
Robotyzacja i automatyzacja 

w obrębie pakowni i skupu surowca. 

Autonomiczne pojazdy AGV. 



O NAS

Zrobotyzowane linie paletyzacji 
i pakowania zbiorczego

Zautomatyzowane i zrobotyzowane 
linie oceny surowca 

Systemy Obsługi Skupu

Autonomiczne wózki transportowe 
AGV

Projektujmy, wytwarzamy i wdrażamy wysokiej klasy systemy:

Wikpol Sp. z o.o. to firma inżynierska, działająca od 1991 r.



500 zrealizowanych projektów 
w zakresie automatyzacji procesów 
produkcyjnych 

100-osobowy zespół   200 pracujących
robotów 

32 branże, w których działają 
nasi klienci 

O NAS

300 klientów – największych 
firm produkcyjnych w Polsce    

30 lat doświadczenia 
w branży nowoczesnych technologii 



Planowanie 



Określenie potrzeb 
rozwojowych przedsiębiorstwa

Określenie możliwości 
inwestycyjnych

Wybór rozwiązania 
(oferenta) Zapytanie ofertowe

Określenie potrzeb 
rozwojowych 

przedsiębiorstwa
Określenie możliwości 

inwestycyjnych

Wybór rozwiązania 
(oferenta)

Wypracowanie koncepcji i 
planu robotyzacji



PALETYZACJA I PAKOWANIE ZBIORCZE

Projektujemy linie indywidualnie 
— pod potrzeby klienta

Stanowisko 
kompaktowe   



PALETYZACJA I PAKOWANIE ZBIORCZE

Rozbudowane, 
wielofunkcyjne systemy 



Wiele stanowisk robotów paletyzujących
z wykorzystaniem wózków  AGV. 

PALETYZACJA I PAKOWANIE ZBIORCZE



Korzyści 
Nowe możliwości dzięki szerokiej gamie robotów.

Roboty w ofercie FANUC 



Linia pakowania i paletyzacji 
torebek w pakietach lub kartonach  display



Linia paletyzacji worków 
wentylowych lub otwartych 



Stanowiska kompaktowe   





Ładowność (kg) do 1 500
Wymiary ładunku (mm) 1 200 x 1 000

Masa wózka (kg) 690
Prędkość (m/s) do 1,6

Napęd elektryczny
Źródło energii akumulator



Dostarcza puste palety Odbiera pełne palety 



Nawigacja ANS+

Ruch po zadanych 
ścieżkach 

Jazda bez udziału 
operatora 

Nawigacja na podstawie stworzonych map 
pomieszczeń 

AGV

Nawigacja Natural 
Feature

Nawigacja 
wykorzystuje 
cechy otoczenia

Skanery identyfikują strukturę 
przestrzeni i porównują swoje 
położenie z wirtualnymi mapami 
pomieszczeń

Wózek AGV przelicza swoją 
pozycję i podąża 
zaprogramowanymi trasami

Bieżące przetwarzanie danych o otoczeniu 



Wysokowydajne

Elastyczne

Niezawodne

Oszczędne

Projektowane pod 
kątem potrzeb

Proste w obsłudze

Z intuicyjnym 
interfejsem

Praca 24 hSprawdzone w 
każdej branży

Nowoczesne

Linie paletyzacji i pakowania zbiorczego





Pobieranie prób z pojazdów

Pobieraki prób z torem jezdnym Suwnica z kablem grzejnym do usuwania 
oblodzenia

Wrzutnia dachowa System sygnalizacji kierującej ruchem pojazdów 



Myjka

Przenośnik
sortujący

System telewizji 
przemysłowejPrzenośnik spiralny 

odprowadzający 
zanieczyszczenia

Dogławiarka

Przenośnik
kubełkowy

Waga brutto 

Waga netto

Miazgownik

OCENA ZANIECZYSZCZEŃ MECHANICZNYCH



OCENA ZAWARTOŚCI CUKRU I PIERWIASTKÓW ŚLADOWYCH 

Miazgownik

homogenizator

Waga dozująca   
odczynnik

Stacja mycia 
i suszenia pojemników

Stacja mieszająca 
zawiesinę 

Stacja filtrująca 
zawiesinę

Przenośnik do 
prób zapasowych

Przygotowanie 
roztworu siarczanu 
glinu

Przenośnik do 
prób zamrożonych 

Polarymetr i betalyser



Laboratorium



Stacja buforowania prób

Eliminacja zależności pomiędzy pobraniem próby a jej analizą 

 Pobieranie prób od dostawców 24 h niezależnie od czasu 
pracy laboratorium 

 Stabilna praca laboratorium niezależnie od natężenia dostaw 
surowca w danym momencie 

Wysoka przydatność



Stacja buforowania prób





Procesy obsługiwane przez SOSSYSTEM OBSŁUGI SKUPU 

Waga – przyjęcie 
surowca

Załadunek 
surowca na polu

Laboratorium –
pobranie próby 

Rozładunek 
pojazdów

Tarowanie 
pojazdu

Załadunek 
wysłodków

Laboratorium –
badanie próby



System Obsługi 
Skupu SOS 
grupa systemów 
informatycznych, 
obejmujących  
oprogramowanie 
wykorzystywane 
do obsługi skupu 
surowca.

SYSTEM OBSŁUGI SKUPU 



SYSTEM OBSŁUGI SKUPU 

Połączenie i wymiana danych z systemem centralnym 
z wykorzystaniem sieci Internet  (IoT)

Komunikacja bezprzewodowa WiFi

Android

Cyfrowy zapis i przetwarzanie danych

Wykorzystanie aplikacji mobilnych na smartfony

Wykorzystanie komunikacji NFC lub kodów np. QR

NFC

Wykorzystanie cyfrowych technik informatycznych i  komunikacyjnych 



Serwis zdalny

Nasz System Zapewnienia Jakości jest zgodny z EN ISO 9001:2015. 

Intuicyjna obsługa

Pakiet wdrożeniowy 

Najlepsze materiały i komponenty

Ergonomia

Niska awaryjność, dążenie do niezawodności

Precyzja wykonania

Nowoczesne oprogramowanie sterujące

Serwis gwarancyjny 
i pogwarancyjny 

Hot-line
Elastyczność

Łatwość przestawienia w inny tryb pracy 

Serwis 24 h

Projekt dopowiadający potrzebom klienta

JAKOŚĆ

Realizacja wszystkich założeń projektowych 

Bezpieczeństwo

Specjalna platforma 
serwisowa

Panel operatorski.mp4


NOWOCZESNE OPROGRAMOWANIE

Nasze oprogramowanie i systemy sterowania gwarantują:

 Intuicyjną obsługę  linii 

 Łatwą parametryzację pracy urządzeń

 Wymianę danych z systemami zewnętrznymi



Energooszczędność

Staranne dobranie 
rozwiązania

Pożądana wydajność przy zachowaniu wysokiej 
sprawności energetycznej.

Nowoczesne 
podzespoły

 Niezawodność
 Precyzja sterowania
 Energooszczędność.

Algorytmy 
sterowania

Optymalizacja pod kątem 
racjonalnego wykorzystania 
napędów



Robot

Dociera do 
obiektu po 
najkrótszej 

możliwej drodze

Energooszczędność

Nie wykonuje 
zbędnych

ruchów

Tysiące cykli 
(powtórzeń) 

w ciągu doby

Nie zbacza 
z zadanej trasy 

Zadanie 
realizuje 

precyzyjnie

!




