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Tyrolská rodinná firma sází na 
auTomaTizované řešení svařování
Firma Reku GmbH se sídlem v rakouském Kundlu (Tyrol-
sko) se od svého založení v roce 1985 trvale rozrůstá 
a je v současné době se svým širokým spektrem 
služeb velmi dobře nastavena. Kromě standardních 
plechových dílů vyrábí tato kovozpracující společnost 
i komplexní konstrukční skupiny a zařízení, které obsa-
hují i elektrické, hydraulické nebo pneumatické prvky. 
To vše za nejvyšších standardů kvality - od konstrukce 
přes výrobu až po dodávku. K základním kompeten-
cím tohoto výrobce na zakázku, certifikovaného u TÜV 
Austria, patří svařování. Pro zvýšení produktivity 
často využívané technologie MIG/MAG ve f irmě 
hledali efektivnější a cenově výhodná automatizo-
vaná řešení a rozhodli se pro produkt Lorch Cobot 
Welding Package. Pomocí svařovacího Cobota 
dosáhla společnost podstatného zvýšení výkonu 

Svarové spoje mohou být 
reprodukovány libovolně 
často s konstantně vysokou 
přesností a kvalitou.

Zvýšený výkon svařování (zleva doprava): Markus Fichtinger 
(Invertech), Roland Rinnergschwentner a Lukas Auer 
(oba Reku).

zvÝšenÝ vÝkon svařování 
a usnadnĚní PráCe díky 
CoBoT WeldinG PaCkaGe

svařování a zároveň ulehčení práce svých kvalifikovaných 
svářečů. A přehledné pořizovací náklady se amortizovaly 
ve velmi krátké době.

Obsluha může pracovat s 
Cobotem Lorch přímo bok po 
boku i bez nákladného a drahého 
ochranného zařízení.
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Jednoduchá obsluha, konstantně přesné svarové spoje, usnadnění práce svářeče

lorCH CoBoT WeldinG PaCkaGe naBízí 
kovozPraCujíCí firmĚ řadu vÝHod

Hned několik vlastností se u svařovacího Cobota 
firmy Lorch setkalo u firmy Reku GmbH s velkým 
ohlasem: Snadná obsluha u softwaru Lorch Cobot-
ronic, která dovoluje programování svařovacích 
procesů i bez větších znalostí programování. Snadná 
integrace zařízení do pracovních procesů bez nákladných 
a drahých ochranných zařízení. Kromě toho: Možnost 
uložení optimálního procesu svařování pro každý dílec. 

 � Snadná obsluha a programování

 � Jednoduchá integrace do pracovních postupů

 � Konstantní vysoká kvalita svarových spojů

 � Usnadnění práce svářečů při sériové výrobě

 � Rychlá amortizace pořizovacích nákladů

 � Časová úspora a malé množství zmetků

„jak je jednou svar Cobotem optimálně 
nastavený, garantuje konstantně vysokou 
přesnost a kvalitu. jasné plus již při výrobě 
malých sérií, protože se získá jak cenný čas, 
tak se zabrání vzniku zmetků.“

– roland rinnergschwentner, jednatel

Tak lze svarový spoj libovolně často reprodukovat s 
konstantně vysokou přesností a kvalitou. Pro tým je 
velkou výhodou také enormní usnadnění práce kvali-
fikovaným svářečům: Profesionální svářeči dnes již jen 
kontrolují správná nastavení Cobota a pak se věnují jiným 
úkolům. Lorch Cobot spolehlivě přebírá svařování séri-
ových dílů, zaučená obsluha může převzít další výrobu. 
Tak se získá cenný čas a zabrání vzniku zmetků.
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