Montážní a inspekční stůl
Digitální pracoviště pro montážní operace, kontrolu kvality, výuku a zácvik.
Potřebujete zrychlit montáž vašich výrobků?
Potýkáte se s kvalitou montáže nebo výroby?
Tíží vás častý zácvik nových pracovníků?

Zaškolení

Názornost

Redukce chyb

Konektivita

Reporty

Digitální přípravky
a měřidla

Přínosy a funkce


Maximální názornost



Využití rozšířené reality (AR)



Redukce chyb při montáži



Rychlá adaptace na změny



Snížení nutnosti oprav



Napojení na PLM, ERP, MES systémy



Minimalizace času k zaškolení



Automatický sběr informací



Zlepšení bezpečnosti práce



Digitální evidence (QR, bar code)



Reporty pro včasná a přesná rozhodnutí



Přesné vykazování a normování

Rychlost

Přesnost

Srozumitelnost
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Situace PŘED

Situace PO

Montáž

Montáž



Omezená erudice obsluhy





Časté změny variant výrobků

Obsluha je vedena operacemi krok za krokem,
nemusí být vysoce technicky vzdělaná. Maximální
názornost činností s podporou rozšířené reality
Rychlé nastavení pracoviště na nový výrobek

Kvalita


Analogový sběr dat a vyhodnocování





Požadavky na „rodné listy“ výrobku

Kvalita

Zácvik



Automatický, digitální sběr informací



Omezené technické možnosti



Použití digitálního montážního a měřicího nářadí



Nemožnost přerušit provoz 24/7



Obousměrná komunikace s MES, PLM, ERP
systémy

Zaškolení
Důsledky


Dlouhé časy pro zaškolení



Digitální záznam o provedené operaci



Dlouhé časy montáže



Snížení nutnosti oprav



Chyby a zmetky



Redukce zmetků

Verifikace
Kvalita a jakost závislá na lidském faktoru
Redukce chyb

Rizika v bezpečnosti práce


Zácvik

Konektivita
Reporty

Podnikové systémy



Zácvik pod elektronickým dohledem



Bez dopadu na reálný provoz



Názornost pomocí animovaných ukázek postupů

Důsledky
Digitální přípravky
a měřidla

Názornost



Zkrácení doby pro zaškolení pracovníků



Zrychlení taktu montáže a kontroly jakosti



Zvýšení kvality



Digitální monitoring



Eliminace rizik v oblasti bezpečnosti práce



Snížení nákladů na opravu chyb a zmetků

Podívejte se na video

Pracoviště upravíme přesně podle vašich představ
Chcete vědět více?
KONTAKTUJTE NÁS!
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