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VersaBox
Producent inteligentnych robotów klasy AMR (Autonomous  
Mobile Robots). Firma dostarcza wszystkie narzędzia 
potrzebne do cyfrowej transformacji intralogistyki: auto-
nomiczne roboty transportowe oraz system projektowania, 
modelowania i zarządzania transportem wewnętrznym. 
Rozwiązania VersaBox to odpowiedź na deficyty na rynku 
pracy oraz na ciągłą potrzebę podnoszenia jakości, tempa  
i elastyczności produkcji przemysłowej.

Faurecia Frames w Wałbrzychu
Jedna z fabryk francuskiego giganta, należącego do najwięk-
szych światowych dostawców motoryzacyjnych. Koncern 
ma filie w 35 krajach. Zatrudnia ponad 100 tys. pracowni-
ków w 266 zakładach i 39 centrach badawczo-rozwojowych. 
Wałbrzyski zakład specjalizuje się w produkcji przednich 
foteli samochodowych, które dostarcza w wersji manualnej 
i elektrycznej dla takich marek jak Volkswagen, BMW, Ford 
czy Peugeot.

VERSABOTY usprawniają 
procesy Faurecia Frames 
Jeden z największych koncernów automotive na świecie wdraża autonomiczne roboty transportowe (AMR),  
rozwiązując problem przepływu ładunków w transporcie wewnętrznym, czyli o podwójnym sukcesie  
współpracy Faurecia Frames i Versabox. 

„Wdrożenie inteligentnych rozwiązań transportowych, opartych  
na robotach VERSABOT, przyniosło nam wymierne korzyści finansowe  
i organizacyjne. Usprawniliśmy przepływ ładunków, poprawiliśmy  
wydajność oraz elastyczność systemu transportu wewnętrznego.  
Z nowym etapem współpracy wiążemy nadzieje na jeszcze większe 
zyski i dalszą poprawę konkurencyjności naszej fabryki.”

Marcin Wójcik  
Plant Manager w Faurecia Frames w Wałbrzychu



Filary sukcesu wdrożenia w Faurecia
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Innowacyjny sprzęt i oprogramowanie 
Dostarczamy roboty z bogatym wyposażeniem oraz całym oprogramowaniem, które łatwo  
zintegrować z systemami działającymi w miejscu wdrożenia – roboty, jak i system zarządzania flotą  
pozwalają na szybkie modyfikacje i elastyczne dopasowanie się do oczekiwań Klienta.

Starannie przygotowane wdrożenie 
VersaBox posiada procedury wdrożeniowe, które ograniczają do niezbędnego minimum  
czas trwania wdrożenia: skutecznie identyfikujemy zagrożenia, zanim pierwszy robot  
wjedzie na halę produkcyjną.

Doskonała współpraca
Sukces wdrożenia w fabryce Faurecia był możliwy dzięki doskonałemu  
przepływowi informacji i wzorcowej współpracy wykonawcy z Klientem:  
nastawienie na cel i pełne zaangażowanie pozwoliły osiągnąć znakomite wyniki.

VERSABOTY w fabryce Faurecia

Wyzwanie 
Automatyzacja transportu  
elementów konstrukcyjnych 
siedzeń samochodowych  
między magazynem kompo-
nentów, spawalnią i lakiernią.

Realizacja 
Wdrożenie autonomicznego  
systemu transportowego  
wykorzystująca platformę  
AUTONOMY@WORK™ oraz flotę 
VERSABOTÓW. Zastosowano 
roboty  dostosowane do transportu 
palet (z magazynu na linię produkcji) 
oraz holowania i sterowania  
wózkami „dolly” z elementami 
ramowymi (między spawalnią  
i lakiernią). Wózki przystosowano 
do współpracy z systemem mono-
rail w gniazdach produkcyjnych.

Sukces
Inteligentne maszyny realizują 
większość zadań transportowych. 
VERSABOTY każdego dnia  
realizują ok. 200 kursów między 
36 stanowiskami, przewożąc  
60-70 ton materiałów. 
Ich wprowadzenie odciążyło  
pracowników i poprawiło  
płynność przepływu ładunków.  
Autonomiczny system transpor-
towy jest w pełni zautomatyzo-
wany i zintegrowany z systemem 
zarządzania produkcją
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3 Podejmij współpracę

http://Versabox.eu/pl/kontakt/
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O VERSABOTACH

Samodzielna realizacja zadań transportowych  
w magazynach i halach produkcyjnych
Przy pierwszym przejeździe po hali VERSABOT tworzy jej wirtualną mapę, która jest układem odniesienia  
do orientacji w przestrzeni. Maszyna potrzebuje jedynie wskazania punktu poboru i punktu załadunku:  
optymalizuje trasę, omija przeszkody oraz reaguje błyskawicznie na ludzi i pojazdy w swoim sąsiedztwie.

Bogate wyposażenie
VERSABOTY dostarczamy z dodatkowymi elementami pomocniczymi, które pozwalają na transport ładunków  
na paletach, przemieszczanie wózków „dolly”  i współpracę z przenośnikami rolkowymi. Pobieranie i zdawanie 
ładunków jest całkowicie automatyczne.
 

Złożone środowisko pracy
VERSABOTY doskonale współpracują z ludźmi i innymi maszynami.  
Ich systemy bezpieczeństwa zapewniają całkowitą bezkolizyjność  
w czasie wykonywania zadań transportowych.

Platforma AUTONOMY@WORK™  
Projektowanie systemu transportu wewnętrznego, zarządzanie pracą 
robotów i symulacja realizacji zadań transportowych. Zaawansowana,  
a jednocześnie przyjazna użytkownikowi: do programowania robotów  
nie jest wymagane wykształcenie czy doświadczenie.

„Nasze roboty spełniają najwyższe światowe standardy. VERSABOTY  
i system automatycznego zarządzania flotą doskonale radzą sobie  
w trudnych środowiskach pracy w zakładach produkcyjnych  
i magazynach. Dostarczamy naszym klientom narzędzi, dzięki którym  
mogą realizować najbardziej wymagające zadania transportowe.” 

Jacek Królik 
Prezes VersaBox



Postaw na nowoczesną technologię
Zwiększ swoje zyski i popraw pozycję na rynku
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2-3 
tygodnie

lat1,5-2 

Tylko tyle potrzebujemy,  
by wdrożyć rozwiązania  
Versabox w Twojej firmie.

Po takim czasie  
możliwy jest  
zwrot inwestycji.

Rozwiązania VersaBox są w zasięgu każdego zakładu produkcyjnego średniej wielkości.

versabox.eu/pl
kontakt@versabox.eu

+48 513 032 034

Optymalizacja  
kosztów eksploatacji
Brak kosztownej eksploatacji, mniejsze 
zużycie energii, mniejsza awaryjność, 
łatwość konserwacji i napraw.

Swoboda planowania  
czasu pracy
Praca nieprzerwanie w systemie 24/7  
według indywidualnie dostosowanego 
grafiku.

Precyzja planowania  
kosztów
Niezależność od zdarzeń losowych 
umożliwia precyzyjne zaplanowanie 
kosztów pracy urządzenia oraz budżetu  
w skali całego przedsiębiorstwa

Brak przestojów
Płynna i nieprzerwana ciągłość dostaw: 
w przypadku awarii robota zastępuje  
go inny, który w pełni automatycznie  
przejmuje jego funkcje.

Bezpieczeństwo pracy
Błyskawiczna reakcja robotów  
przy rozpoznaniu niebezpieczeństwa  
kolizji – automatyczne zwolnienie  
lub zatrzymanie się.

Przyjazność środowisku  
naturalnemu
Brak emisji spalin i efektywniejsze 
wykorzystanie energii niż inne pojazdy 
transportu bliskiego.

Inteligentna intralogistyka wpływa na podniesienie  
wszystkich wskaźników jakości, wydajności i oszczędności

70% firm inwestujących w robotykę  
osiąga dwucyfrowy zwrot z inwestycji w ciągu < 2 lat

Raport IDC

Korzyści z implementacji inteligentnych 
rozwiązań transportowych

Rozpocznij proces

Zobacz video

https://www.youtube.com/channel/UCqjo4izZG8E76oRAW0p7Ghg
https://www.facebook.com/versaboxpl
http://versabox.eu/pl 
http://Versabox.eu/pl/kontakt/
http://Versabox.eu/pl/kontakt/
https://www.linkedin.com/company/versabox-sp-z-o-o-/?originalSubdomain=pl

