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O FIRMIE KUKA

KUKA jest koncernem działającym na arenie międzynarodowej
w branży automatyzacyjnej, osiągającym obroty w wysokości ok.
2,6 mld euro i zatrudniającym ok. 14 tys. pracowników. Główna
siedziba przedsiębiorstwa znajduje się w Augsburgu.
Jako wiodący na światowym rynku producent inteligentnych
rozwiązań w dziedzinie automatyzacji, firma KUKA dostarcza
klientom kompleksową ofertę – od szerokiego wyboru robotów
przemysłowych, poprzez modułowe cele, aż po w pełni zautomatyzowane instalacje oraz ich połączenie w sieć, w branżach: automotive, elektronicznej, metali i tworzyw sztucznych, general industry.

mysłowych, a skończywszy na kompletnych liniach produkcyjnych.
W ofercie produktów i usług KUKA znajdują się m.in.: systemy
robotów, maszyny produkcyjne, instalacje produkcyjne, bezzałogowe systemy transportowe, rozwiązania z zakresu mobilności
i technologii procesów.

KUKA W POLSCE

Siedziba firmy KUKA w Polsce znajduje się w Tychach, przy ul. Mysłowickiej 1. To właśnie tam umiejscowione jest KUKA College
Poland – Centrum Kompetencji, oferujące szereg szkoleń skupionych wokół poszczególnych aplikacji zrobotyzowanych oraz
praktycznej wiedzy związanej z ich wykorzystaniem.

OFERTA

Firma KUKA, jako prekursor w dziedzinie Industry 4.0, oferuje
swoim klientom wartość dodaną w postaci współpracy we wszystkich sektorach przedsiębiorstw. Dzięki temu już dzisiaj powstają
inteligentne rozwiązania z zakresu automatyki, które łączą w sobie
zdobywaną przez wiele lat wiedzę i doświadczenie w dziedzinie
mechatroniki z technologią pracy w chmurze oraz mobilnymi platformami samojezdnymi.
Firma proponuje indywidualnie dopasowane i zaprojektowane rozwiązania w dziedzinie automatyki – począwszy od robotów prze-

W tyskiej siedzibie znajduje się również Zrobotyzowane Centrum
Aplikacyjne KUKA Tech Center, zajmujące ponad 2200 m2 powierzchni i wyposażone w cele z najnowocześniejszymi robotami.
Klienci odwiedzający to miejsce mają możliwość bezpośredniego
przeprowadzania testów, m.in. w aplikacjach spawalniczych, paletyzujących czy handlingowych. Na miejscu dostępne są także coboty
– roboty przeznaczone do bezpośredniej interakcji z człowiekiem
– oraz platformy jezdne.
KUKA Polska utrzymuje światowy standard, dostarczając niezawodne, wydajne produkty i inteligentne rozwiązania automatyzacyjne,
podnoszące jakość procesów w fabrykach swoich klientów, a także
szkoląc oraz edukując w zakresie automatyzacji i oferowanych
przez siebie rozwiązań.
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