
1© ASTOR & Kawasaki Robotics CEE Hub#TogetherWeAreStronger #WeAreForYou

Priemyselný robot Kawasaki paletizuje mrazenú cibuľu v spoločnosti FROST

Priemyselný robot Kawasaki 
paletizuje mrazenú cibuľu 
v spoločnosti FROST

Ciele: 
• Zvýšenie 
efektívnosti výroby
• Splnenie rastúcich 
potrieb trhu
• Modernizácia 
výrobnej linky

Výzvy: 
• Inštalácia novej 
linky a paletizačnej 
stanice
• Splnenie 
požiadaviek 
zákazníka na kvalitu 
balenia a paletizáciu

PRÍBEHY ZÁKAZNÍKOV

Spoločnosť FROST Barbara Wegenke sa zaoberá výrobou mraze-
nej zeleniny a ovocia. Táto výroba zahŕňa mrazenú cibuľu, cuke-
tu a tekvicu, ale produktom „číslo 1” je rozhodne cibuľa, ktorá tvorí 
90% výroby. Výrobky sú balené v celej škále obalov, aby vyhovova-
li potrebám zákazníkov. V jednom z výrobných závodov spoločnosti 
– v Jarogniewiciach – bolo rozhodnuté modernizovať výrobnú linku 
a nainštalovať robota Kawasaki na paletizáciu.
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História spoločnosti siaha až do začiatku 80. rokov, kedy bolo 
rozhodnuté vybudovať závod na spracovanie ovocia a zeleniny v Ja-
rogniewiciach. Účelomzávodu bolo spracovanie poľnohospodárskej 
výrobyz viac ako 2 000 hektárov okolitej pôdy. Prispôsobením spra-
covateľského závodu trhovej realite boli realizované investície do vý-
stavby moderných, plne automatizovaných technologických liniek 
pre jednotlivé výrobné oddelenia.

V auguste 2008 bol závod v Jarogniewiciach vybavený najnov-
šou generáciou vážiacej a baliacej linky na balenie mrazených potra-
vín vo vreciach alebo kartónoch od 5–25 kg a paletizačným robotom 
Kawasaki. Vysoký výrobný potenciál je dosiahnutý vďaka modernizá-
cii investícií, ako aj rozšíreniu a modernizácii chladiaceho závodu v 
závode Jarogniewice a dvojitého vybavenia novovybudovaného za-
riadenia v obci Ponętów Górny Pierwszy. Kapacita každého závodu 
je 5 ton za hodinu a zaručujespoločnosti Frost pozíciu najväčšieho 
výrobcu mrazenej cibule v krajine.

Potreby
Úlohy vykonávané pracovníkmi sa považujú za ťažké a náročné. Pred 
implementáciou riešenia boli operátori zodpovední za ukladanie 
niekoľkokilogramových kartónových škatúľ alebo vriec na paletách. 

Sídlo spoločnosti Frost

Výrobky / riešenia / 
služby 
• Paletizačný robot 
Kawasaki

Výhody
• Zvýšenie účinnosti 
paletizácie o 30%
• Dvojnásobné 
zvýšenie produktivity 
závodu
• Šetrenie času v 
procese paletizácie
• Udržiavanie 
konštantnej vysokej 
kvality balených 
výrobkov a ich 
zabezpečenie počas 
trvania prepravy
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Ďalšou etapou ich práce bolo prenášať vysokozdvižným vozíkom pl-
ným paliet a potom ručne ovinúť fóliou výrobky, ktoré sa takýmto 
spôsobom pripravovali na prepravu.

Majiteľka spoločnosti – Barbara Wegenke – mala niekoľko dô-
vodov zmeniť takýto spôsob práce. Jedným z nich bola ťažkosť nájsť 
zamestnancov na pozíciu na paletizačnej stanici, čo viedlo k výraz-
nej fluktuácii zamestnancov. Okrem toho existovalapotreba na zvý-
šenie efektívnosti výroby a uspokojenie rastúcich potrieb trhu. Spo-
ločnosť tiež závisela od vývoja a zavádzania moderných technológií. 
Hlavne z týchto dôvodov bolo rozhodnuté o kúpe novej výrobnej lin-
ky, ktorej základným prvkom bolo vykonanie paletizačného praco-
viska zahŕňajúceho robota značky Kawasaki.

Realizácia
Voľba integrátora bola pre spoločnosť Frost jasná. Pani Barbara We-
genke sa rozhodla spolupracovať s už predtým osvedčenou a dôve-
ryhodnou spoločnosťou P.W. DREWMAX Tadeusz Sąsiadek i Wspól-
nicy Sp.j., ktorá navrhla a realizovala riešenie, založenéna robotovi 
Kawasaki dodanom spoločnosťou ASTOR. Realizačné práce trvali 
približne 2 mesiace.



4© ASTOR & Kawasaki Robotics CEE Hub#TogetherWeAreStronger #WeAreForYou

Priemyselný robot Kawasaki paletizuje mrazenú cibuľu v spoločnosti FROST

„Paletizácia výrobkov v spoločnosti Frost 
bola náročným projektom, vzhľadom k veľkej rôz-
norodosti obalov (rôzne rozmery kartónov a vlh-
ké vrecia), rovnako ako palety rôznych rozmerov. 
Spoločnosť Drewmax navrhla a vyrobila držiak 
pomocou pneumatických vákuových generátorov 
a periférnych zariadení na prepravu obalov a pa-
liet. V tomto projekte bol použitý robot Kawasa-
ki. Vďaka funkčnosti programovacieho jazyka AS 
používaného v robotoch Kawasaki bolo možné 
vytvoriť flexibilnú a veľmi transparentnú apliká-
ciu, ktorá umožňuje ukladať v zásade akýkoľvek 
obal v akejkoľvek konfigurácii na ľubovoľnú pale-
tu. V tejto aplikácii bolatiež použitá možnosť vy-
tvoriť používateľské rozhranie na teach pendan-
te robota, vďaka čomu bola aplikácia vybavená 
jednoduchým rozhraním na úpravu schém klade-

nia, čo značne zjednodušilo obsluhu stanoviska pre paletizáciu” – 
hovorí Tomasz Maciejewski, odborník na automatizáciu v spoločnos-
ti DREWMAX, ktorá bola implementačným integrátorom.

Bol nainštalovaný paletový transportér, ktorýdodáva palety na 
dvoch stranách robota. Robot Kawasaki ZX130LFD42 stohuje na pa-
lety 15-20-kilogramové fóliovévrecia alebo 10-kilogramové kartóny s 
mrazenou cibuľou nakrájanou na kocky alebo na plátky. Potom sa 
takto naložená paleta prepravujena ovíjačku paliet, kde sú výrobky 
ovinuté fóliou a z tohto miesta ide hotová paleta na prepravu.

Paletizačná stanica s robotom Kawasaki je základnou súčasťou 
projektu výrobnej linky, v ktorej je hlavným prvkom mraziaci tunel. 
Stojí za to venovať pozornosť skutočnosti, že technológia výroby vo 
firme FROST sa nezmenila, zmenili sa len nástroje, ktorými sú vyko-
návané činnosti súvisiace s výrobou mrazenej

Výhody
„Modernizácia dopravnej linky spolu sinštaláciou robota na paleti-
záciu umožnila zvýšiť efektivitu o 30% a rozvoj zamestnancov a ich 
kontakt s modernou technológiou, ale aj zvýšiť hodnotu spoločnos-
ti FROST a jej vnímanie ako moderného závodu” – uzatvára Henryk 
Tomczyk, vedúci oddelenia údržby spoločnosti FROST.

Zamestnanci Frost
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Efektom robotizácie je okrem iného zvýšená účinnosť a úspora 
času. Paletizačné aktivity vykonávajú roboty oveľa rýchlejšie ako pra-
covníci rukami. Navyše presná paletizácia a zabalenie paliet umož-
ňujú udržiavať konštantnú vysokú kvalitu balených výrobkov a za-
bezpečiť ich počas trvania prepravy.

„Pracovníci boli teraz poverení menej náročnou prácou triede-
nia cibule a udržiavania čistoty v závode. Zamestnanci sa presved-
čili, že robot ich nezbavil zamestnania, naopak, uľahčil im prácu v 
najťažších povinnostiach. Modernizácia výrobnej linky viedla aj k 
dvojnásobnému zvýšeniu produktivity: z 1 200 ton mrazenej cibule 
paletizovaných mesačne na 2 500 ton.” – uzatvára Barbara Wegen-
ke, konateľka spoločnosti Frost.

Zákazník aj integrátor zaznamenali výhody spolupráce s fir-
mou ASTOR, ktorá okrem distribúcie automatizačných a robotic-
kých systémov poskytuje aj balík doplnkových služieb. Ide okrem 
iného o technické a obchodné konzultácie, pred-realizačné pora-
denstvo, odbornú technickú podporu (vrátane, okrem iného, pravi-
delných prehliadok).


