dostává zákazník cenově za-
jímavé řešení kvality na výstupu výro-
by. Řízení KEBA je natolik výkonné, 
že lze jedním procesorem řídit několik 
strojů vč. obslužných dopravníkových 
pásů, firmware obsahuje knihovnu ře-
šených úloh mnoha typů, které lze vel-
mi jednoduše aplikovat do konkrétního 
projektu. Tato filozofie už při instalaci 
robotů snižuje náklady na jejich poří-
zení a uvedení do provozu. Jako refe-
rence můžeme uvést takové zákazníky 
jako jsou např. Stäubli či Dürr.

Specialitou jsou tzv. brousicí buňky 
(grinding cells), kde zákazníkům na-

bízíme dodávku komplet-
ních robotických pracovišť 
pro broušení a leštění (mož-
nost výměnných nástrojů robota) vč. 
pohyblivých pracovních stolů a návr-
hů takových pracovišť. Profitem pro 
investora je jednotný řídicí a HMI 
systém pro všechna zařízení praco-
viště, významné zvýšení kvality pro-
váděných operací, energetická úspora 
a zrychlením mezioperačních prostojů 
pak vede k maximalizaci produkce.

Pro řízení vstřikolisů nabízíme tři 
modelové řady, sestávající ze zařízení, 
vizualizace, pohonové techniky a soft-
waru. Řešíme jak stroje hydraulické, 
elektrické, tak i hybridní koncepce. 
Rozhraní Euromap 67 je samozřej-
mostí. Různorodé komunikační sběr-
nice dle požadavku odběratelů nejsou 
problémem, rozhraní obsluha a stroj 
(HMI), intuitivním standardem, dí-
ky široké technické základně, jsme 
schopni plnit rovněž individuální přání  
klientů. Jako reference je možno uvést 
takové giganty jakou jsou producenti 
ENGEL či Zaphir.

V ČR a okolních zemích je v plasti-
kářském průmyslu mnoho strojů, které 
jsou na hraně životnosti. Nabízí se sa-
mozřejmě finančně nákladná výměna 

za stroj nový, ale ekonomičtější varian-
tou je rekonstrukce. Nejen zákazníkům, 
kteří zvolili tuto variantu, je připrave-
na pomoci česká dceřiná společnost 

KESAT, a.s., která provádí generální 
rekonstrukce vstřikolisů, tj. elektric-
ké a elektronické vybavení stroje, ale 
také hydraulické i mechanické celky. 
Retrofit stroje přináší i další přidanou 
hodnotu – podle požadavku zákazníka 
lze také snížit energetickou náročnost 
stroje a zvýšit produkci zkrácením času 
výrobního cyklu. Návratnost investice 
se tak podstatně zkracuje. 

Bc. Pavel Herman 
KESAT, a.s. 
Jiráskova 2175/65 
586 01 Jihlava 
tel. / fax: +420 567 310 009 
mobil: +420 604 295 332 
www.keba.com 

Společnost BITO Skladovací techni-
ka CZ, dceřiná společnost BITO Lager-
technik Bittmann GmbH, představuje 
na veletrhu LogiMAT ve Stuttgartu 
ve dnech 19.–21. února celou řadu ino-
vativních logistických řešení. Jde pře-
devším o další generaci dynamického 
regálového systému PROflow ve zcela 

novém modulárním designu. Další no-
vinkou bude KANBAN systém s boxy 
CTB a novým policovým bezšroubo-
vým regálem UT („ultra thick“).

BITO PROflow
Jako první novinka se prezentuje 

další generace dynamického regálo-

vého systému BITO PROflow. „Zá-
sadní novinkou je zcela netradiční 
modulární systém PROflow, který 
zkrátí projektovou náročnost celého 

systému a přispěje k výraznému sníže-
ní dodací lhůty pro konečného zákaz-
níka,“ říká Michal Beneš, obchodní 
ředitel společnosti BITO Skladovací 
technika CZ. Další inovací je systém 
Mstop. Ten zajišťuje hladký a plynulý 
tok palety na poslední odběrové místo 
v každém kanálu regálového systému 

PROflow. „Jedná se o velmi jednodu-
chý a bezúdržbový mechanismus, kte-
rý povede ke snížení náročnosti údrž-
by celé modulární sestavy,“ konstatuje 

Pavel Mikuška, jednatel společnosti 
BITO Skladovací technika CZ.

BITO CTB box a policový regál UT
Další novinkou je nový BITO box 

pro KANBAN systém CTB. Tento 
box se vyznačuje především opti-
málním tvarem a možností rozdělení 
pro optimální tok materiálu. Na trh 
je dodáván v hloubce 300 a 400 mm, 
šířka je 150 mm a výška 140 mm.  

Nový CTB box je tak plně kompatibil-
ní s novým policovým regálem BITO 
UT, který se vyznačuje pouze 20mm 
tloušťkou police. Dochází tedy k vý-

raznému snížení nároků na prostor 
a optimálnímu využití místa. Nosnost 
police je i při výšce 20 mm až 150 kg 
a zatížení na pole je až 1300 kg. 

Pro další informace kontaktujte:
Markéta Musilová,
asistentka marketingu
tel.: +420 281 028 281
asistent@bito.cz

Bito Skladovací technika cz: inovativní logistická řešení

Bito Skladovací technika cz, s.r.o. – je dceřinou společností Bito lagertechnik Bittmann Gmbh se 
sídlem v meisenheimu, německého výrobce skladovací techniky, plastových boxů a kontejnerů s více 
než 50letou tradicí na trhu. Společnost Bito nabízí všechny typy regálových systémů od policových 
regálů přes paletové regály až po dynamické regálové systémy, plastové boxy a kontejnery a 
kompletní skladové příslušenství pro všechna průmyslová odvětví. našim zákazníkům nabízíme 
jak standardní kusové výrobky, tak kompletní řešení skladu ušité na míru pro každého zákazníka.  
Bito lagertechnik Gmbh má 2 v SRn výrobní závody, 14 dceřiných společností v evropě a více než 800 
zaměstnanců. Roční obrat společnosti činí více než 180 milionů €. 

BITO KANBAN

BITO PROflow

keBa aG: špičková automatizace 
pro robotiku a plastikářský průmysl

ACF při finálním leštění karoserie 
Audi Q7

Rodina KePlast

Rodina KeMotion

Retrofit vstřikolisu 


