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Egzoszkielety

Egzoszkielet jest przeznaczony do stosowania na 
stanowiskach o wysokiej powtarzalności, w 
szczególności czynności wymagających pracy rąk 
oraz pracy w pozycji pochylonej wymuszonej, na 
stanowiskach takich jak:

W pracy takiej wymagana jest wysoka 
wytrzymałość pracowników, których układ 
szkieletowo-mięśniowy jest długotrwale 
intensywnie narażony na przeciążenia.

Egzoszkielety to narzędzia, które pozwalają na 
odciążenie pracownika w wykonywaniu tych 
czynności, co skutkuje większym komfortem pracy 
oraz zachowaniem sprawności i efektywności pracy 
przez cały czas realizowania zadania, oraz zmniejsza 
ryzyko kontuzji, które mogą narazić pracownika na 
absencję.

• Praca na liniach produkcyjnych

• Prac związanych z zaopatrzeniem produkcji

• Długotrwałej pracy stojącej

• Zasilania zautomatyzowanych stanowisk
obróbczych

• Prace Magazynowe

• Logistyka wewnętrzna



Egzoszkielety stają się coraz bardziej interesujące dla przemysłu
motoryzacyjnego, aby wspierać w sposób ergonomiczny 
pracowników i dodatkowo zwiększać możliwości w systemie 
produkcyjnym. Dzięki egzoszkieletom na naszych oczach ziszczają 
się marzenia naukowców o zwiększeniu możliwości organizmu 
człowieka.

Konstrukcja mechaniczna lub mechaniczno elektryczna, zakładana przez
użytkownika na podobieństwo plecaka i mocowana do określonych
części ciała, pozwala wzmocnić jego siłę oraz zwiększyć wytrzymałość.

Egzoszkielet widoczny na zdjęciu wspiera pracę ramion, 
pomagając pracownikowi w zadaniach na wysokości od ~90 
centymetrów nad ziemią aż do pozycji ramion wyprostowanych 
nad głową (zależne od wzrostu pracownika), egzoszkielet 
zapewnia równocześnie swobodę ruchów dzięki swojej niewielkiej 
wadze i prawidłowemu dopasowaniu

Według globalnewswire rynek egzoszkieletów to obecnie 
150-200mln$ ale jego roczny skapitalizowany wzrost jest 
szacowany na 46% i w roku 2028 będzie warty 5,8mld$ to 
świadczy o potrzebie wzmacniania ludzkich możliwości oraz o 
głębokim przekonaniu do tego światowego rynku przemysłowego.



Kompaktowy egzoszkielet powstał, aby pomóc 
pracownikom przemysłu, których praca jest 
obciążająca fizycznie.

Egzoszkielet - zmniejsza zmęczenie pracowników a 
przez to wpływa pozytywnie na ich wydajność, 
urządzenie wspiera pracę nie tylko mięśni ale również 
stawów przez co korzystnie wpływa na zdrowie 
pracowników w długiej perspektywie czasu.

Egzoszkielet jest złożoną mechaniczną konstrukcją 
która wykorzystuje wiele dźwigni i osi obrotu w celu 
zacenienia właściwego wsparcia w możliwie 
najszerszym zakresie wykonywanych ruchów, nie 
wymagając przy tym użycia zasilania.

Egzoszkielet pozwala na zachowanie całkowitej 
zbliżonej do naturalnej mobilności i możliwość 
dostosowania zakresu wsparcia do wielu różnych 
stanowisk roboczych.

• praca w logistyce
wewnętrznej

• waga urządzenia
zależnie od
konfiguracji od
3,5 - 5kg

• Zakres wspomagania
podnoszenia:
2kg - 12kg

• Zakres wzrostu
pracownika:
152cm – 193cm*

* Zakres wzrostu
może się różnić w
zależności od
długości tułowia



Egzoszkielety

Podczas noszenia Egzoszkieletu powinieneś
podnosić tylko tyle samo ciężaru, co bez
urządzenia.

Niezależnie od tego, jaki ładunek zwykle podnosisz
(klucz dynamometryczny 2,5kg, komponent 5kg, a
nawet ciężar ręki), poczujesz się lżejszy dzięki
wzmocnieniu, które otrzymujesz.

Egzoszkielet zapewnia wsparcie w wysokości klatki
piersiowej 2,2 - 6,8 kg na ramię, aby zwiększyć
naturalną siłę w ciągu dnia pracy.

Urządzenie to nie ma za zadanie zwiększać twojej 
siły, ma za zadanie odciążyć użycie mięśni w 
powtarzalnych czynnościach produkcyjnych i około 
produkcyjnych a przez to zredukować zmęczenie po 
całym dniu pracy do koniecznego minimum.

Egzoszkielet został zaprojektowany tak, aby
operator mógł go założyć samodzielnie. Przy
odrobinie praktyki większość ludzi może założyć
Egzoszkielet w mniej niż minutę.



Egzoszkielety

• wsparcie przy podnoszeniu od 2 kg do 12 kg, 

• zmniejszone zmęczenie,

• zwiększona wytrzymałość,

• dostosowywany rozmiar, 

• lepsze zdrowie pracowników, 

• poprawiona motywacja pracowników.

Egzoszkielet Progress Safety for Industry, powstał z 
myślą o pracownikach przemysłowych pracujących w 
logistyce wewnętrznej, na liniach produkcyjnych przy 
realizujących zadania magazynowe.

Testy udowadniają jak bardzo jest skuteczny we 
wsparciu realizacji zadań pracowników i poprawie 
wydajności pracy.

Egzoszkielet przy niskiej wadze jest noszony jak plecak.
Użytkownik umieszcza ręce na paskach naramiennych
kamizelki, a następnie zapina klamry na piersi i talii.
Część tylna może regulować aby dopasować ją do 
różnych rozmiarów ciała, a stopień wspomagania siły 
można regulować na wielu poziomach.

Egzoszkielet wymaga minimalnej konserwacji. 
Utrzymanie Egzoszkieletu w czystości jest 
najważniejszym aspektem konserwacji. Cały zestaw 
elementów tekstylnych można zmienić w mniej niż 5 
minut. Elementy tekstylne są zdejmowalne przez co 
pozwalają na zachowanie odpowiedniej higieny oraz 
dopasowanie jednego urządzenia do wielu operatorów



Każdy Egzoszkielet składa się ze składników
mechanicznych w połączeniu z odpowiednio
dobranymi elementami tekstylnymi.

Operator przymocowuję odpowiednie elementy
tekstylne do struktury stalowej szkieletu aby
dopasować egzoszkielet do właściwego rozmiaru

Identyfikator
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Zespoły F LinkF
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Podział ze względu na rodzaj
wspomagania:

Podział ze względu na układ
wykonawczy:

• pasywne: lub też mechaniczne, 
zestrojone w sposób zapewniający
odpowiednie wsparcie użytkownika
jednak bez użycia zasilania energią
elektryczną.

• aktywne: lub też elektryczne, ruch
wspomagany jest za pomocą
serwomotorów po zainicjowaniu
ruchu przez użytkownika ruchem
mięśni.

• hydrauliczny,

• pneumatyczny,

• elektryczny,

• kombinacja hydraulicznego
pneumatycznego/elektrycznego.

Podział ze względu na rodzaj
konstrukcji:

• egzoszkielet kończyn dolnych,

• egzoszkielet kończyn górnych,

• egzoszkielet kompletny,

• ortezy np. na dłonie (rękawice).

Podział ze względu na rodzaj
sterowania:

Ze względu na przeznaczenie:

• przy pomocy sygnałów
bioelektrycznych
generowanych przez mięśnie,

• przy pomocy czujników sensorycznych.

• militarne,

• do celów medycznych w rehabilitacji,

• przemysłowe,

• dla sportowców.



System inteligentnego
monitoringu

Nasz klasyfikator bardzo dobrze radzi sobie z 
wykrywaniem ludzi i wózków widłowych oraz innych 
pojazdów. Klasyfikator można nauczyć wykrywania 
niemal dowolnych elementów, oraz ustalić wiele 
powiązanych z tym akcji, od zapalenia światła w
miejscu pracy, do powiadomienia odpowiednich osób
odpowiedzialnych za zarządzania obszarem o 
przebywaniu tam osób nieuprawnionych

Inteligentne systemy monitorowania zachowań to 
nowa dziedzina dozoru automatycznego, pozwalają 
one określić liczbę pracowników w strefie pracy 
wózków widłowych, czy w określonych strefach 
ewakuacji, pozwala też wykryć obecność sprzętu 
logistycznego w miejscach, do których nikt nie 
powinien mieć dostępu.



System pozwala na lepsze wykorzystanie posiadanych zasobów, zwiększenie wykrywalności zdarzeń oraz skrócenie czasu 
reakcji na nie. Wysoka jakość wdrożonego produktu, szeroki wachlarz zastosowanych analiz oraz łatwość obsługi sprawiły, 
że powstałe rozwiązanie w znacznej mierze rozwiązało kluczowe problemy związane z obsługą systemu monitoringu ułatwia 

pracę operatorów.

• Obserwuje kamery nieobserwowane w danym
momencie przez człowieka

• Działa zgodnie ze stylem pracy operatora 
• Zwraca uwagę operatora na sytuacje

potencjalnie niebezpieczne

• Wspiera wykrywanie zdarzeń w czasie
obniżonej koncentracji

• Skraca czas reakcji na zdarzenie
• Pozwala operatorowi skoncentrować się na

miejscach wymagających szczególnej
uwagi

To rozwiązanie pozwalające rozwinąć tradycyjny monitoring w System Inteligentnego Monitoringu.
Dzięki wykorzystaniu elementów sztucznej inteligencji, system umożliwia monitoringowi wykrycie obiektów i zdarzeń

z nieosiągalną do tej pory dokładnością. 

System samodzielnie analizuje obraz z kamer i powiadamia operatora o wykrytych, zdefiniowanych wcześniej, sytuacjach
np. obecności człowieka w miejscu niedozwolonym oraz o zachowaniach odbiegających od normy np. panice.

Dzięki temu system zdecydowanie zwiększa skuteczność działania centrów monitoringu.
System też może funkcjonować jako autonomiczne centrum monitoringu bez wsparcia ze strony ludzkiego operatora.



System w sposób ciągły analizuje obraz z kamer
poszukując zdefiniowanych zdarzeń w 
określonych przez operatora godzinach, np. 
wyłącznie w nocy.

Po automatycznym wykryciu sytuacji 
potencjalnie niebezpiecznej system wysyła 
powiadomienie do operatora odpowiedzialnego 
za obserwację danego obszaru. Operator 
błyskawicznie dokonuje jego interpretacji.

• Łatwość konfiguracji i obsługi powiadomień

• Kilka scenariuszy na jednej kamerze

• Wykorzystuje istniejące kamery, nie wymaga zmian 
w infrastrukturze

• Działa niezależnie od systemu VMS i NVR 

• Funkcjonuje na kamerach obrotowych,

• System działa 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, z 
możliwością indywidualnej konfiguracji

1. KAMERY 2. SYSTEM 3. POWIADOMIENIA 4. OPERATOR

To do człowieka należy decyzja o podjęciu
ewentualnej interwencji przez odpowiednie
służby.

Takie działanie systemu nie zaburza pracy
centrów monitoringu, lecz wspiera działanie
operatorów.

Stanowi pomoc w stanach obniżonej
koncentracji i eliminuje uciążliwości
generowane przez czynnik znużenia.

System po okresie nauki i współpracy z 
operatorem może zostać przełączony w tryb w 
pełni automatyczny i wpięty w system ochrony, 
straży pożarnej, pogotowia czy policji.



Osoby leżące

• Szybsza reakcja służb

• Wspiera wykrywanie zdarzeń w czasie
obniżonej koncentracji

• Ochrona życia i zdrowia osoby leżącej

Grupy osób:

• Poprawa bezpieczeństwa

• Zapobieganie bójkom, wandalizmowi

Człowiek w zakazanej strefie:

• Zapobieganie wypadkom, wandalizmowi 

• Poprawa ochrony obiektów i mienia

Detekcja zachowań nieprzewidywalnych:

• Szerokie możliwości analizy
• dostosowanie do indywidualnych potrzeb

Wykorzystanie algorytmów z obszaru Machine Learning
(uczenie maszynowe oparte na idei sztucznej inteligencji) ma
na celu odwzorowanie działania ludzkiego mózgu.

System uczy się prawidłowych zachowań, a następnie,
wykryte odstępstwa od przyjętej normy, sygnalizuje w formie
powiadomienia.

Takie podejście pozwala na praktycznie nieograniczone
zastosowanie systemu.

System inteligentnego
monitoringu

Analiza oczekiwań i dostosowanie
systemu do potrzeb klienta

Instalacja serwera systemu
w infrastrukturze sieciowek klienta

Konfiguracja powiadomień
i szkolenie operatorów



Monitoring w czasie rzeczywistym zapewnia
zwiększenie standardów bezpieczeństwa w 
zakładzie.

Funkcja ostrzegania zapewnia natychmiastowe
powiadamianie o zdarzeniach, takich jak:

• Wejście do strefy zamkniętej bez pozwolenia

• Kolizja pojazdów

• Przyspieszenie

• Przekroczenie liczby pojazdów w
wyznaczonych strefach



System detekcji naruszenia linii
przykładowa konfiguracja

Chcielibyśmy przedstawić koncept systemu którego celem jest detekcja 
przekroczenia linii przez człowieka lub wózek widłowy.

Test systemu przeprowadzono w Toyota Motor Manufacturing Poland w 
Wałbrzychu.

Detekcja ta byłaby alarmowana wygenerowanym sygnałem
dźwiękowym oraz wysłaną wiadomością mailową na wybrane skrzynki 
pocztowe.

Elementy składowe systemu

• Głośnik IP sterowany przez API
• Wygenerowanie sygnału

dźwiękowego z głośnika
• Moduł analityczny: wykrywanie

przekroczenia linii przez człowieka
lub wózek 

• Uruchomienie oprogramowania w
lokalizacji klienta

• 2 x kamera full HD
• Licencja systemu na 2 kamery
• Zasilacz PoE dla głośnika 
• Montaż kamer, głośnika, zasilacza,

okablowania
• 2 x kamera full HDSerwer do analizy 

obrazu z kamer



Proces uruchamiania

01 Skanowanie 02 Montaż

03 Integracja 04 Uruchomienie

05 Monitoring



Kontrola jakości

Zautomatyzowana kontrola jakości najnowszej 
generacji pozwala na uruchomienie
kontroli jakości tam gdzie do tej pory niezbędny był 
wykwalifikowany operator, jego nieoceniona pomoc 
może być teraz wykorzystana w innych zadaniach.

• Definiowanie kontroli jakości – parametry i
scenariusze projekty innowacyjne

• Kontrola jakości, koszty vs zyski

• Realne statystki o błędach produkcyjnych

• Informacja o niezgodnościach w czasie
rzeczywistym

• Zapewnienie stabilności procesu produkcji

• Dbanie o wizerunek Firmy wśród Klientów

• Współtworzenie programów profilaktycznych

Wykrywamy zdarzenia w których mogą powstać wady 
na każdym etapie procesu produkcyjnego takie jak:
- brak lub niewłaściwy element
- uszkodzenia materiału
- niewłaściwy materiał
- pęknięcie
- zarysowanie
- odkształcenie
- odprysk
- wtrącenie
oraz inne które mogą zostać zdefiniowane systemowi 
maszynowego uczenia najnowszej generacji



Deep Learning w wizyjnej kontroli jakości

• Oprogramowanie oparte na głębokim uczeniu
się może teraz wykonywać zadania związane z
lokalizacją części, inspekcja, rozpoznawanie
znaków. 

• Modele głębokiego uczenia mogą wyróżnić
niedopuszczalne wady przy jednoczesnym
tolerowaniu naturalnych odmian złożonych
wzorów.

• Łatwe dostosowanie do nowych przykładów
bez konieczności przeprogramowywania
podstawowych algorytmów.

• Głębokie uczenie uczy roboty i maszyny
robienia tego, co przychodzi ludziom
naturalnie: uczenia się przez przykład.



Ludzka kontrola jakości vs Mechaniczna 

Zalety Deep Learningu

Mechaniczna kontrola jakości

•  Dokładność
•  Powtarzalność
•  Prędkość

• Łączy specyfikę i elastyczność kontroli
wzrokowej z niezawodnością powtarzalnością i
mocą systemu komputerowego

• Wszystko w łatwym do wdrożenia interfejsie

• Ludzki, potężny i szybki 

• Wykrywa anomalie i wady estetyczne

• Rozszyfrowuje wymagające teksty i znaki

• Znajduje złożone funkcje i obiekty

• Oddziela i klasyfikuje obiekty lub sceny

• Rozwiązują problemy z inspekcją powierzchni,
klasyfikacją, lokalizacją 

• Zautomatyzowanie wcześniej
nieprogramowalnych aplikacji, zmniejszenie
wskaźników błędów i skrócenie czasu kontroli.

• Zoptymalizowane do rzeczywistej analizy
obrazów przemysłowych 

• Wymagając znacznie mniejszych zestawów
obrazów i krótszych okresów szkolenia i walidacji

• Dogłębne uczenie się oferuje producentom
możliwość rozwiązywania problemów, które
stanowią wyzwanie dla tradycyjnych aplikacji
do widzenia maszynowego, i do tego z większą
niezawodnością.

Ludzka kontrola jakości

•  Szczegóły zbyt małe by były widoczne dla
wzroku

Lokalizacja Klasyfikacja Analiza



Systemy kontroli jakości są wykorzystywane w 
wielu dziedzinach przemysłu (Motoryzacja, 
Opakowania, Farmacja, Kosmetyki, Elektronika, 
Tworzywa sztuczne) do kontroli jakości 
produkowanych elementów.

Różne kryteria zmuszają producentów do 
stosowania zaawansowanych systemów 
wizyjnych zapewniających wykonanie w
bardzo krótkim czasie wszystkich

• Wiele narzędzi do pomiaru i rozpoznawania
wad współpracujące z urządzeniami
automatyki na linii produkcyjnej.

• W systemach kontroli jakości występuje
często konieczność bezdotykowej kontroli
parametrów przedmiotu.

• Duża seryjność produkcji powoduje, że
potrzebne są urządzenia o dużej szybkości
analizy obrazu.

Wizyjna kontrola
jakości / zastosowania



Współpraca z układem sterowania
(przykład implementacji)

• Zadanie diagnostyczne polega na zbadaniu
kilkunastu parametrów silnika 
produkowanego na tej linii.

• Informacje i wyniku pomiarów i kontroli
kolejnych elementów mogą przesyłane

• Po wykonaniu zadania diagnostycznego
przesyła informację do
robota o gotowości do wykonania
następnego zadania.

• Kamera dla każdego zarejestrowanego
elementu tworzy wpis w bazie wraz ze
zdjęciem oraz numerem seryjnym
umożliwiającycm analizę danych jeśli
wada pojawi się na dalszych etapach
procesu lub w ramach reklamacji u klienta

Zastosowania systemów wizyjnych z 
układami sterowania

Zadaniem robota jest pozycjonowanie 
kamery nad kolejnymi elementami silnika. 
Kamera na podstawie przygotowanego 
programu diagnostycznego przeprowadza 
inspekcję kolejnych elementów.



Deep Learning vs kontrola wzrokowa
Deep learning w porównaniu do innych metod inspekcji

Deep learning w porównaniu do 
innych metod inspekcji:

Deep learning w porównaniu do
standardowych aplikacji Machine Vision

• Działa 24x7 i utrzymuje ten sam poziom
jakości na każdej linii, na każdej zmianie i w
każdej fabryce.

• Zaprojektowane do rozwiązania zadań w
trudnych aplikacjach.

• Identyfikuje każdą wadę poza ustawioną
tolerancją.

• Łatwiejsza konfiguracja.

• Identyfikacja wady w zależności od złożoności
obrazu i zastosowanej mocy obliczeniowej może
trwać od 14ms do 1000ms w tym czasie aplikacja
sprawdzi wszystkie możliwe skatalogowane oraz
te ustalone jedynie jako tolerancje.

• Pozwala na zdefiniowanie odchylenia

• Umożliwia kontrolę nieregularnych i
poruszających się elementów, umożliwia
kontrolę tekstur oraz geometrii obiektów z
szerszym zakresie

• Aplikacja uczy się rozpoznawania defektów
w toku przypominającym naukę nowego
pracownika, dzięki temu nie wymaga
skomplikowanej wiedzy programistycznej do
szybkiego wdrożenia.



Zastosowania systemów wizyjnych
- Aplikacja Przód vs Tył

Zastosowania systemów wizyjnych
- Felgi

Zadanie:

• Nakrętka jest obracana w maszynie
• Oświetlenie jest niejednorodne
• Narzędzia tradycyjne
• Wykrywanie określnych cech
• Klasyfikacja tych cech
• Rozwiązanie dopasowane pod kątem jednego obiektu
• Deep Learning
• Klasyfikacja obiektów

Zadanie:

• Identyfikacja modelu felgi
• Systemy tradycyjne:
• Ręczne wyciąganie cech
• Klasyfikacja przy użyciu SVM
• Deep Learning
• Klasyfikacja obiektów



Zastosowania systemów wizyjnych
- obrazowanie medyczne

Zastosowania systemów wizyjnych
- Aplikacja obrazowanie gwinty
mocowanie w skrzyni biegów

Algorytmy tradycyjne:
• ekstrakcja krawędzi / segmentacja
• wymagania stabilnych warunków

oświetleniowych

Deep learning:
• detekcja cech: Przerwy
• radzi sobie z niejednorodnym oświetleniem

Działa również dla znacznie trudniejszych 
przypadków:
• pudełka z nadrukami
• ubrania foliowane

Na obudowie skrzyni biegów kontrolowane są gwinty w
otworach do mocowania skrzyni. Zadanie diagnostyczne 
polega na końcowej weryfikacji otworów pod względem 
wykonania w nich gwintu.

Zadanie wykonywane jest przy wykorzystaniu jednej
kamery i oświetleniu z kilku źródeł korpusu skrzyni.
Zadanie wykonywane jest przy wykorzystaniu
narzędzia do pomiaru intensywności światła w
otworach.

Powierzchnia wewnętrzna otworu bez gwintu widoczna
na drugim rysunku nie odbija światła i widoczna jest
jako ciemny punkt. Ocena ilości światła odbitego przez
powierzchnię gwintową jest podstawą do oceny
prawidłowego wykonania korpusu.



1. Otwórz:
- Dodaj narzędzie do akwizycji obrazu np. kamera
- Dodaj narzędzia do Deep Learningu

2. Załaduj 20-50 obrazów do treningu

3. Oznacz obrazy zgodnie z wymogami
jakościowymi

4. Uruchom proces trenowania

5. Uruchom program i oceń wyniki,
dokonaj korekt tolerancji

6. Osadź narzędzie kontroli w interfejsie
maszyny - np. podgląd procesu kontroli
i oceny na panelu operatora maszyny

Zastosowania systemów wizyjnych
(przykładowy cykl programowania)



Pozycjonowanie
pojazdów

Nasza technologia zapewnia dostęp w czasie
rzeczywistym do precyzyjnych danych o 
lokalizacji pojazdu i jego trasach. Wszystkie 
dane można uzyskać w dowolnym momencie 
za pośrednictwem portalu internetowego lub 
niezależnej aplikacji.

Rozwiązanie pozycjonowania opiera się tylko na
już istniejącej infrastrukturze sieci budynku,
analizując sygnały z różnych punktów 
dostępowych (AP), w tym Wi-Fi, Bluetooth, pola 
magnetycznego.



Pozycjonowanie pojazdów

Zainstalowane rozwiązanie na wózkach



Benefity wdrożenia / wydajność Benefity wdrożenia / bezpieczeństwo

•  zmniejszenie liczby używanych pojazdów,
utrzymanie obciążenia pracą floty

•  projektowanie bardziej efektywnych dróg
transportowych

•  wzrost wykorzystania pojazdów (%)

•  poprawa indywidualnej efektywności
operatorów.

•  projektowanie nowego układu zakładu

Monitoringu w czasie rzeczywistym zapewnia 
zwiększenie standardów bezpieczeństwa w zakładzie
 
Funkcja ostrzegania zapewnia natychmiastowe 
powiadamianie o takich zdarzeniach, takich jak:

•  Wejście do strefy zamkniętej bez pozwolenia
•  Kolizja pojazdów
•  Przyspieszenie
•  Przekroczenie liczby pojazdów w wyznaczonych

strefach



Benefity wdrożenia / oszczędność

Wdrożenie zaleceń optymalizacyjnych 
prowadzi do natychmiastowych oszczędności:

•  Zmniejszenie wielkości floty (oszczędność
kosztów leasingu, napraw, ładowania, serwisu)

•  Zmniejszenie strat czasu w operacjach
zarządzania dzięki dostępowi do danych
dostępowych w czasie rzeczywistym

•  Zwiększona produktywność personelu, dzięki
usłudze monitorowania.

•  Spadek kosztów związanych z naruszeniem
bezpieczeństwa,



Oprogramowanie

Mapa ciepła dla 4 urządzeń: Diagram spaghetti dla
pojedynczego urządzenia



Urządzenie
pomiarowe

Jednostki pomiarowe korzystając z sensorów 
wielkości fizycznych takich jak natężenie pola 
elektromagnetycznego czy przyspieszenie oraz czas 
odbicia światła ToF. Jednoczesne wykorzystanie tych 
czujników pozwala na precyzyjne pozycjonowanie 
urządzeń z dokładnością poniżej 1m wewnątrz 
budynków.

Jednostki pomiarowe, bezpiecznie przymocowane
do pojazdów, zapewniają dane dotyczące lokalizacji
łącząc funkcje żyroskopu, przyspieszeniomierza,
kompasu i widzenia kamery. Jednoczesne
wykorzystanie tych czujników zapewnia precyzyjne
śledzenie pojazdów do ok. 1 m dokładności.

Pojazdy przemysłowe można śledzić zarówno
wewnątrz, jak i na zewnątrz. Technologia jest
bezproblemowo obsługiwana przez przez system 
GNSS w celu ciągłego śledzenia zasobów mobilnych 
po opuszczeniu budynku.

Urządzenia pomiarowe można ładować z portów
USB w pojazdach, zasilanych z akumulatora
śledzonego zasobu.



Maszyny vendingowe

Nasze maszyny zostały zaprojektowane 
na potrzeby klientów. 

Służą one jako magazyn w kanale 
dystrybucji i zarządzania procesami w 
danym przedsiębiorstwie.

• Dostępność artykułów 24h na dobę, 7
dni w tygodniu

• Możliwość ręcznego wydawania w
przypadku awarii

• Brak konieczności serwisowania
• Całkowita kontrola nad asortymentem
• Automatyczne zamawianie
• Obniżenie zużycia artykułów

Dzięki doświadczeniu i potencjałowi 
technologicznemu który posiadamy opracowujemy i 
przygotowujemy automaty vendingowe które 
spełniają indywidualne wymagania klienta.



Maszyny
vendingowe
Maszyny vendingowe instalowane bezpośrednio na halach 
produkcyjnych czy przestrzeniach openspace pozwalają na 
magazynowanie szybko utylizowanych elementów wyposażenia 
pracowników, np. rękawice, ochronniki słuchu, okulary lub inne 
elementy biurowe

Funkcje:

• Możliwość wydania do 72 rodzajów produktów w jednej maszynie
czujnik wydawanego produktu 

• Fotokomórka dba o prawidłowe wydanie i pozwala na dostosowanie do
wielu rodzajów wydawanych materiałów.

• Uniwersalne oprogramowanie automatu umożliwiające instalację czytników
kart RCP, magnetycznych i chipowych dla dedykowanych pracowników

• Energooszczędne przyjazne dla środowiska wewnętrzne oświetlone LED.



Współpracujemy w wiodącymi 
producentami techniki 
magazynowej.

Dostarczamy szeroką gamę regałów 
najwyższej jakości 
przystosowanych pod wymogi 
naszych klientów. 

Regały
•  Paletowe

•  Przepływowe

•  Kompletacyjne

•  Wspornikowe

•  Wjezdne Drive In

• Antresole i podesty 
robocze

•  Automatyczne
regały rozsuwane

Na specjalne zapotrzebowanie 
klientów oferujemy 
również projekty magazynów 
automatycznych i 
półautomatycznych.

Progress oferuje przeglądy 
eksperckie regałów 
magazynowych spełniające 
wytyczne i warunki, jakie stawia 
norma PN-EN 15635:2010.



Regały Paletowe
Najbardziej popularny i uniwersalny system magazynowy. Umożliwia 
składowanie zróżnicowanych pod względem rozmiaru i wagi towarów.

Regały wjezdne Drive-In
Rozwiązanie pozwalające osiągnąć wysoki współczynnik wykorzystania 
kubatury magazynu. System Drive-In składa się z regałów tworzących 
tunele paletowe oraz z poziomów wyposażonych w szyny nośne.



Regały przepływowe
Przeznaczone do składowania towarów na paletach, uporządkowanych 
według rodzaju i terminu ważności. Budowa regałów przepływowych 
opiera się systemie łóż rolkowych wbudowanych w standardową 
konstrukcję regałową.

Regały Push Back
System logistyczny umożliwiający składowanie według zasady LIFO - 
ostatnie weszło, pierwsze wyszło - do 6 palet w głąb tunelu.



Regały wspornikowe
Idealne rozwiązanie w przypadku składowania towarów gabarytowych, 
których wymiary są o wiele większe niż gniazda regałowe.

Antresole i podesty robocze
Antresole magazynowe i podesty wielopoziomowe są rozwiązaniem 
dedykowanym do składowania towarów na kilku poziomach, jak i do 
wydzielania dodatkowych stref kompletacyjnych w magazynie.



Regały satelitarne
Półautomatyczny system gęstego składowania Pallet Shuttle, w którym 
do obsługi palet w regałach wykorzystywana jest sterowana radiowo
platforma satelitarna.

Regały mobilne
System regałów mobilnych składa się z regałów paletowych 
rzędowych lub regałów wspornikowych mocowanych naplatformach 
mobilnych zasilanych elektrycznie.



Regały półkowe
System regałów półkowych dedykowany jest do składowania towarów 
lekkich w różnej formie pakunkowej – w kartonach, paczkach, 
pojemnikach bądź luzem.

Regały Maxi-półki
Regały półkowe Maxi-półki są najczęściej wykorzystywane w 
systemach składowania towarów drobnicowych w kartonach, 
paczkach, pojemnikach bądź luzem.



Codziennie ciężko pracujemy, aby Twoja firma była inteligentna!

Sensory IoT
Jesteśmy pełnym dostawcą usług
oferującym urządzenia IoT, platformę 
IoT i złącza ERP do integracji ze 
środowiskiem IT naszych Klientów.

Nasze rozwiązanie:

Czujnik urządzenia IoT, które mogą
mierzyć, analizować i gromadzić 
dane dla Twojej firmy oraz procesów, 
np. przepływ materiału w toku 
łańcucha zaopatrywania produkcji i 
służyć jako automatyczny system 
kanban.

Platforma:

Nasi partnerzy zwiększają 
zrozumienie branży dzięki naszej 
platformie IoT, śledząc najnowsze 
dane i informacje o swojej firmie.
Złącze Integracja urządzeń IoT z 
Twoją firmą, krajobrazem systemu i
procesami. Przebiega w sprawny
sposób, czyniąc Twoją firmę bardziej
inteligentną, w łatwy i szybki sposób.

Jakość
Oferujemy najnowocześniejsze urządzenia. Niezawodny i sprawdzony 
w branży.

Pełen serwis
Uzyskaj pełną obsługę ze sprzętu, oprogramowania i wsparcia. 
Ułatwiamy Ci życie.

Technologia
Oferujemy najnowocześniejsze czujniki, które łączą się z Wi-Fi, 
Bluetooth, radiem / LORA lub GMS (karta SIM).

Szybko, łatwo, idealnie.
Zapewniamy szybkie rozwiązania, które idealnie integrują się z 
Twoim środowiskiem IT. Szybko i łatwo.



Dlaczego jesteśmy idealnie 
dopasowani? Pomagamy w 
digitalizacji procesów biznesowych i 
usług w celu zapewnienia 
doskonałych podróży klientów. 
Zaczynamy od identyfikacji i oceny 
najcenniejszych procesów. Nasze 
głębokie doświadczenie branżowe i 
techniczne pomaga odkryć 
priorytetowe rozwiązania, które wywrą 
największy wpływ na Twoich klientów i 
biznes.

Dobra obsługa dla wszystkich firm 
nasza platforma IoT ułatwia 
ładowanie i analizowanie wszystkich 
informacji oraz zarządzanie 
urządzeniami. Teraz możesz skupić się 
na usprawnieniu procesów. 
Zapewniamy najwyższą jakość 
danych. Wszystkie informacje są 

 z zseżom   eż ,azcanzo oc ,enzcyzęjoleiw
nich korzystać w różnych językach, 
dzięki czemu wprowadzanie danych 
międzynarodowych jest szybkie i 
łatwe.

eKANBAN
Nasze rozwiązania bazujące na WiFi
oraz technologi radiowej IoT 868mhz
sprawiają że eKanban jest plug and play.

TRACK AND TRACE
Nasze urządzenia GSM i LORA
pomagają uzyskać w czasie
rzeczywistym wszystkie wymagane
informacje o Twojej firmie. Masz
przegląd swojej floty, produktów,
narzędzi i procesów.

RFID i SKANOWANIE
Tam gdzie ilość elementów jest zbyt
duża aby wyposażyć je w w indywidualne
aktywne sensory stosuje się rozwiązania
RFiD oraz kody kreskowe, one pozwalają
twojej firmie zastosować skuteczne i
ekonomiczne rozwiązanie do poprawy
wydajności, a terminale mobile pozwolą
na swobodną akwizycję danych



Naszym głównym celem jest ulepszenie Twojej firmy, Przejrzystość twoich procesów.

Nie musisz tracić czasu, sprawdzając ręcznie status swojego produktu, procesu lub łańcucha dostaw. Nasze czujniki 
zbierają wszystkie istotne dane i automatycznie uruchamiają przepływy pracy, takie jak zamawianie materiałów, 
śledzenie zasobów lub wysyłanie wiadomości e-mail do dostawcy. System ułatwia życie.

Przyjazna obsługa

Nasze rozwiązanie jest przyjazne dla użytkownika i łatwe w użyciu. Zapewniamy naszą platformę w różnych językach, 
abyś mógł używać swojego języka ojczystego w każdej firmie lub fabryce. Możemy również zapewnić zaawansowane 
szkolenia i konsultacje, aby znaleźć idealne rozwiązanie dla Ciebie.

Oszczędzaj pieniądze, automatyzując procesy.

Zaoszczędzisz pieniądze, korzystając z naszych rozwiązań. Automatyzacja procesów pomoże Ci skoncentrować się na 
podstawowej wartości Twojej firmy. Pomagamy w automatyzacji pracy ręcznej, dzięki czemu proces jest szybszy i 
niezawodny.



Maty
sygnalizujące

Ergonomia Ostrzeżenie
dźwiękowe

Antystatyczna

Firma Progress for Industry dba o bezpieczeństwo w 
zakładach pracy naszych klientów wyposażając je w 
Maty bezpieczeństwa.
 
Maty Bezpieczeństwa  są odpowiednie do stosowania 
przy stanowiskach:
 

• roboczych

• w miejscach kontrolnych

• przejściach gdzie maty poza sygnałem
dźwiękowym mogą również mieć dodatkąwą
sygnalizację LED

 
Ich zaletą jest łatwość instalacji, wyraźne oznaczenie 
strefy ochrony i niereagowanie na fałszywe sygnały 
wywoływane upadkiem drobnych przedmiotów.
 
Działanie mat bezpieczeństwa, w przeciwieństwie do 
zabezpieczeń optoelektronicznych, nie jest zakłócane 
przez dym lub opad drobnych ciał, np. wiórów, w 
strefie ochrony. Mat nie należy natomiast stosować 
tam, gdzie spadać mogą przedmioty większe i ostre.

Platforma IoTFazowane
krawędzie

Pasek LED
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