
 



   

Kdo je FANUC? 



   



        

Pocházíme z velice speciálního místa  



         

1 R&D  
inženýr na každé 
2 zaměstnance 

10 laboratoří a  
1 R&D oddělení 

 pro produktovou skupinu 

Měsíční výrobní kapacita 
355,000 jednotek 

V TOP 15 firem podle 
Nikkei indexu 



   

Jsme 
automatizační přeborníci 

Naše japonské výrobní závody jsou pravděpodobně  
nejvíce automatizované závody na světě 



   

Obrobna 
• části servomotorů jsou obráběny na CNC 

soustruzích 
• obrobky se dodávají přímo do obráběcích 

buněk podle výrobního plánu  
• buňky jsou automaticky obsluhovány roboty 



   

Obrobna  
• výroba dílů pro ROBOTY, stroje 

ROBOSHOT, ROBOCUT a laserové 
oscilátory 

• závod může fungovat bezobslužně po celý 
den díky FANUC robotickým buňkám 



   

ROBOSHOT Factory 
• výrobní kapacita 400 ROBOSHOT strojů 

měsíčně 
• centrální počítač automaticky sbírá a 

analyzuje data 



   

CNC Factory 
• výrobní kapacita 35,000 CNC  

a robotických kontrolerů měsíčně  
• automatizované linky obsluhované 

inteligentními FANUC roboty 



   

Robot Factory 
• výrobní kapacita 7,000 robotů měsíčně  
• automatizované montážní systémy obsluhované 

řadou FANUC inteligentních robotů 
• vyhrazená plocha pro závěrečnou inspekci a 

testování 



   

Obrobna pro součásti stroje 
ROBODRILL  
• se nachází v Tsukubě 
• bezobslužné robotické buňky FANUC 

mohou vyrábět nepřetržitě 
• Výrobní kapacita 3000 strojů měsíčně 



           

Vše co ve FANUCu děláme 
je v souladu 

s japonskou filosofií: 



   

GENMITSU  
přesnost, přísnost, dokonalost 

TOMEI  
transparentnost, upřímnost 

厳密  透明 



      

Žlutý svět myslí zeleně 
Snažíme se o šetrné zacházení s životním prostředím tím,  

že vyvíjíme efektivní produkty, které nabízejí velké energetické úspory 



      

 
certifikát 

ISO 14001  
  

27.2% méně odpadního oleje  
z výroby  (2014) 

27,957.42 tun 
recyklovaného odpadního 

kovu (2014) 

23.3% méně elektrické energie 
spotřebované při výrobě 

(2014) 



ONE FANUC 
poskytuje inovace a podporu výrobcům po 
celém světě 

   



263 lokací 
podporujících 
108 zemí po 
celém světě 

Přes 7,000 
zaměstnanců 
po celém 
světě 

€ 5,989,000,00 
provozních 
výnosů 

Přes 24 
milionů  
produktů 
instalovaných
celosvětově 

Přední 
světový 
dodavatel 
řešení pro 
automatizaci 
továren 

Lokální týmy 
blízko našim 
zákazníkům 

st
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Silná přítomnost 
v Evropě  



   

přes 1300 zaměstnanců  

63 zásobovaných zemí v 
Evropě, severní Africe 
a Středním Východě 

21 poboček  
a  

29 kanceláří v Evropě 

přes 405,000  
instalovaných produktů  

kanceláře ve 28 
evropských zemích  

600 zaměstnanců  
v zákaznickém servisu 



FANUC Nordic 

1981 42 

FANUC Russia 

2003 35 

FANUC Czech 

1998 47 

FANUC Europe 

1982 213 

FANUC Benelux 

1996 35 

FANUC France 

1978 173 
FANUC Switzerland 

1988 48 
FANUC Bulgaria 

1980 11 

FANUC Hungary 

2006 36 

FANUC Romania 

2017 9 

FANUC Iberia 

1987 80 

FANUC Italy 

1987 130 

FANUC UK 

1983 114 
FANUC Ukraine 

2014 5 

FANUC Poland 

  2002 49 

FANUC Adria 

2013 10 

FANUC Austria 

 2014 13 

FANUC Slovakia 

2017 7 

FANUC Turkey 

1995 42 

FANUC Germany 

1980 298 

FANUC Israel 

2018 1 

FANUC Europe GmbH 

2018 34 



To nejlepší 
z obou světů 
Ve společnosti FANUC Europe 
kombinujeme japonský design a výrobní 
dokonalost s naší blízkostí k trhu a 
zákazníkům  

 

     



     

Co FANUC nabízí? 



     



O efektivitě pouze 
nemluvíme. My ji 
přímo vyrábíme. 



   

Efektivita je klíčem  
k našemu myšlenkovému a 

hodnotovému řetězci 



   

Efektivní produkty 
Efektivní inovace 
Efektivní servis 



   

Vyrobená efektivnost 
je připravena k instalaci 



   

Efektivní produkty 
spolehlivé | předvídatelné | snadno opravitelné 



   

méně dílů 

přidaná hodnota 

štíhlá technologie  

nejdelší doba 
provozuschopnosti na 

trhu 



   

Vytváříme mozek  
a svaly 



Mozek 
60 let zkušeností v neustálém vývoji 
CNC technologií 
světový lídr v oblasti CNC 

 

  

Více než 

4.0 millióny 
FANUC CNC systemů 
instalovaných po celém světě 



Svaly 
Naše pohonné systémy transformují CNC 
příkazy do přesných pohybů robotů nebo strojů 
nejširší sortiment na trhu 
• všechny velikosti servo a vřetenového motoru 
• vysoce výkonné balíky s dokonale 

přizpůsobenými zesilovači 

 

  

Více než 

19 miliónů 
celosvětově instalovaných servomotorů  



Paže 
FANUC nabízí nejširší spektrum průmyslových 
robotů na světě - včetně: 
• nejmenšího robota na světě  
• nejsilnějšího robota na světě 
• nejsilnějšího kolaborativního robota na světě 

 

 

  

Více než 

550,000  
celosvětově instalovaných robotů 



ROBODRILL vertikální 
obráběcí centra  
Velmi rychlé a vysoce přesné CNC řízené 
frézování, vrtání, řezání závitů  
a vyvrtávání 

 

  

Více než 

240,000  
instalovaných celosvětově 



ROBOCUT drátové  
EDM stroje 
Extrémně rychlé a spolehlivé zavádění 
drátu a až 140 hodin bezobslužného 
obrábění 

  

  

Více než 

30,000  
instalovaných celosvětově 



ROBOSHOT 
elektrické vstřikovací 
stroje  
Konzistentní kvalita, nízké náklady na 
vyrobené součásti a inteligentní funkce 

  

  

Více než 

50,000  
celosvětově instalovaných 



LASER 
Fiber nebo CO2 laserové zdroje plus 
FANUC CNC a FANUC pohonné systémy 
pro spolehlivé, přesné a hospodárné 
řezání plechu 

  

  

Více než 

20,000  
instalovaných celosvětově 



     

Vše vyrobené společností FANUC  
80% až 90% FANUC komponent je plně vyvinuto, vyráběno a testováno  

v mateřských závodech v Japonsku 



 

   

Software 

Operační systémy 

Složení konečného 
produktu 

Motory 

Kontrolery  

Zesilovače 



   

Dosahujeme nejvyšší provozuschopnosti a 
spolehlivosti v automatizačním průmyslu 



Jedna servo a řídicí 
platforma pro všechny 
produkty 
FANUC CNC a pohony jsou společné pro 
všechny produkty FANUC bez ohledu na trh 

• Výrobky společnosti FANUC sdílejí 
univerzální součásti a zaručují plnou 
kompatibilitu směrem nahoru a dolů 



   

Připraveno pro  
Průmyslový Internet věcí (IIoT) 



   

Řešení FANUC splňují předpoklady 
Průmyslového internetu věcí (IIoT) 

jako standard 



   

Vybaveny jednoduchými 
rozhraními, jsou snadno použitelné 

a jsou navrženy pro 
bezproblémovou práci 



   

Globální standardy též usnadňují 
mezinárodní spolupráci  

s FANUCem 



   

Efektivní inovace 



Všechny inovace 
společnosti FANUC 
jsou navrženy pro 
zefektivnění výroby  
• založeno na prověřených FANUC 

technologiích 
• navrženo pro zvýšení účinnosti vašich 

výrobních zařízení 

   



Nejnovější vývoj 
zahrnuje 
• kolaborativní robotické technologie 
• inteligentní technologická rozhraní člověk-

stroj 
• Zero Down Time technologie 

   



  

Efektivní servis 



Naše krédo:  
SERVICE FIRST 
• celoživotní údržba 
• dodávky náhradních dílů po celou dobu 

životnosti 
• 263 míst podporujících 108 zemí po 

celém světě 

  



Spolehlivý 
Předvídatelný 

Snadno opravitelný 



FANUC má za cíl minimalizovat 
prostoje ve všech továrnách po celém 
světě 



Údaje o spolehlivosti  
CNC systému 

Hodnoty zahrnují nejen CNC, ale také motory a servo zesilovače. 
 
MTBF = Střední doba mezi poruchami 
 
MTBF je vypočten na základě údajů o selhání v Japonsku za poslední rok. 

Model MTBF (roky) 
Series 0i-MODEL D 63.7 
Series 30i/31i/32i-MODEL D 
 

39.9 



   

Prodej 

Aplikační a technická 
podpora 

Zákaznický  
servis 

Podpora životního cyklu 
Podpora a pomoc během celého životního 
cyklu vašich výrobků FANUC. 

Předvádějící
Poznámky prezentace
Speaker:FANUC Life cycle supportOur team supports and assists you during the whole life cycle of your FANUC products:from the first contact until the installation is up and running up to the end of its service life.FANUC works on the premise that because every customer’s needs are different, �FANUC Service and Support needs to adapt flexibly to meet your, sometimes, very specific needs. We offer a complete range of solutions for predictive, preventive and reactive maintenance, an extremely comprehensive back catalogue of spare parts as well as an extensive portfolio of standard and tailored training programs.We provide solutions for optimization and reprogramming direct from the manufacturer.For sustainable success and extremely low total cost of ownership.



PODÍVEJTE SE, CO PRO VÁS A ŽIVOTNOST VAŠEHO 
STROJE  MŮŽE FANUC UDĚLAT 



FANUC ÚDRŽBA JE URČENÁ 
KE SNÍŽENÍ CELKOVÝCH NÁKLADŮ NA ZAŘÍZENÍ 



5 PRODUKTOVÝCH SKUPIN 1 ŠKOLÍCÍ AKADEMIE 
ZVYŠTE DOVEDNOST SVÝCH TÝMŮ A ZVYŠUJTE 

PRODUKTIVITU 



FANUC Repair Center 
100% OEM opravy vašich komponent 



FANUC prodloužená záruka 
 



Renovace & Retrofit služby 
aby váš starý CNC, robot nebo stroj získal nový život 

 



Náhradní díly & díly on line 
originální náhradní díly celou dobu životnosti stroje  
(v tuto chvíli jsou podporovány i 40 let staré stroje) 



Velká zásoba náhradních dílů 
ve skladech v Lucembursku 
a po celé Evropě 

Předvádějící
Poznámky prezentace
また、過去の機種から最新の機種まで、豊富な保守部品を常時在庫して、即時に納入できる体制を整えております。“NEW PICTURE HERE”



     

European Repair Facilities 
100% opravy vašich komponentů původním 
výrobcem zařízení 

100% výrobní test 

100% záruka od výrobce originálního zařízení 

12 měsíční záruka 

 

 



      

FANUC stopu  
najdete všude kolem nás 



     

Pomáháme Vám  

DOSTAT  
SE VZDUCHEM 

ZŮSTAT  
V KONTAKTU 

ZŮSTAT ZDRAVÝ  CESTOVAT VYCHUTNAT  
SI ŽIVOT 



Pomáháme Vám 
cestovat vzduchem 
Letecké a kosmické komponenty od kompozitů 
trupu až po nýtované hliníkové švy, turbíny a 
sedadla jsou vyráběny za pomoci FANUC 
technologií. 

 



     



Pomáháme Vám 
zůstat v kontaktu 
Budete překvapeni, kolik FANUC řešení se 
používá při výrobě dnešních mobilních telefonů 
a elektronických zařízení. 

   



    



Pomáháme Vám 
zůstat zdravý 
Kvalita, spolehlivost a opakovatelnost jsou 
rozhodující pro výrobu zdravotnického zařízení 
a výrobků. Tam nastupují naše řešení. 

  



    



Pomáháme Vám 
vychutnat si život 
Inteligentní řešení pro krájení masa, umývání a 
přípravu zeleniny, plnění sušenek, ledových 
koláčů, lahvového vína, výroby kosmetiky, 
optických přístrojů a výrobků pro péči o děti. 

  



    



Pomáháme Vám 
zůstat na cestě 
Společnost FANUC je v čele pokroku v 
automobilovém průmyslu a otevírá zcela nové 
možnosti s produkty, jako je kolaborativní robot 
s 35kg užitečným zatížením a robotem s 
užitečným zatížením 2300 kg. 

     



    



  



      

Vstupte do  
zóny efektivnosti!   



     

ROBOTY CNC SYSTÉMY ROBODRILL ROBOCUT ROBOSHOT LASEROVÉ 
SYSTÉMY 



We reserve the right to make  
technical changes without prior  
announcement. All rights reserved. 
 
© 2018 FANUC Europe Corporation www.fanuc.eu 
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