Najszerszy wybór rozwiązań pojazdów autonomicznych

ASTI Mobile Robotics

Ponad 35 lat doświadczenia w dostarczaniu
rozwiązań technologicznych
Firma inżynierska z branży robotyki mobilnej zajmująca się, projektowaniem,
produkcją, uruchamianiem i utrzymaniem zautomatyzowanych rozwiązań
intralogistycznych z wykorzystaniem systemów AGV (Automated Guided Vehicles).
Łączność

Doświadczenie

Eksperci od procesów przemysłowych w zakresie łączności oraz
intralogistyki. Dzięki dogłębnej znajomości rynku i silnemu zaangażowaniu
wprowadzamy na rynek nowe, innowacyjne rozwiązania spełniające
oczekiwania i potrzeby nowoczesnego przemysłu

O ASTI
Posiadając najszerszą gamę pojazdów
automatycznych na rynku ASTI Mobile Robotics
zostało pięć lat z rzędu liderem w branży na rynku
europejskim.
ASTI Mobile Robotics jest częścią ASTI TechGroup - grupy
firm związanych z technologią i transformacją cyfrową.
Zespół, w skład którego wchodzi ponad 300 członków
reprezentujących 12 różnych narodowości, świadczy obecnie
usługi dla przedsiębiorstw z 20 krajów w Europie, Ameryce
Północnej, Ameryce Południowej i Azji.
Świadomość wyzwań ery cyfrowej transformacji
Fundacja ASTI Talent & Technology działa prężnie na rzecz
promowanie zawodów STEM wśród najmłodszych,
prowadząc takie programy jak STEM Talent Kid, STEM Talent
Girl czy ASTI Challenge.

Transformacja
cyfrowa

Misja ASTI
W ASTI pomysły przekształcane są w rzeczywistość.
Pracujemy zwiększając produktywność w zakładach
klientów poprzez ich optymalizację, konkurencyjność,
elastyczność i czas wprowadzania produktów na
rynek. Sukces Twojej firmy jest naszym celem.
Oferujemy rozwiązania dla wszystkich rodzajów ładunków
i operacji dzięki szerokiej gamie pojazdów AGV.
Inwestujemy w działania R&D poprzez prowadzenie
zespołów ds. badań i rozwoju, innowacji, a także zespołu
ds. transformacji cyfrowej i innowacji.
Budujemy długoterminowe partnerstwo z naszymi
klientami.
Pracujemy w każdym sektorze przemysłu.r.
Dostarczamy organizacjom najnowocześniejszą
technologię wdrażaną bezpośrednio przez ekspertów.
Prowadzimy konserwację prewencyjną, konserwację
korekcyjną oraz konserwację zdalną.
Oferujemy serwis posprzedażowy 24/7.
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Bezpieczeństwo

ASTI Mobile Robotics

Sektory działalności
W ASTI Mobile Robotics wykorzystujemy nasze
doświadczenie, technologię i know-how w służbie
Twojej branży. Nasze rozwiązania z zakresu
robotyki mobilnej obejmują w całym łańcuchu
wartości i doskonale zaspokajają potrzeby
intralogistyki w nowej, połączonej branży.
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Portfolio produktów

Mouse line

Tractor line

Platform line

Forklift line

Boxmover line

Wózki AGV z serii Mouse używane
są do transportu wagoników.
Cechuje je łatwość obsługi i wysoka
wydajność. AGV tego typu ułatwiają
optymalizację wydajności,
co prowadzi do zwiększenia
produktywności i obniżenia kosztów
operacyjnych w intralogistyce.
Obecnie oferujemy nową generację
robotów, która zawiera
udoskonalone funkcjonalności
zachowując jednocześnie istotę
naszych dobrze znanych pojazdów
Mouse. Są one teraz jeszcze
bardziej kompaktowe, zwinne
i kompatybilne.

Roboty z rodziny Tractor
są holownikami AGV
wyspecjalizowanymi w ciągnięciu
kilku wagonów w tym samym
czasie. Przy minimalnych
wymiarach, dużej pojemności
i świetnej zdolności do
manewrowania, Tractory
są dobrym, bezpiecznym
i elastycznym rozwiązaniem
dla zastosowania pociągów
logistycznych. Pracują one
na długich dystansach zarówno
w środowisku wewnętrznym,
jak i zewnętrznym.

Dzięki innowacyjnej technologii
nawigacji połączonej z inteligentnym
oprogramowaniem, ta linia
wielokierunkowych wózków AGV
może wykonywać operacje o wielu
źródłach poleceń i różnorodnych
miejscach przeznaczenia.
Dzięki temu maszyny te mogą
sprostać rygorystycznym
wymaganiom procesów logistycznych.

Zautomatyzowane pojazdy z linii Forklift
są doskonałym sprzętem do obsługi palet
i pojemników w zakładach produkcyjnych
i dystrybucyjnych. Ta szeroka gama
kierowanych laserowo, wielozadaniowych
pojazdów gwarantuje wykonywanie
całkowicie bezpiecznych operacji. Roboty
obejmują modele z przeciwwagą, sztaplarki,
a także różne inne konfiguracje funkcjonalne.
Rozwiązania te można dostosowywać
do potrzeb klientów.

Boxmover AMRs wykorzystuje
najnowocześniejsze technologie
i zaawansowaną nawigację SLAMNatural, która pozwala na całkowitą
elastyczność, dynamiczne
planowanie trasy i szybką instalację.

Wózki EBOT doskonale nadają się
do zastosowań typu "towar do osoby”
oraz „towar do robota”. Charakteryzują się
kompaktową konstrukcją, nośnością
do 1000 kg, posiadając jednocześnie
najnowocześniejsze funkcje
bezpieczeństwa

AGV tego typu zapewniają
bezpieczny i dostosowany
do panujących warunków transport
małych ładunków o masie
do 300 kg.

Modele takie, jak QuadBOT mogą
transportować palety i pojemniki o masie
do 2000 kg. Roboty – w zależności
od potrzeb klienta - mogą być wyposażone
w stół podnoszący, pojedynczy lub
podwójny oraz przenośniki. Funkcjonuje
także linia robotów tego typu o nośności
powyżej 1000 kg.

UniBOT 2000
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UniBOT1200
BidiBOT 1000

BidiBOT 2000

TriBOT 5000

TriBOT 10000

EBOT 350

EBOT 600
EBOT 1000

QuadBOT 1500

QuadBOT 2000

ProBOT FL1200

SPE 120
SPE 160
SPE 200

OSE 120CB

CB 2000

ProBOT F

ProBOT L

ProBOT P

Mamy rozwiązania, które dostosowują
się do wewnętrznych przepływów
logistycznych, aby zwiększyć Twoją
konkurencyjność, wydajność
i elastyczność.
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Zastosowania
Nasze roboty mobilne doskonale
nadają się do automatyzacji dużej
liczby obciążeń i aplikacji w różnych
środowiskach.
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Operacje magazynowe

Przepływy produkcyjne

Przeładunek materiałów

Dostawa Milk run

Dostawa do stanowisk

Unoszenie ładunków

Montaż i podmontaż

Operacje na liniach montażowych

Pętla mleczarza

Pobieranie i odkładanie towarów

Odbiór i dostawa

Komunikacja z automatyką i robotyką

Tworzenie zestawów

Transport poziomy

Obsługa wielu stanowisk

Przepływy pomocnicze

Transport zewnętrzny

Nasze AGV integrują najnowocześniejszą
technologię, aby zapewnić całkowicie
bezpieczną i elastyczną automatyzację.
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Technologia AGV
ASTI Mobile Robotics jest ekspertem
w dziedzinie obsługi klienta
w zakresie procesów przemysłowych,
łączności i intralogistyki..

Systemy nawigacji

Systemy bezpieczeństwa

Baterie i systemy ładowania

Systemy komunikacji

Precyzyjne, niezawodne i elastyczne
systemy nawigacji

Podczas pracy ze sprzętem ASTI Mobile
Robotics bezpieczeństwo ludzi zawsze
jest najważniejsze

Bogata linia systemów energetycznych

Aby AGV pracowały według wymagań
i potrzeb zakładu, muszą zostać
skonfigurowane ze wspomagającymi
je systemami informatycznymi

Nasze różne technologie mogą być
wykorzystywane do lokalizacji pojazdów
i nawigacji w obszarze działającego systemu
komunikacji.
Nawigacja magnetyczna
Nawigacja laserowa
Nawigacja QR
Nawigacja SLAM-Natural
Podwója nawigacja

Zautomatyzowane pojazdy kierowane są robotami
współpracującymi, które zapewniają bezpieczne
przemieszczanie się w obszarach przemysłowych.
Mogą one bezwypadkowo funkcjonować
w obszarach, na których pracują ludzie
oraz inne maszyny. Ze względu na zapewnienie
bezpieczeństwa w środowisku pracy wszystkie
nasze produkty spełniają najwyższe wymagania
w tym zakresie.
Laserowy skaner bezpieczeństwa
Sterowniki bezpieczeństwa PLC

Baterie
Li-ION
Żelowe
kwasowo-ołowiowe

Stosowane systemy ładowania
Ręczna wymiana

Systemy ostrzegawcze

Automatyczna wymiana

Czujniki obciążenia

Ładowanie on-line

Czujniki końcówki wideł
Fotokomórki i zderzaki
Przyciski zatrzymania awaryjnego
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Zapewnia efektywną strategię ładowania i
wysoką wydajność akumulatorów. Pozwala to
zapewnić całkowitą autonomię, której nasze
AGV potrzebują do pracy.

ASTI Mobile Robotics jest ekspertem w dziedzinie
łączności. Nasz system pozwala na połączenie
floty pojazdów z innymi systemami, liniami
produkcyjnymi, terminalami i systemami
zarządzania naszych klientów.
System informatyczny podzielony jest na różne
moduły, które odpowiedzialne są za realizację
wydawanych poleceń, regulowanie priorytetów
AGV i zarządzanie dwukierunkową komunikacją
ze wszystkimi elementami zakładu klienta
oraz jego systemami zarządzania.

Nasze pojazdy AGV wyposażone są
w pełną gamę systemów bezpieczeństwa.
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Oprogramowanie
i łączność dla
inteligentnych fabryk
ASTI jest dziś nie tylko twórcą
Przemysłu 4.0, ale także producentem
kompatybilnych produktów, z jasno
określoną strategią oferowania swoim
klientom większej i lepszej łączności,
integracji usług, konserwacji
zapobiegawczej oraz analityki
wydajności.

Odkryj nasze “Podłączone usługi ASTI”
Dobra łączność może przenieść Twoją fabrykę na wyższy poziom,
optymalizując operacje i procesy oraz ułatwiając podejmowanie decyzji.
Może to nastąpić poprzez komunikację w czasie rzeczywistym
oraz monitorowanie każdego pojazdu każdej jednostki lub systemu
w łańcuchu wartości.
Oferujemy następujące usługi - alerty w czasie rzeczywistym,
monitorowanie i diagnostykę, zdalne aktualizacje oprogramowania
i konfigurowalne tablice rozdzielcze.
łączność loT poprzez M2M, WiFi, 4G LTE ...
Zwiększona produktywność oparta na inteligentnej analizie danych
Wizualne czytelne i interaktywne raporty
Tablice rozdzielcze aktualizowane w czasie rzeczywistym
Alerty operacyjne
Dostęp poprzez API, konfigurowalne pulpity, połączone z innymi
źródłami danych i zdalne aktualizacje oprogramowania

Internet

Usługi
w chmurze

Sztuczna
Inteligencja

Alerty

Analiza
biznesowa
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Analiza
danych
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Klienci
Tworzymy długotrwałe relacje z naszymi
klientami.
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