
Bezpieczeństwo produktów dzięki 

robotyzacji procesu dystrybucji 

kartonów i centralnej paletyzacji 

na końcu linii produkcyjnej.
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Greiner Packaging jest producentem opakowań z tworzyw 

sztucznych, chroniących szeroką gamę produktów. 

Od jogurtów przez sałatki po detergenty – klienci na wielu 

rynkach ufają opakowaniom firmy Greiner. 

Zapewnienie bezpieczeństwa i sterylności wyrobów 

produkowanych przez Greiner Packaging, przyczyniło się do 

konieczności wdrożenia inteligentnej automatyzacji logistyki 

produkcji. Klient podjął decyzję o wdrożeniu automatyzacji 

ewolucyjnej. Europa Systems elastycznie dostosowała 

rozwiązanie do najbardziej wydajnych i nowoczesnych linii 

produkcyjnych oraz know-how technologicznego. 

Kluczowym wyzwaniem i motorem wdrożenia była redukcja 

ręcznych procesów, eliminując problemy związane z brakiem 

zatrudnienia. Wąskim gardłem stojącym przed wykonawcą 

projektu była ograniczona przestrzeń przeznaczona do ruchu 

robotów AMR. 
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Europa Systems – integrator i producent rozwiązań logistyki 

produkcji,  wychodząc naprzeciw wyzwaniom klienta, 

zaprojektował i zaimplementował dedykowane rozwiązanie 

do handlingu kartonów. Jako generalny wykonawca Europa 

Systems wdrożyła zintegrowany system składający się z floty 

robotów mobilnych AMR oraz układu centralnej paletyzacji. 

Dostarczona konfiguracja zapewnia transport pustych 

kartonów z końcówek linii produkcyjnych do maszyn 

pakujących kubki z wydajnością 1,3 kartona/min. Następnie 

flota 11 autonomicznych mobilnych robotów odbiera pełne 

kartony i transportuje je do układu paletyzacji z robotem 

przemysłowym. Za proces odkładania pełnych kartonów 

odpowiedzialny jest paletyzator, umożliwiający 

paletyzowanie towaru z wydajnością 20 palet/h. Specjalny 

chwytak robota pozwala pobierać 4 różne typy produktów 

w jednym czasie. Nad prawidłowym przebiegiem procesów 

czuwa autorski system sterowania, zintegrowany 

z systemem nadrzędnym klienta. 

Zaprojektowane oraz wdrożone przez Europa Systems 

rozwiązanie dystrybucji kartonów pozwoliło na 

wyeliminowanie ruchu wózków widłowych. 

Roboty AMR poruszające się ze strefy produkcji przez 

obszar pakowania do magazynu wyrobów gotowych, 

ograniczyły też koszty związane z ręczną obsługą 

procesu transportu oraz braki kadrowe.

OPTYMALIZACJA KOSZTÓW

EUROPA SYSTEMS

Żabów 76B, 74-200 Pyrzyce, Polska

T +48 91 579 03 50, F  +48 91 579 03 51 

sales@europasystems.com

www.europasystems.com

WIĘCEJ INFORMACJI:

Andrzej Załuski
Dyrektor Produkcji Greiner Packaging

w Teresinie 

Ważnym elementem w procesie wyboru 

przez nas dostawcy było sprawdzenie czy 

będzie on partnerem, który jest 

zfocusowany na założenia projektu 

i będzie otwarty na zmiany, które wynikają 

w trakcie realizacji projektu. Na poziomie 

technicznym Europa Systems ma dużą 

wiedzę i daje dobre wsparcie”.

Automatyzacja procesów logistycznych w produkcji 

odciążyła pracowników wykonujących monotonną oraz 

powtarzalną pracę. Ponadto system odpowiedzialny jest 

za śledzenie oraz identyfikację produktów poddanych 

procesowi paletyzacji robotem. Ma to na celu zapobieganie 

mieszania poszczególnych typów produktu. 

EFEKTYWNOŚC I KONTROLA PRACY

Wdrożony system dystrybucji i paletyzacji zapewnia 

ciągłość procesu produkcyjnego przy zachowaniu 

bezpieczeństwa pracy, ograniczając liczbę osób w obszarze 

pakowania. Flota robotów została wyposażona w 

opatentowane skanery boczne tworzące 2 kurtyny pionowe. 

Pozwala to na wykrycie przeszkód zlokalizowanych powyżej 

skanera głównego, redukując zagrożenie ciałami obcymi.
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