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Effektiv og fleksibel produksjonsprosess med
KUKAs nye mobile plattform KMP 1500
mobil plattform KMP 1500
KUKA ligger langt fremme i utviklingen av mobile produkter som har som
KUKA Nordic AB

oppgave å støtte industrikundenes produksjonsprosess. Først ut var KUKAs
mobile transportplattform omniMOVE som gir kraftfull og nøyaktig håndtering
av tung last - og nå lanseres den autonome plattformen KUKA Mobile Plattform

Din kontaktperson:
Carola Andersson
Marketing

1500.

T +46 31 726 62 68
F +46 31 726 62 01

- Den nye mobile plattformen KMP 1500 er vårt svar på produksjons-

Carola.andersson@kuka.se
News@kuka.se
www.kuka.se

industriens økende krav til kortere reaksjonstider og større fleksibilitet i

KUKA Roboter GmbH

produksjonsprosessen. Den gjør det mulig med en fleksibilitet i produksjonen
som tidligere var utenkelig, sier KUKA Nordics adm. dir. Jonas Glimdén.
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KMP 1500 er en plattform som enkelt integreres i produksjonen og håndterer
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logistikken mellom de forskjellige prosesstrinnene.
- Tidligere stivbente løsninger med forhåndsdefinerte veier hører ikke hjemme
i dagens produksjonsindustri. For å møte økende krav til kortere reaksjonstider
og større fleksibilitet utvikler KUKA intelligente, autonome kjøretøy som
forsyner produksjonsceller med materialer og verktøy.

Den nye mobile plattformen optimerer logistikkhåndteringen ved å gi en
kostnadseffektiv løsning for å hente og levere ved lager eller mellom
produksjonsprosessene. Det frie bevegelsesmønsteret og muligheten til å
fordele oppgaver via fleet management-plattformen skaper forutsetninger for
moderne produksjonskonsepter.
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Takket være drivsystemet KUKA omniMOVE kan KMP 1500 dessuten fra stillestående
tilstand forflytte seg i alle retninger, hvilket gir plassbesparelser og ekstremt nøyaktige
automatiserte logistikkløsninger. Og med en nyttelast på opp til 1500 kg er den sterk og
transporterer produkter og verktøy gjennom hele produksjonsprosessen på en sikker
måte.
- Til tross for at vi nettopp har lansert produktet har vi allerede et stort antall forespørsler
fra kundene våre, og det er åpenbart at dette er en type løsning som mange har ventet
på, oppsummerer Jonas Glimdén.

Om KUKA NORDIC
KUKA-konsernet er et globalt automasjonsselskap med en omsetning på cirka 3 milliarder
euro og 13 188 ansatte. Som ledende globale leverandører av intelligente
automasjonsløsninger tilbyr KUKA Robotics, KUKA Industries, KUKA Systems og Swisslog –
som er en del av KUKA-konsernet, sine kunder innenfor bilindustrien, elektronikk,
forbrukervarer, metallbearbeiding, logistikk/e-handel, helsevesen og Robot-service, alt
som skal til fra én eneste kilde: fra komponenter og celler til helt automatiserte systemer.
KUKA-konsernet har hovedkontor i Augsburg.
KUKA NORDIC AB i Göteborg er et svensk datterselskap for KUKA Roboter GmbH

2/2

