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INFORMACJE O FIRMIE DATALOGIC

Czujniki i 
Bezpieczeństwo

MASZYNY 
AUTOMATYCZNE

Maszyny automatyczne wykorzystuje się w 
wielu sektorach, takich jak branża Spożywcza, 

Tekstylna, Farmaceutyczna, Obróbki Drzewa, 
Metalu, Papiernicza, Ceramiczna, Hutnicza itd.

Niezależnie od branży wymagania są takie 
same: niezawodne wykrywanie obiektów, 

bezpieczna praca maszyn, kontrola jakości, 
identyfikacja części i śledzenie podzespołów.

Znakowanie 
Laserowe

Systemy 
Wizyjne

Działanie branży motoryzacyjnej zależy od 
skoordynowanej współpracy systemów ręcznych i 
automatycznych, w celu zapewnienia wydajności, 

ogólnego poziomu jakości i śledzenia podzespołów. 
Datalogic dostarcza sprzęt do wykrywania wizualnego, 

zapewnienia bezpieczeństwa i kontroli jakości, dzięki 
którym produkcja odbywa się bez przestojów.

PRZEMYSŁ 
MOTORYZACYJNY

Automatyczne 
Systemy 
Skanowania

Znakowanie 
Laserowe

Systemy 
Wizyjne

 
Przemysłowe 
Czytniki 
Ręczne

Przemysłowe 
Czytniki Ręczne

nikalna oferta 
inteligentnych, 
współpracujących 
ze sobą urządzeń do 
ochrony, identyfikacji, 
wykrywania, 
sprawdzania i 
znakowania elementów. 
Nasze rozwiązania 
kierujemy przede 
wszystkim do branży 
motoryzacyjnej, 
elektronicznej, 
opakowaniowej oraz do 
każdej innej związanej z 
produkcją przemysłową

PRZEMYSŁ

”

“

LOGISTYKA 
WEWNĘTRZNA

Produkcja Elektroniki jest uzależniona od 
systemów kontroli wizyjnej weryfikujących 
poprawność i jakość montażu podzespołów 
na płytkach PCB, kompletności detali, złącz, 
ich oznakowania, itp. Datalogic pomaga 
producentom elektroniki zachować wydajność 
na szczytowym poziomie.

ELEKTRONIKA

Znakowanie 
Laserowe

Systemy 
Wizyjne

Proces produkcyjny kończy się z chwilą 
przekazania towaru na magazyn. 
Logistyka wewnętrzna wymaga systemów 
bezpieczeństwa, detekcji, kontroli i identyfikacji, 
w celu przygotowania towaru do transportu, 
od przyjęcia do wydania z magazynu, przed 
wprowadzeniem go do łańcucha sprzedaży.

Czujniki i 
Bezpieczeństwo

Automatyczne 
Systemy 
Skanowania

Komputery 
Mobilne

Automatyczne 
Systemy 
Skanowania

Czujniki i 
Bezpieczeństwo

Solutions for
All Your Needs
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Dział Obsługi 
Klienta

EASEOFCARE  
Programy 
serwisowe 

Rozwiązania na 
wszystkie potrzeby

Obsługa klienta Datalogic 
oferuje szeroki i kompletny 
zakres usług posprzedażnych. 
Organizacja oparta jest na trzech poziomach wsparcia, 
w celu zagwarantowania najlepiej dostosowanej, 
profesjonalnej pomocy, na podstawie natury 
konkretnego problemu.
Posiadamy w swych szeregach specjalistów z wielu 
krajów, rozmawiających łącznie w wielu językach, 
mających  bogatą wiedzę techniczną i doświadczenie z 
produktami Datalogic.
Nasza standardowa oferta usług obejmuje: rozszerzenie 
gwarancji, szybki czas realizacji naprawy, wsparcie 
telefoniczne dostępne 24 godziny na dobę przez 7 
dni w tygodniu, 365 dni w roku, a także interwencje 
serwisowe i audyt na miejscu już następnego dnia. 
Możemy dostosowywać ofertę usług do szczególnych 
potrzeb klienta. Nasi specjaliści pomagają klientom na 
każdym etapie realizacji projektów, prowadząc tematy 
od studium wykonalności aż do fazy utrzymania, a w 
uzasadnionych przypadkach włączając się czynnie w 
analizę problemów i wdrażając działania naprawcze.

Programy serwisowe EASEofCARE 
gwarantują bardzo długi czas 
eksploatacji urządzeń, przy ich 
jednoczesnym doskonałym działaniu. Różnorodne 
programy serwisowe umożliwiają dopasowanie ich 
do potrzeb biznesowych klientów:

 WYDŁUŻONY OKRES OCHRONY (3 LUB 5 LAT)

 NAJSZYBSZY CZAS REALIZACJI NAPRAWY

 LEPSZE WARUNKI TRANSPORTU 

 ORYGINALNE CZĘŚCI ZAMIENNE I    

 
PROCEDURY SERWISOWE

 WYBRANE FABRYCZNE UAKTUALNIENIA

 ZARZĄDZANIE AKUMULATORAMI I BATERIAMI

Skontaktuj się z przedstawicielem handlowym, aby 
dowiedzieć się, jakie usługi są dostępne w twoim 
regionie.

www.datalogic.com

Datalogic jest światowym liderem na rynkach automatycznego 
odczytu danych i automatyki przemysłowej, specjalizującym 
się w projektowaniu i produkcji czytników kodów kreskowy-
ch, komputerów mobilnych, detektorów, czujników pomia-
rowych i zabezpieczających, RFID, systemów wizyjnych oraz 
systemów znakowania laserowego. Rozwiązania firmy Data-
logic pomagają zwiększyć efektywność i jakość procesów w 
branżach detalicznej, produkcyjnej, transportowo-logistycznej 
i ochrony zdrowia na całej długości łańcucha wartości.

Światowi liderzy branży produkcyjnej zaufali marce Data-
logic, doceniając jakość obsługi klienta oraz innowacyjność 
produktów oferowanych już przeszło 45 lat.

Główna siedziba Datalogic znajduje się w Bolonii. Firma za-
trudnia około 2700 pracowników rozsianych w 30 krajach na 
całym świecie, a jej zakłady produkcyjne znajdują się w USA, 
w Brazylii, we Włoszech, na Słowacji, na Węgrzech i w Wie-
tnamie. W 2016 roku Grupa Datalogic osiągnęła przychód w 
wysokości 576,5 miliona euro oraz zainwestowała ponad 50 
milionów euro w badania i rozwój, dzięki czemu może się 
pochwalić zasobem ponad 1200 patentów na całym świecie.

Spółka Datalogic S.p.A. od 2001 roku jest notowana jako DAL.
MI na Giełdzie Włoskiej w segmencie STAR.

Więcej informacji na temat Datalogic można uzyskać pod 
adresem www.datalogic.com



PRZEMYSŁ MOTORYZACYJNY

ŚLEDZENIE
Części samochodowe wymagają 
śledzenia w całym procesie 
produkcyjnym, aż po montaż 
w pojeździe. Pomagają w tym 
przemysłowe skanery ręczne, 
inteligentne kamery i czytniki 
stacjonarne.

BEZPIECZEŃSTWO 
PRACY Z ROBOTAMI
Datalogic dostarcza czujniki 
i kurtyny bezpieczeństwa 
chroniące zdrowie 
pracowników przed 
przypadkowym wejściem do 
strefy pracy robotów.

WERYFIKACJA MONTAŻU
Inteligentne kamery i systemy wizyjne 
Datalogic służą do wykrywania, inspekcji 
i weryfikacji obecności detali, a także 
automatycznego pozycjonowania 
podzespołów, tym samym eliminując 
potrzebę kontroli przez człowieka.

STEROWANIE ROBOTAMI
Systemy wizyjne i kamery 
Datalogic można wykorzystywać do 
sterowania robotami i laserami w 
celu maksymalizacji dokładności i 
bezpieczeństwa zautomatyzowanego 
procesu produkcyjnego.

BEZPOŚREDNIE 
ZNAKOWANIE 
ELEMENTÓW
Datalogic dostarcza rozwiązania do 
znakowania bezpośredniego (DPM) z 
wykorzystaniem głowic laserowych 
wytrawiających kody na powierzchni 
podzespołów. 
Kontrolą oznakowania, odczytem 
kodów DPM lub rozpoznaniem tekstu 
OCR zajmują się systemy wizyjne, 
skanery ręczne lub automatyczne, 
umożliwiając rejestrację i śledzenie 
elementów.

PRACE W TOKU
Do kontroli przebiegu prac w 
zakładzie służą czujniki, skanery 
stacjonarne, systemy wizyjne 
oraz przemysłowe czytniki kodów, 
śledzące i rejestrujące zdarzenia 
na każdym etapie procesu.

PRZEMYSŁ ELEKTRONICZNY

KONFIGURACJA MASZYN
Ręczne skanery Datalogic pomagają 
w identyfikacji kartridge’y i kontroli 
zgodności ich montażu w maszynach 
produkcyjnych

WERYFIKACJA KODÓW DPM
Bezpośrednie znakowanie elementów winno 
podlegać kontroli jakości za pomocą systemów 
wizyjnych, aby zagwarantować dobry odczyt i 
pełne śledzenie w przyszłości.

INSPEKCJA
Systemy wizyjne Datalogic 
podnoszą jakość montażu 
przez  kontrolę pozycji, 
dopasowania, ale też 
pozycjonowanie i precyzyjne 
pomiary.

ZNAKOWANIE 
LASEROWE
Systemy bezpośredniego 
znakowania laserowego mają 
zastosowanie dla różnych 
materiałów, takich jak tworzywo 
sztuczne, aluminium, stal 
nierdzewna.

BEZPIECZEŃSTWO 
PRZY MASZYNACH
Kurtyny świetlne firmy Datalogic 
maksymalizują efektywność 
produkcji i równocześnie chronią 
zdrowie operatorów.

ŚLEDZENIE
Części i podzespoły są 
monitorowane przez inteligentne 
kamery, systemy wizyjne i czytniki 
stacjonarne Datalogic, w całym 
procesie produkcyjnym.

LOGISTYKA WEWNĘTRZNAMASZYNY AUTOMATYCZNE

DETEKCJA
Działające na pełnych obrotach 
maszyny, w których jest mało wolnej 
przestrzeni, bazują na inteligentnych 
kamerach i miniaturowych czujnikach 
do wykrywania detali.

KONFIGURACJA
Przemysłowe skanery ręczne 
Datalogic są używane podczas 
wprowadzania nastaw maszyn 
technologicznych.

BEZPIECZEŃSTWO
Za bezpieczeństwo operatora 
odpowiadają kurtyny świetlne,
które dzięki funkcji „mutowania” 
pozwalają na nieprzerwane 
wprowadzanie materiałów 
produkcyjnych.

ŚLEDZENIE
Dzięki czytnikom stacjonarnym 
Datalogic można śledzić 
komponenty, co gwarantuje 
spójność i skuteczne zarządzanie 
zwrotami.

WERYFIKACJA I 
INSPEKCJA
Etykiety podlegają kontroli pod 
kątem prawidłowego umiejscowienia, 
orientacji, a także umieszczenia na nich 
właściwego kodu i informacji.

DRUKOWANIE I 
KONTROLA ETYKIET
W procesie automatycznego 
etykietowania powinno się 
stosować czytniki kodów lub 
inteligentne kamery Datalogic, 
w celu kontroli poprawności i 
jakości oznakowania.

ZARZĄDZANIE 
MAGAZYNEM
Czytniki ręczne, inteligentne 
kamery, czytniki stacjonarne 
i komputery przenośne marki 
Datalogic zapewniają bezbłędne 
działanie magazynu. 

PRZEKAZANIE RĘCZNE
Przy ręcznym wprowadzaniu 
pojemników i opakowań do 
automatycznego magazynu, stosuje 
się czytniki ręczne.

MROŹNIE
Systemy skanujące 
Datalogic stosowane w 
mroźniach lub chłodniach 
umożliwiają śledzenie w 
całym łańcuchu dostaw.

PALETYZACJA
W tym obszarze za zbieranie danych 
odpowiadają skanery stacjonarne 
Datalogic, skanujące  kody kreskowe z 
palet i dużych kartonów.

SORTOWANIE
I WYSYŁKA
Systemy przenośników taśmowych 
działające z dużą prędkością można 
wyposażyć w czytniki stacjonarne Datalogic 
do elastycznego i efektywnego odczytywania 
danych z produktów podczas wysyłki.

POJAZDY 
AUTONOMICZNE
Zastosowanie skanerów 
laserowych umożliwia unikanie 
kolizji, ponieważ tak wyposażony 
pojazd sam zwalnia lub zatrzymuje 
się przed ludźmi, przeszkodami.


