
INNOWACJA  
I WYDAJNOŚĆ W 
POŁĄCZENIU  
Z TRWAŁOŚCIĄ



NASZE INNOWACJE

Pełna integracja
Dzięki otwartym interfejsom nasze produkty można łatwo zintegrować 
z procesami przemysłowymi. Różnorodne możliwości przesyłania infor-
macji upraszczają połączenie z nadrzędnymi systemami.

Inteligentne sterowanie
Nasz inteligentny system sterowania sprawia, że procesy klejenia stają 
się inteligentniejsze. Jego kompleksowe funkcje kontroli i śledzenia 
zabezpieczają procedury produkcyjne i optymalizują procesy. Tym 
samym stanowi on łącze dla wydajnego usieciowania w cyfrowym 
środowisku.

Szwajcarska jakość
Nasze rozwiązania są od ponad 40 lat opracowywane i produkowane w 
Szwajcarii zgodnie ze szwajcarskimi standardami jakości. Gwarantuje to 
wysoką jakość i niezawodność, precyzję oraz długi okres użytkowania.

Maksymalne bezpieczeństwo
Przywiązujemy najwyższą wagę do bezpieczeństwa użytkowników i 
eksploatacji. Nasze produkty są bezpieczne, niezawodne i gwarantują 
wysoką dostępność systemową.

Prostota
Ułatwiamy zadania naszym klientom. Nasze systemy wyróżniają się 
prostą, spójną i zrozumiałą konstrukcją. Są łatwe w instalacji, a dzięki 
intuicyjnemu prowadzeniu użytkownika (HMI) są łatwe w obsłudze.

Tworzymy innowacyjne roz-
wiązania i korzystne procedury 
optymalizacji procesów klejenia. 
W ten sposób zapewniamy 
naszym klientom przewagę tech-
nologiczną i wzmacniamy  
ich pozycję wśród konkurencji.
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Zasoby
Mniej znaczy więcej: Nasze energooszczędne rozwiązania oszczędzają 
klej i są ekonomiczne w użyciu. Ograniczają ilość odpadów do minimum. 
Nie tylko klienci czerpią z tego korzyści, lecz także środowisko.

Okres użytkowania
Wysoka jakość produktów, łatwa wymiana modułów i długa dostępność 
części zamiennych zapewniają bardzo długi okres użytkowania naszych 
produktów.

Ekologia
Green Gluing wprowadza ekologiczne myślenie i działanie do całego 
cyklu eksploatacji naszych produktów i rozwiązań. Przykładowo produ-
kujemy nasze podzespoły za pomocą energii słonecznej i korzystamy z 
energooszczędnej infrastruktury.

Konsekwentnie dążymy do 
oszczędnego wykorzystywania 
zasobów: począwszy  
od rozwoju i produkcji, poprzez 
nanoszenie kleju, aż po trwałość 
naszych produktów i syste-
mów.



WYDAJNOŚĆ

Wysoka dostępność
Wysoka jakość i niezawodność naszych systemów gwarantuje wysoką 
dostępność. Poprzez optymalną konserwację zmniejsza się ryzyko 
nieplanowanych przestojów.

Bezbłędne wyniki
Nasze systemy są niezawodne i wyznaczają standardy najwyższej 
precyzji także przy bardzo wysokich prędkościach produkcji.

Tanio i ekonomicznie
Optymalne zużycie kleju i energii, modułowość, długi okres użytkowania 
i kompatybilność części zamiennych pozytywnie oddziałują na całko-
wite koszty eksploatacji.

Szybki zwrot z inwestycji
Niższe koszty eksploatacyjne prowadzą do szybkiej amortyzacji kosz-
tów inwestycji.

Dzięki swojej niezawodności 
nasze produkty zwiększają 
wydajność produkcji, poprzez 
długi okres użytkowania  
obniżają koszty eksploatacyjne, 
a tym samym umożliwiają 
ponadprzeciętny zwrot z  
inwestycji.



Globalna obecność
Dzięki oddziałom i przedstawicielstwom w ponad 70 krajach wszędzie 
jesteśmy blisko naszych klientów i bardzo dobrze znamy ich potrzeby.

Lokalne wsparcie
Oferujemy naszym klientom „kompleksowy serwis” i posługujemy się 
ich ojczystym językiem. Bliskość do klienta i wspólne zrozumienie uła-
twiają współpracę: Od planowania i uruchomienia poprzez konserwację, 
aż do optymalizacji instalacji.

Dostępne części zamienne
Części zamienne są dostępne na całym świecie w lokalnych magazy-
nach i w naszych pojazdach serwisowych. Gwarantuje to minimalne 
czasy przestojów.

Szkolenia
Nasze szkolenia są indywidualnie dopasowane do wymagań klienta. 
Dzięki znormalizowanemu interfejsowi użytkownika naszych produktów 
raz pozyskana wiedza znajduje zastosowanie do nowych urządzeń.

Kompetentne doradztwo
Od ponad 40 lat naszą specjalnością są wszystkie obszary nanoszenia 
klejów. Wspólnie z naszymi klientami opracowujemy indywidualne, 
odpowiadające potrzebom rozwiązania.

Jesteśmy tam, gdzie są nasi 
klienci – czyli na całym świecie. 
Gwarantuje to szybki, indywidu-
alny serwis i odpowiada  
naszej filozofii długofalowego 
partnerstwa.

USŁUGI



www.robatech.com

Przejmujemy odpowiedzialność. Poprzez „Green Gluing” 
tworzymy pomost między przemysłowym procesem 
klejenia a ekologicznymi wartościami podstawowymi. 
Łączymy przy tym innowacyjność i wydajność z 
trwałymi rozwiązaniami, by sprawić, że proces klejenia 
stanie się bardziej przyjazny dla środowiska, bezpiec-
zniejszy i prostszy. Ważne i rozsądne jest, by ekono-
miczne i ekologiczne myślenie i działanie było częścią 
naszych usług. Firma Robatech jest dumna z tego, że 
może dawać dobry przykład.   

Martin Meier, CEO Robatech Group
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