ROBOTYZACJA
AUTOMATYZACJA
BUDOWA MASZYN

mplsystem.pl / O firmie

Najnowocześniejsze
technologie
przemysłowe
Trudne wyzwania pokonujemy dzięki
kreatywnemu podejściu do każdego
aspektu projektowania – w efekcie

z powodzeniem

Scalamy automatykę
i mechanikę w sprawnie
działające maszyny.

Jesteśmy zgranym zespołem inżynierów,
pasjonatów wysokich technologii.

Lubimy być dobrzy w tym,
co robimy.
Od 15 lat konstruujemy i budujemy
maszyny oraz zrobotyzowane systemy
produkcyjne.

Szybkie i precyzyjne
roboty, wieloosiowe układy
serwonapędowe, wydajne
systemy wizyjne, znakowarki
laserowe 3D – oto przekrój

stosowanych przez nas zaawansowanych
rozwiązań.
Nasze urządzenia pracują na sukces
naszych klientów w wielu gałęziach
przemysłu oraz na kilku kontynentach
– w Europie, Azji oraz Ameryce Północnej.

mplsystem.pl / O firmie/ Fakty i liczby

Prawie 20 lat
doświadczenia
w branży automatyki
i budowy maszyn
MPL System to firma inżynierska
ze 100% polskim kapitałem.
Trzonem firmy są inżynierowie
wyspecjalizowani w dziedzinach

mechaniki, elektrotechniki
i automatyki.

Zrealizowaliśmy do tej pory ponad
500 projektów.
Nasza baza produkcyjna pozwala
na realizację kontraktów o wartości
przekraczającej 1 milion EURO.
Nasze doświadczenie oraz wieloletnia
współpraca pozwoliły nam uzyskać status

Certyfikowanego
Integratora
Mitsubishi Electric

w dziedzinie automatyki przemysłowej.

MPL System Sp. z o.o.
ul. Pukowca 15
40-847 Katowice

zapytania@mplsystem.pl

www.mplsystem.pl

mplsystem.pl / O firmie/ Gdzie można spotkać nasze rozwiązania?

W których sektorach
odnajdują się nasze
rozwiązania?

SAMOCHODOWY

SPOŻYWCZY

TWORZYW SZTUCZNYCH

ELEKTROTECHNICZNY

MEBLARSKI

TRANSPORTOWY

mplsystem.pl / O firmie / Zakres działalności
KOSMETYCZNY I TEKSTYLNY

Wykorzystaj nasze doświadczenie
oraz pasję kreowania innowacyjnych
systemów produkcyjnych

WYDOBYWCZY

Nasza firma jest miejscem sprzyjającym
rozwijaniu pasji, pogłębianiu wiedzy oraz
szlifowaniu umiejętności związanych
z wieloma dziedzinami technicznymi.

Wyróżnia nas otwarte, partnerskie
podejście do Klienta, któremu chcemy
zaoferować dopasowane do potrzeb
oraz bezpieczne w użytkowaniu
rozwiązanie.
METALOWY

Wszystko, co oferujemy, wykonujemy
kompleksowo, od A do Z, a są to:

■■ zrobotyzowane systemy produkcyjne
■■ zautomatyzowana kontrola jakości
■■ przemysłowe znakowarki laserowe
■■ specjalistyczne usługi inżynierskie:
–– projektowanie maszyn specjalnych
–– modernizacje i modyfikacje maszyn
–– integracja systemów automatyki

Świadomi wyzwań, przed którymi stoi
dzisiaj przemysł, koncentrujemy się na
zagadnieniach, które

■■ maksymalizują efektywność
■■ podnoszą jakość
■■ optymalizują koszty produkcji

–– rozwiązania wspierające idee
Przemysłu 4.0

mplsystem.pl / Robotyzacja

Zrobotyzowane
systemy produkcyjne
Jeśli poszukujesz firmy inżynierskiej,
która opracuje koncepcję, zaprojektuje
oraz wdroży Zrobotyzowany System
Produkcyjny w Twojej fabryce, to dobrze
trafiłeś! Nasi doświadczeni inżynierowie
dołożą wszelkich starań, by sprostać
wszelkim postawionym przez Ciebie
założeniom.

Naszym celem jest zoptymalizowanie
kosztów Twojej inwestycji, dlatego

współpracę nad projektem rozpoczynamy
od:

■■ wnikliwej analizy Twoich potrzeb
■■ indywidualnego doboru komponentów
■■ wirtualnej symulacji pracy robota

MONTAŻ AUTOMATYCZNY

KONTROLA JAKOŚCI

PRZECHWYTYWANIE I ODKŁADANIE

PALETYZACJA I PAKOWANIE

OBSŁUGA MASZYN

NAKŁADANIE POWŁOK

mplsystem.pl / Robotyzacja

Nasze wybrane
realizacje

mplsystem.pl / Kontrola wizyjna

Zautomatyzowane
systemy kontroli
wizyjnej
Automatyzacja kontroli jakości jest
kluczowym elementem naszej strategii
biznesowej.
Na tym polu naszą wiedzę
i doświadczenie koncentrujemy na
projektowaniu stanowisk testujących
oraz zaawansowanych maszyn
mechatronicznych wykorzystujących
systemy inspekcji wizyjnej.

Oferujemy kompleksowe podejście
do zagadnienia:
■■ optymalny dobór systemu -

profesjonalne doradztwo oraz testy
osprzętu

■■ integrację z istniejącym procesem
produkcyjnym

■■ wsparcie techniczne gwarancyjne
i pogwarancyjne

■■ zaawansowane rozwiązania realizujące
100%-wą kontrolę jakości produktu

Posiadamy doświadczenie w stosowaniu
szerokiej gamy urządzeń kontroli wizyjnej:

■■ kamery cyfrowe 2D / 3D
■■ kamery liniowe
■■ algorytmy Głębokiego Uczenia
(Deep Learning)

■■ czujniki wizyjne
■■ profilometry laserowe
■■ optyczne czujniki specjalne

Które z kluczowych parametrów
Twojego produktu można
kontrolować?
■■ kształt, wymiar, kolor
■■ struktura powierzchni
■■ treści tekstowe, obiekty graficzne
■■ obecność oraz położenie elementów

mplsystem.pl / Kontrola gwintów

Maszynowa
kontrola gwintu
Jakość wykonania otworów gwintowanych
jest trudna do weryfikacji metodą
inną, niż opartą o użycie sprawdzianu
mechanicznego.
Taka kontrola najczęściej realizowana jest
ręcznie i wyrywkowo, ryzyko przeoczenia
wady wyrobu jest więc bardzo wysokie.
Problem ten rozwiązują projektowane
przez nas serwonapędowe maszyny do
automatycznej kontroli jakości otworów
gwintowanych.
Dzięki naszym autorskim rozwiązaniom
Klienci uzyskują pełną kontrolę nad
jakością każdego wytwarzanego
wyrobu, zachowując wysoką wydajność
procesu produkcyjnego.

Elementy napędu
elektrycznego

Elementy silnika
spalinowego

Czym wyróżnia się ta technologia?
■■ kontroluje gwinty w oparciu o nasz
autorski algorytm testujący

■■ można ją łatwo i szybko
parametryzować

■■ sama pobiera, testuje oraz sortuje

detale na kategorie „dobry” / „niedobry”

■■ może testować kilka otworów
gwintowanych jednocześnie

■■ można ją zintegrować z aktualnie
pracującą linią produkcyjną

Gdzie można stosować Automatyczną
Kontrolę Gwintów?
■■ Na przykład: podczas produkcji
komponentów dla motoryzacji

Elementy układu napędowego,
hamulcowego, zawieszenia

mplsystem.pl / znakowanie laserowe

+FEOBUFDIOPMPHJB
Technika znakowania
laserowego
oSPȈOFNBUFSJBZ
UXPS[ZXB
Znakowanie laserowe to obecnie
T[LP
najbardziej nowoczesna i wszechstronna
metoda znakowania stosowana
BMVNJOJVN
w automatyzacji procesów produkcji.
NFUBMF
MBNJO
MBNJOBUZ
Jakie materiały można znakować
laserem?
QBQJFS
Stal / Żeliwo / Aluminium / Szkło / Tworzywa
Laminaty / Żywice / Skóra / Drewno / Papier
JXJFMFJOOZDI
Które branże korzystają z zalet
znakowania laserowego?

Samochodowa / Elektroniczna / Spożywcza
Narzędziowa / Medyczna / Farmaceutyczna

;EPCǌEȇQS[FXBHǗ
[OBLVKǌDMBTFSFN
T[ZCLP
W porównaniu do innych
stosować znakowanie
USXBMF Gdzie
metod laser znakuje:
laserowe?
QPXJFS[DIOJFPEPXPMOFKHFPNFUSJJ
■■ szybko i precyzyjnie
■■ Nanoszenie etykiet, grafik, opisów
i informacji
CF[EPEBULPXZDILPT[UØX
■■ czysto, czytelnie i estetycznie
■■ Obróbka krawędzi
■■ na miękkich i twardych materiałach
D [ZTUPJFTUFUZD[OJF
■■ Identyfikacja części składowych
■■ powierzchnie o dowolnym
kształcie
CF[X[HMǗEVOBBHSFTZXOFǴSPEPXJT
■■ Montaż złożonego zespołu elementów
■■ trwale, w sposób odporny na
QS[F[MBUB
■■ Obszar kontroli jakości
oddziaływanie bardzo wysokiej
temperatury oraz agresywnych
środków chemicznych

■■ bez okresowych kosztów
eksploatacyjnych

■■ Obszar pakowania
■■ Kontrola przepływu materiałów
(Traceability)

Przykłady aplikacji znakowania:

Płyty
obwodów drukowanych
kody QR / Data Matrix

Łożyska,
narzędzia precyzyjne
producent / typ /
numer seryjny

Przyciski, przełączniki
odbarwianie /
równanie krawędzi

Obudowy,
odlewy, konstrukcje
kod dostawcy /
data montażu

Opakowania, farmaceutyki
numer partii / data produkcji

mplsystem.pl / znakowanie laserowe / znakowarki KOMPAKTOWE

Kompaktowe
znakowarki laserowe
Produkowane przez MPL System
Znakowarki Kompaktowe to profesjonalne,
przemysłowe urządzenia, które w wersji
podstawowej są przeznaczone do
obsługiwanego ręcznie jednostkowego
lub małoseryjnego nanoszenia oznaczeń
- w laboratoriach, warsztatach lub biurach
konstrukcyjnych.

Cechy szczególne:
■■ uniwersalność i jakość maszyny

Znakowarka Kompaktowa może
być wyposażona w ekonomiczny
lub zaawansowany marker laserowy,
o parametrach dopasowanych
do potrzeb oraz budżetu Klienta.
W efekcie doposażenia w dodatkowy
osprzęt, istotnie zwiększa swoją
funkcjonalność, może być także
obsługiwana przez robota
lub cobota.

przemysłowej w przystępnej cenie

■■ prostota i bezpieczeństwo obsługi
■■ precyzyjne, szybkie znakowanie,
o bardzo wysokiej jakości

■■ znakowanie 3D – elementów o złożonej
geometrii

■■ znakowanie większości materiałów
(metale, tworzywa, szkło, itp.)

■■ mobilna, kompaktowa konstrukcja
■■ szeroki wachlarz opcji dodatkowych
(uchwyty, napęd obrotowy, stół X-Y)

■■ możliwość dostosowania konstrukcji
do indywidualnych potrzeb Klienta

Które produkty można
znakować naszą Znakowarką
Kompaktową?
■■ Narzędzia warsztatowe
■■ Instrumenty medyczne
■■ Formy wtryskowe
■■ Narzędzia produkcyjne
■■ Elementy maszyn przy produkcji
małoseryjnej

■■ Materiały reklamowe
■■ oraz wiele innych

mplsystem.pl / znakowanie laserowe / znakowarki AUTOMATYCZNE

Automatyczne znakowarki laserowe
MPL System specjalizuje się w produkcji

Znakowarek Automatycznych

o funkcjonalności dopasowanej do
indywidualnych potrzeb każdego klienta.

Znakowarka Automatyczna jest maszyną,
której podstawowym zadaniem jest
laserowe znakowanie elementów
wytwarzanych seryjnie.

Nasze Znakowarki Automatyczne mogą pracować jako:
■■ stanowiska produkcyjne zintegrowane z ciągiem linii produkcyjnej
■■ stanowiska produkcyjne indywidualne, które dzięki wyposażeniu w magazyn
wejściowy i wyjściowy mogą sprawnie wykonywać swoje zadania bez bieżącej
obsługi operatora, a jedynie z okresowym uzupełnianiem magazynów.

Klientom zainteresowanym pełną
automatyzacją swoich procesów
budujemy Gniazda Znakujące.
Proces Gniazda Znakującego polega
na zrobotyzowaniu czynności:

■■ załadunku i rozładunku elementów
podlegających znakowaniu

■■ kontroli jakości produktu
■■ montażu dodatkowych komponentów
produktu

■■ pakowania i paletyzacji.

mplsystem.pl / Mechatronika

Zaawansowane systemy mechatroniczne
Napęd elektryczny to nasza zawodowa specjalizacja,
dlatego mechatronika, a w szczególności technika
serwo, znalazły u nas podatny grunt do dynamicznego
rozwoju.

Jeszcze 20 lat temu serwonapędy sterowane
cyfrowo były w polskim przemyśle bardzo rzadko
spotykane. W MPL System stosujemy je od początku
istnienia firmy, należymy zatem do wąskiego grona
pionierów w dziedzinie ich implementacji.
Dzisiaj trudno wyobrazić sobie nowoczesną maszynę
przemysłową bez serwonapędów oraz systemu
sterowania Motion Control. W połączeniu z ekspercką
wiedzą i nieszablonowym podejściem do konstruowania
mechaniki, pozwalają one zwiększać wydajność, precyzję
i niezawodność maszyn nowo projektowanych oraz
modernizowanych, w niemal każdej branży.

Zdecydowana większość naszych projektów
zawiera w sobie zaawansowaną technikę serwo
– zdarza się nawet kilkadziesiąt osi napędowych
w jednej maszynie. Projektując maszynę dobieramy,
konfigurujemy i uruchamiamy napędy każdego
liczącego się w branży producenta.

mplsystem.pl / Usługi specjalistyczne

Specjalistyczne
usługi inżynierskie
Od początku działalności MPL System
daje się poznać jako solidny partner
w aplikowaniu systemów sterowania,
zaawansowanych aplikacji
serwonapędowych, prefabrykacji szaf
sterowniczych oraz modernizacji
maszyn produkcyjnych.

Chcąc w pełni wykorzystać
gromadzony latami potencjał,
oferujemy naszym klientom
szereg dodatkowych usług
inżynierskich, realizacja których
stanowi korzystne dla klienta
uzupełnienie naszej przedstawionej
wcześniej oferty.

Projektowanie i budowa maszyn
specjalnych dla procesów:

Integracja systemów sterowania
i napędu w zakresie:

■■ testowania i kontroli jakości

■■ opracowania dokumentacji

■■ montażu automatycznego

■■ opracowania konfiguracji systemu

■■ odwijania i nawijania

■■ doboru silników i przekładni

■■ sortowania, odliczania

■■ doboru aparatury kontrolno-

■■ pakowania

pomiarowej

■■ prefabrykacji szaf, instalacja na obiekcie
■■ oprogramowania i uruchomienia

Modernizacje i modyfikacje maszyn
■■ testujących, pomiarowych
■■ montażowych, podających
■■ przewijających, sztaplujących
■■ dozujących, nalewających, pakujących
■■ wytłaczarek, wtryskarek
■■ pras mechanicznych
■■ znakowarek

Rozwiązania wspierające idee
Przemysłu 4.0
■■ zdalny dostęp do maszyn
■■ śledzenie produkcji (Traceability)
■■ systemy MES
■■ szybkie logowanie danych
■■ predykcja (prognozowanie) awarii
■■ monitorowanie zużycia energii
■■ inteligentne systemy wizyjne

wspierane przez Deep Learning

KOMPLEKSOWO
ELASTYCZNIE
ODPOWIEDZIALNIE

MPL System Sp. z o.o.
ul. Pukowca 15
40-847 Katowice
Poland
+48 32 78 14 760
zapytania@mplsystem.pl
www.mplsystem.pl
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