
Smart Factory Assembly
Cyfrowa transformacja montażu
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"Praktyczny sposób na 
integrację i niezawodność 
twoich procedur 
montażowych."

ZIEHL-ABEGG SE – planista produkcji: 

„Używając systemu możemy w ekonomiczny sposób 
wyprodukować ponad 100 wariantów produktu metodą 
przepływu jednej sztuki, a także łatwo dodawać nowe 
warianty oraz modyfikować istniejące, co jest dla nas bardzo 
ważne. System cieszy się wysoką akceptacją załogi i nawet 
nowi pracownicy są bez problemu wdrażani do produkcji.”

Smart Factory aSSembly
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Smart Factory aSSembly

Inteligentne procesy zapewniające 
większą niezawodność i produktywność
 
Smart Factory Assembly zapewnia optymalną kontro-
lę procedur, narzędzi oraz przebiegu poszczególnych 
etapów produkcji. Dzięki temu montaż staje się 
zharmonizowanym procesem.

Podstawą cyfrowych instrukcji montażu jest 
prosty podział całego procesu montażowego na 
pojedyncze etapy. Na każdym etapie system w intu-
icyjny sposób prowadzi operatora poprzez proces 
montażu. Ponadto do systemu można podłączyć 
wszystkie istotne narzędzia montażowe. 

Daje to gwarancję całkowitego bezpieczeństwa 
procesu, a zgromadzone dane są w pełni transpa-
rentne, co pozwala na optymalizację montażu i śle-
dzenie przebiegu produkcji.

3. Poprawiaj jakość krok po kroku
Permanentna kontrola jakości każdej czynności oraz 
każdej interakcji z narzędziem gwarantuje właściwą 
sekwencję całego procesu produkcyjnego.

1. Podejmuj właściwe decyzje
Błędy można z łatwością wychwycić a procesy udoskonalić, 
ponieważ ich identyfikowalność jest zagwarantowana dzięki 
pełnej dostępności danych produkcyjnych.

2. Zwiększ produktywność
System pozwala ci szybko przeszkolić nowych 
pracowników i zapewnia wysoki poziom 
niezawodności dzięki ustandaryzowanym procesom.

4. Zachowaj elastyczność
Montuj więcej produktów/wariantów na tej samej linii lub stacji, 
oszczędzając tym samym przestrzeń montażową. Korzystaj 
z kompatybilności systemu ze wszystkimi popularnymi 
narzędziami montażowymi, jak śrubokręty, kamery, itp.

5. Zacznij od podstaw
Rozpocznij swoją cyfrową transformację montażu pragmatycznie 
– od naszej podstawowej oferty i eksperckiej obsługi.
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W ramach rozwiązania Smart Factory Assembly 
monterzy są prowadzeni przez każdy etap pracy 
z pomocą interaktywnych wizualizacji. Skraca to 
czas wdrażania nowych pracowników i zapewnia 
stałą kontrolę jakości. Co więcej, jakość ta jest 
gwarantowana oraz identyfikowalna. Cyfrowy 
proces produkcji pozwala z łatwością montować 
wiele wariantów produktu na jednej linii czy stacji 
montażowej.

Podążaj drogą Przemysłu 4.0 dzięki inteligentnym 
komponentom Smart Factory Assembly:

Inteligentne narzędzia i urządzenia 
połączone z systemem

Cyfrowe narzędzia i urządzenia są coraz chętniej 
włączane w procesy montażowe. Jednak powinny być 
one podłączane i kontrolowane w odpowiedni spo-
sób. Oznacza to, że należy im przydzielać zadania 
właściwe dla danego etapu pracy, odczytywać, a nie-
kiedy także zmieniać ich parametry. Dzięki rozwiąza-
niu Smart Factory Assembly wszystkie istotne na-
rzędzia montażowe, takie jak inteligentne wkrętarki, 
prasy, systemy pick-to-light czy wyposażenie pomia-
rowe i testowe są połączone i mogą współpracować 
w jednym ekosystemie.

Cyfrowe, interaktywne instrukcje 
montażu

Scentralizowane tworzenie i dostosowywanie cyfro-
wych instrukcji pracy umożliwia skuteczną kontrolę 
montażu różnych wariacji produktu oraz ich efektyw-
ne modyfikacje. Wdrażane na produkcji cyfrowe in-
strukcje mogą być wyświetlane za pośrednictwem 
ekranów dotykowych, inteligentnych okularów lub 
projektorów. W ten sposób monter jest krok po kroku 
prowadzony przez proces montażu, a poszczególne 
etapy pracy są automatycznie weryfikowane i doku-
mentowane. Stopień ingerencji systemu w proces 
montażu może być swobodnie dostosowywany do 
produktu lub pracownika.

Smart Factory aSSembly

Cyfrowa stacja montażu
 
Główne składowe rozwiązania Smart Factory 
Assembly w pigułce
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Identyfikowalność danych 
jakościowych

Dane produkcyjne można śledzić na poziomie pro-
duktu/zlecenia, podobnie jak inne powiązane dane, 
które mogą być wywołane w dowolnym momencie.

Ciągłe doskonalenie procesu

Przejrzystość danych uzyskanych w procesie monta-
żu umożliwia szybkie i łatwe analizy dotyczące: cza-
sów cykli, czasów pracy, wykorzystania zdolności 
produkcyjnych stacji roboczych, ich przepustowości, 
wyników na daną stację roboczą lub pracownika czy 
też częstotliwości błędów.

Smart Factory Assembly w akcji

Pracownicy są na bieżąco informowani co, gdzie, 
kiedy i w jaki sposób wymaga montażu. Narzędzia 
przeznaczone do wykonania zadania są automa-
tycznie uruchamiane z odpowiednimi parametrami.
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Zaletą cyfrowych, interaktywnych instrukcji jest 
prowadzenie pracowników krok po kroku przez 
proces montażu oraz że zadania są dostosowane 
do ich języka i stopnia przeszkolenia. Instrukcje 
mogą być prezentowane za pomocą różnych tech-
nologii:

1

2

3

Ekran 
Wyświetlanie na ekranie i interakcja dotykowa

Projektor  
Projekcja na stole roboczym i interakcja gestami

Wirtualny asystent 
Wyświetlanie danych na inteligentnych okula-
rach pracownika

cyfrowe, interaktywne instrukcje montażu
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Cel systemu to efektywne połączenie środowiska 
montażowego, które jest parametryzowane i/lub 
mierzone specjalnie na potrzeby danego etapu 
montażu.

Im więcej narzędzi montażowych i sprzętu testu-
jącego podłączonych do systemu, tym większe 
korzyści dla twojej produkcji:

 § Szybsza konfiguracja stanowisk roboczych do 
nowego zlecenia/produktu

 § Prawidłowa parametryzacja narzędzi na 
podstawie zlecenia

 § Dokumentacja wszystkich istotnych procesów 
montażowych i testowych na podstawie produktu

System umożliwia przyłączenie różnych narzędzi 
i urządzeń. Najczęściej wykorzystywane to:

Dzięki obszernej wiedzy i doświadczeniu z zakresu 
technologii montażu, skutecznie pomożemy ci wy-
brać narzędzia odpowiednie dla twoich potrzeb.

Szczególnie w dziedzinie technologii nitowania 
i połączeń śrubowych możesz polegać na naszym 
kompetentnym doradztwie.

Inteligentne narzędzia i urządzenia połączone z systemem

Inteligentne wkrętarki 
akumulatorowe

Inteligentne wkrętarki 
elektryczne

Inteligentne narzędzia  
do nitowania

1. Wykrywanie pozycji
2. Roboty
3. Kamery
4. System pick-to-light
5. Zmieniacz nakrętki / selektor bitów
6. Klucz
7. Urządzenia kontrolne i pomiarowe
8. Drukarki
9. Prasy
10. Skanery
11. Systemy identyfikacji
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Identyfikowalność danych jako-
ściowych

ciągłe doskonalenie procesu

Wszystkie dane produkcyjne są zapisywane w bazie 
danych i możliwy jest wgląd do nich w dowolnym 
momencie. Odchylenia procesów są widoczne 
natychmiast. Przechowywane dane odpowiadają 
specyfikacjom z instrukcji. Jeśli używana jest 
na przykład wkrętarka, wówczas zapisywane są 
dane takie jak kąt obrotu, moment dokręcenia lub 
czas wkręcania. Ponadto można określić wartości 
docelowe połączeń śrubowych i wizualizować je za 
pomocą krzywej wkręcania.

Celem każdej produkcji jest zmaksymalizowanie 
wydajności. Na podstawie zatwierdzonych danych 
produkcyjnych możliwa jest ich bieżąca ewaluacja. 
Rozwiązanie Smart Factory Assembly pozwala na 
szybką i łatwą ocenę oraz wizualizację wszystkich 
danych. Nie ma znaczenia, czy badane są ogólne 
informacje dotyczące poszczególnych stanowisk 
roboczych czy całego procesu produkcji. Tutaj bez 
problemu uzyskasz dane dotyczące wszystkich 
możliwych procedur, etapów procesu, a także 
wskaźników jakościowych, które są przechowy-
wane w bazie danych Smart Factory Assembly.
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«Od stacji roboczej do linii montażo-
wej — funkcjonalność indywidualnego 

stanowiska można modułowo 
rozszerzać do całej linii montażowej 

lub obsługiwać razem.»
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PoŁĄcZoNa SIecIoWa ProDUKcJa

Smart Factory Assembly
w twoim zakładzie produkcyjnym
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Inżynier ds. jakości

Wszystkie dane dotyczące produkcji i jakości 
są automatycznie dokumentowane i prze-
chowywane w pliku dotyczącym cyklu życia 
produkcji. W każdej chwili możliwy jest szybki 
i łatwy dostęp do tej dokumentacji, która 
gwarantuje pełną identyfikowalność.

Kierownik produkcji 
i doskonalenia technicznego

Centralnie przechowywane dane produkcyjne 
umożliwiają przejrzystą i prostą ocenę danych 
produkcyjnych. W ten sposób zlecenia mogą być 
planowane i śledzone, a procesy optymalizowane.

Twórca instrukcji / 

inżynier przemysłowy

Scentralizowane tworzenie cyfrowych instrukcji 
montażu i zarządzanie nimi ułatwia kontrolowanie 
wszystkich wariantów oraz ich wersji. Można nimi 
zarządzać bezpośrednio przy stanowiskach lub 
liniach montażowych albo z biura. Ponadto kon-
figuracja modułowa umożliwia dostosowywanie 
poszczególnych czynności oraz całych sekwencji 
montażowych do już istniejących instrukcji oraz 
tworzenie nowych procedur montażowych.

Pracownicy produkcyjni

Pracownicy produkcyjni mają wsparcie pod-
czas całego procesu, co pozwala na bieżąco 
eliminować potencjalne źródła błędów. 
Instrukcje robocze można dostosowywać 
do danego montera pod kątem języka, stop-
nia przeszkolenia oraz szczegółowości.
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cZtery KroKI Do oSIĄGNIĘcIa celU

Po prostu zacznij: świadomie, 
metodycznie i bez ryzyka
 
Odkrywaj zalety rozwiązania Smart Factory Assembly 
testując je w swoim zakładzie produkcyjnym. 
W czterech prostych krokach wybierz wersję, która 
najlepiej pasuje do twoich potrzeb.

Kontakt

Napisz do nas na
smartfactoryassembly@bossard.com, 
aby umówić spotkanie demonstracyjne.

Warsztat

Na podstawie twoich oczeki-
wań wspólnie określimy zakres 
usług i ustalimy konfigurację 
cyfrowej stacji roboczej.

Wdrożenie
Zainstalujemy i wspólnie z tobą 
skonfigurujemy cyfrową stację 
Smart Factory Assembly w twojej 
fabryce oraz przeprowadzimy 
szkolenie z jej obsługi.

Webinar / demonstracja

Przedyskutujemy twoją sytuację 
i wyzwania, a następnie zaprezentu-
jemy ci kilka możliwych rozwiązań.
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Decyzja
Na podstawie swoich pierw-
szych doświadczeń z rozwiąza-
niem Smart Factory Assembly 
będziesz w stanie ocenić, 
czy przynosi ono pożądaną 
wartość dodaną twojej fabryce 
oraz czy i w jakim zakresie 
chcesz je dalej rozwijać.

basic
Smart FaSteNING

Pro
Smart StatIoN

enterprise
Smart aSSembly

NaSZa oFerta

Rozwiązania skrojone na twoją miarę
 

 
basic

Smart FaSteNING
Pro

Smart StatIoN
enterprise

Smart aSSembly

KoNSUltacJa

INtelIGeNtNe NarZĘDZIa 
moNtaŻoWe

baZa DaNycH JaKoŚcIoWycH

cyFroWe
INStrUKcJe moNtaŻU

DaNe/StatyStyKI ProDUKcyJNe

INtelIGeNtNe NarZĘDZIa 
I UrZĄDZeNIa

ZINteGroWaNy SyStem moNtaŻU

INteGracJa SIecIoWa

PoŁĄcZeNIe Z SyStemem erP

* maksymalnie 3 stacje robocze

(      )

* 
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Nasze portfolio obejmuje ponad milion produk-
tów: zarówno standardowych elementów złącz-
nych jak i rozwiązań specjalnych, projektowanych 
pod konkretne wymagania klienta. W połączeniu 
z ofertą usług inżynieryjnych z zakresu technologii 
montażu oraz inteligentnych systemów i rozwią-
zań logistycznych, umożliwiamy naszym klientom 
zwiększanie produktywności w mierzalny i zrów-
noważony sposób. Nasze hasło przewodnie „Proven 
Productivity” oznacza produktywność sprawdzoną 
w praktyce przez blisko 200 lat naszej działalności 
w branży przemysłowych elementów złącznych. 
Obecnie Grupa Bossard posiada 80 lokalizacji w 30 
krajach na całym świecie i zatrudnia 2500 pracow-
ników. Spółka jest notowana na giełdzie papierów 
wartościowych SIX Swiss Exchange. 

boSSarD aG

Krótko o nas
 
Bossard jest wiodącym dostawcą kompleksowych 
rozwiązań produktowych oraz usług w branży 
elementów złącznych i technologii montażu. 

Smart Factory
Assembly –
nowy koncept 
Bossard.
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Long-term experience
Our new service Smart Factory Assembly is actu-
ally based on many years of experience regarding 
the digitalization of assembly processes. Agile 
software and hardware development allows us to 
quickly and efficiently implement individualized 
customer requests. The system has proven its pro-
ductivity already in a large number of projects in 
Europe and Asia.

IT IS PROVEN

A new service but many years of 
experience
 

Wieloletnie doświadczenie
Smart Factory Assembly to nowa usługa Bossard, 
poparta naszym wieloletnim doświadczeniem 
w zakresie digitalizacji procesów montażu. Nie-
ustanne dostosowywanie naszego oprogramowa-
nia i sprzętu do indywidualnych wymagań Klientów 
pozwala nam szybko i sprawnie reagować na 
potrzeby rynku. System Smart Factory Assembly 
dowiódł swojej produktywności już w wielu projek-
tach realizowanych dla naszych Klientów w Euro-
pie i Azji.

SPraWDZoNe W PraKtyce

Nowa usługa na bazie wieloletniego  
doświadczenia
 



www.bossard.pl
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