
ROBOT 

ZROBOTYZOWANA 

CELA PALETYZACJI

Automatyzacja logistyki produkcji z wykorzystaniem 

zrobotyzowanej paletyzacji to konkurencyjne 

rozwiązanie gotowe sprostać wyzwaniom, jakie niesie 

rynek. Roboty paletyzujące umożliwiają całkowitą 

automatyzację procesu ręcznej paletyzacji zwiększając 

wydajność  oraz zapewniając ciągłość procesu. 

Paletyzator pozwala na pobieranie produktów 

z przenośnika i umieszczanie ich na palecie. 

Proces paletyzacji realizowany jest w optymalny sposób 

dzięki zastosowaniu aplikacji wspomagającej proces 

konfigurowania i programowania wzorów paletyzacji 

za pomocą aplikacji kreatora wzorów paletyzacji. 

Innowacyjne systemy paletyzacji zapewniają 

bezpieczeństwo produktów w procesie paletyzacji, 

eliminują możliwość pomyłek jak również poprawiają 

warunki i komfort pracy pracowników. 

Robot do paletyzacji to kompleksowe 

i wydajne rozwiązanie, przystosowane 

do obsługi uciążliwych procesów 

na magazynie i w fabryce.

WYŻSZY POZIOM

LOGISTYKI PRODUKCJI

PALETYZUJĄCY

• Wydajność do 40 kartonów / min.

• Masa przenoszonych produktów do 100 kg.

• Duża elastyczność (możliwość dostosowania do miejsca 

na hali produkcyjnej).

• Możliwość jednoczesnej paletyzacji produktów

doprowadzanych z jednej bądź dwóch linii

produkcyjnych.

• Kompaktowa budowa o małych gabarytach.

• Możliwość konfiguracji w układy centralnych systemów 

paletyzacji.

• Obsługiwane typy palet: INDU, EURO.

• Automatyczny magazyn palet pustych ES-Pal: 15 szt.

• Środowisko pracy suche, między 5-40 stopni C.

• Magazyn przekładek.
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MOŻLIWE 
KONFIGURACJE

RODZAJE 
CHWYTAKÓW

Chwytaki podciśnieniowe

Pobranie produktów odbywa się przy użyciu ssawek 

i podciśnienia. Możliwość podzielenia chwytaka 

na strefy działające niezależnie.

Chwytaki mechaniczne ściskające

Pobranie produktów odbywa się przez jego mechaniczne 

ściśnięcie. Możliwość podzielenia chwytaka na strefy 

działające niezależnie.

Chwytaki mechaniczne widłowe

Pobranie produktów odbywa się przez jego mechaniczne 

ściśnięcie, wraz z zabezpieczeniem możliwości wysunięcia 

produktu od dołu. Możliwość podzielenia chwytaka na strefy 

działające niezależnie. 

Europa Systems oferuje uniwersalne oprogramowanie 

do zarządzania – platformę integrującą różne rozwiązania 

robotyki, wraz z dostępem webowym - będącym cyfrowym

bliźniakiem w postaci wizualnej, który umożliwia mobilne 

sterowanie z każdego miejsca w zakresie sieci Wi-Fi.

• Generator wzorów paletyzacji (chwytaki, wzory paletyzacji, 
przekładki).

• Możliwość dostosowania urządzeń sterowniczych.

• Diagnostyka (graficzne stany, sygnały, alarmy,
powiadomienia).

• Kilkupoziomowy system dostępów.

• Moduły dodatkowe (kontrola serwisowa, utrzymanie ruchu).

• Raportowanie (PDF, Excel, CSV, TXT).

• Wiele rodzajów komunikacji – integralność z różnymi 
systemami MES / ERP.

• Wersja WEB - Aplikacja

UNIWERSALNE OPROGRAMOWANIE 
DLA ROZWIĄZAŃ ZROBOTYZOWANYCH

Typ Celi 
Paletyzacji Compact Performance

Możliwość 
nakładania 
przekładek

Konfigurowalny 
chwytak

Automatyczny 
magazynek 
pustych palet 
ES-Pal

Kreator wzorów 
paletyzacji

Aplikacja 
ES Robotics

Możliwość 
szeregowej 
rozbudowy 
do centralnej 
paletyzacji

Wydajność

Maksymalna 
masa ładunku

Wysokość 
przenośników 
do palet (mm)

do 15 
kartonów / min

60 kg 100 kg

90 450 – 550

do 40 
kartonów / min

Wymiary systemu  
(mm)

6300 x 4000 
x 4400

6300 x 4000 
x 3000

*w wersji Performance rozbudowanej szeregowo do centralnej paletyzacji, 
  magazynek pustych palet ES-Pal nie występuje w standardzie

*

Robot do paletyzacji może zostać łatwo zintegrowany 

z dowolnym istniejącym systemem produkcyjnym. Paletyzacja 

to końcowy etap procesu produkcyjnego oraz przygotowanie 

do magazynowania towarów i ich dalszej dystrybucji, występuje 

praktycznie we wszystkich branżach, szczególnie 

w Retail, FMCG, ecommerce, 3PL - logistyka kontraktowa. 

Spośród zalet systemu paletyzacji, najistotniejsze z nich 

to dostosowanie urządzenia do wyzwań produkcyjnych, 

minimalizacja nakładów i szybki zwrot z inwestycji. 

Obsługa robota jest niezwykle prosta i odbywa się za pomocą 

intuicyjnego interfejsu. Wysoka elastyczność paletyzera wynika 

z zastosowania manipulatora i generatora wzorów paletyzacji. 

Uniwersalny chwytak pozwala na paletyzację ładunków o 

zróżnicowanych formatach i masie. System może zostać 

wyposażony w zasobnik przekładek umożliwiając układanie 

przekładek papierowych w cyklu paletyzacji. Wydajność celi 

zrobotyzowanej i zakres wykonywanych ruchów jest 

dostosowywana do indywidualnych potrzeb klienta. 

Rozwiązanie dostępne w 2 modelach – Compact i Performance.
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