
Bagramet Sp. z o.o. powstała w latach 70 i w 

początkowym okresie działalności zajmowała się 

niewielkimi zleceniami, związanymi z produkcją 

zębów sprężynowych do agregatów. Jednak 

wraz z rozwojem firma zwiększyła zakres działań 

o tworzenie elementów i gotowych konstrukcji 

metalowo-stalowych co pozwoliło znaleźć 

więcej klientów. 

Realizacja projektu

Zwiększenie produktywności jednakowo wykonywanych elementów poprzez właściwe przygotowanie 

zautomatyzowanego stanowiska, które będzie zgodne z ogólnymi zasadami projektowania, a także będzie spełniać 

ogół wymagań bezpieczeństwa zawartego w normach przygotowanych przez Polski Komitet Normalizacyjny.
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Znaczący rozwój firmy nastąpił w 2009 roku, 

kiedy to z uwagi na wysoką jakość produktów 

zaczęli oni wchodzić na rynek światowy. 

Zwiększona liczba produktów spowodowała 

zainteresowanie przedstawicieli firmy nowymi 

technologiami i tak wprowadzili do swojego 

zakładu robotyzacje, która pozwoliła rozszerzyć 

ich gamę produktów o maszyny rolnicze, a także 

jeszcze mocniej zwiększyć jakość wszystkich 

produkowanych detali.

Cel projektu

BAGRAMET
Bytów

Głównym celem projektu było zrobotyzowanie stanowiska formującego metalowe pręty, które następnie 

miały być chłodzone i transportowane na prasę hydrauliczną. Dlatego też zaproponowaliśmy tutaj 

rozwiązanie z robotem podwieszonym na torze jezdnym, który stanowił tak zwaną jego siódmą oś. 
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Nasz zespół konstruktorów zaprojektował od 

podstaw maszynę formującą wraz z systemem 

chłodzenia oraz podajnik prętów. Natomiast z uwagi 

na fakt iż na stanowisku była prasa hydrauliczna 

wysokiej klasy firmy SANGIACOMO postanowiliśmy ją 

zaadoptować do tego stanowiska, aby tego dokonać 

nasz zespół automatyków wykonał działania 

pozwalające na stworzenie komunikacji pomiędzy 

prasą a robotem.

Finalne stanowisko zostało wygrodzone z każdej 

strony, a jedyne możliwe wejście było przez drzwi 

bezpieczeństwa, które po otwarciu przerywają 

obwód i zatrzymują cały proces. Jedynym elementem 

znajdującym się na zewnątrz wygrodzenia jest wsad 

podajnik dzięki czemu operator może uzupełniać 

detale bez zatrzymania pracy całego systemu. Całość 

została oznaczona znakiem CE spełniając 

jednocześnie wymogi stawiane przez dyrektywę 

maszynową 2006/42/WE i wymienione w normy 

zapisane w  ocenie ryzyka stworzonej dla tego 

stanowiska.  

Założone korzyści wynikające z wprowadzenia wdrożenia

Główną korzyścią wynikającą z wdrożenia 

automatyzacji w zakładzie Bagramet była możliwość 

produkowania jeszcze większej i jeszcze bardziej 

różnorodnej liczby produktów, które pod względem 

jakości będą mogły konkurować z światowymi 

przedstawicielami w tej branży.

Wprowadzenie robotyzacji pozwoli również na 

zmianę poglądu operatorów, którzy dzięki 

robotyzacji zwiększą swoją wiedzę odnośnie 

produkcji występującej w zakładzie jak również staną 

się przez to bardziej świadomi. W przyszłości to oni 

sami będą wiedzieć gdzie potrzebne są usprawnienia, 

aby produkować jeszcze więcej i jeszcze lepiej. 

Zwiększona liczba produktów spowoduje również 

zmniejszony czas wyprodukowania jednego detalu, 

ale nie straci na tym jakość, a wręcz przeciwnie 

zastosowanie robota pozwoli na uzyskanie lepszych 

spoin. 


