


Představte si nový moderní stroj. Malý přípravek, manipulátor, nebo velkou
robotickou výrobní linku. Stroj vyrábějící Vaše auto, mobil, nebo stroj balící potraviny na 

Vašem jídelním stole. Představte si spolehlivého dodavatele, který Vám zajistí rychlý servis 
a technickou podporu. Díky našim konstruktérům, programátorům a mechanikům si 

nemusíte nic představovat.

O NÁS 



Výrobní linky

Jednoúčelové 
stroje 

Robotické 
buňky

Testovací 
stroje

Kamerové 
systémy



ROBOTICKÁ 
BUŇKA K 

OBRÁBĚCÍM 
STROJŮM



MODULÁRNÍ 
ŘEŠENÍ

Funkční, spolehlivý a 
kompatibilní systém.



BEZPEČNOST 
A 

VARIABILITA

Spousta prostoru 
pro Vaši údržbu 
nebo operátora. 



AUTOMATICKÝ 
PALETKOVÝ 

SYSTÉM 

Zásobník pro 
polotovary a OK kusy. 

Systém snímání 
polohy a správnosti 

založení paletek.



PALETKA 

Polotovary a hotové 
kusy jsou odebírány 

nebo ukládány na 
paletku. 



6-TI OSÝ 
ROBOT 
FANUC

Špičkový průmyslový 
robot přizpůsobíme 

charakteru Vaší výroby. 



CHAPADLO

Úchopový mechanismus 
vyrobíme „na klíč“.



OTOČNÁ 
STANICE

Pro výrobky které 
nelze obrobit na 

jedno upnutí včetně 
odkládacího 
stanoviště.



OPLACHOVÁ 
STANICE

Opláchnutí výrobku od 
třísek a řezné kapaliny, 

včetně ohřevu a 
cirkulace vody.  



OFUKOVACÍ 
STANICE

Ofoukne zbytek 
kapaliny a třísek pro 

přesnější měření.



KAMEROVÁ 
KONTROLA

Kamerový systém 
zajistí kontrolu 

rozměrů, 
geometrických 

tolerancí, vad dle 
Vašich požadavků.



AUTOMATICKÉ 
TŘÍDĚNÍ

Neshodné výrobky se 
oddělují do 

připraveného boxu.



ŘÍZENÍ 
STROJE

Moderní, stabilní a 
osvědčené řízení 

Siemens.



ROZVADEČ A 
CONTROLLER

Kompaktní řešení, 
vše na jednom 

místě. 



PNEUMATICKÝ 
ROZVOD

Léty prověřený 
pneumatický systém 

FESTO/SMC.



NAŠE SLUŽBY

Dodání Vašeho 
výrobního stroje 

na klíč

Poradenství ServisProgramování Konstrukční 
a vývojové 
oddělení

Elektro oddělení Technologické 
centrum



PROČ PRÁVĚ MY?

Máme důležité know-how. Stojí za námi přes 80 projektů, které
jsme již nainstalovali a úspěšně předali našim partnerům.
Pracujeme v týmu a máme proaktivní přístup s cílem věci
vyřešit. Špičková kvalita, rychlost a flexibilita se servisní
podporou jsou naším standardem. Našim cílem je Vaše
spokojenost. Jsme PARTNER VAŠÍ AUTOMATIZACE.



NAŠI PARTNEŘI



MÁTE NĚJAKÉ 
OTÁZKY?

Kontaktujte nás: 

robotics@zalesi.cz +420 577 199 929

https://www.linkedin.com/company/z%C3%A1les%C3%AD-robotics/mycompany/?viewAsMember=true
http://www.robotics.zalesi.cz/
https://www.facebook.com/zalesi/
https://twitter.com/RoboticsZalesi
https://www.youtube.com/channel/UCcv4q2P4N9eed1Lp-dIFsYQ


WE ARE ZÁLESÍ
Silná skupina od roku 1953 

KOVO ROBOTICS

PLASTY OBALY


