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WObit to firma o blisko 30-letnim doświadczeniu, gotowa dostarczyć pełne spektrum 
najnowocześniejszych  produktów w dziedzinie automatyki. Dynamiczny rozwój widoczny 
jest we wszystkich aspektach działalności firmy, poczynając od stale podnoszonego poziomu 
jakości usług, aż po innowacyjne produkty będące efektem pracy zespołu inżynierów. 

Naszym kluczem do rozwoju, aktualnym od początków firmy do dnia dzisiejszego jest PASJA. 
To właśnie pasja i entuzjazm naszego zespołu sprawiają, że powstają nowe, innowacyjne 
rozwiązania, zmieniające świat automatyki. 

Zespół firmy WObit tworzą specjaliści posiadający duże doświadczenie i wiedzę inżynierską  
w dziedzinach takich jak pomiary, napędy i sterowanie oraz mechanika. Wysokie kompetencje  
i profesjonalizm sprawiają, że bez trudu rozwiązujemy nawet najbardziej skomplikowane 
problemy klientów.

Dziś najważniejszym celem organizacji jest udzielenie naszym klientom 
wsparcia w zakresie analizy potrzeb, która prowadzi do znalezienia 
właściwego rozwiązania problemu aplikacyjnego. Dalej poprzez dobór 
komponentów standardowych, produkcję elementów nietypowych,  
a także usługi programistyczne, WObit jest w stanie kompleksowo realizować tematy  
o znacznym stopniu skomplikowania.

Intensywnie rozwijaną grupą produktów są roboty przemysłowe. Obecnie mamy w swojej 
ofercie roboty SCARA, DESKTOP, mobline MOBOT AGV, TOWER oraz roboty kartezjańskie 
własnej produkcji, proponujemy również przygotowanie dedykowanych rozwiązań. 

Tworzenie może być naszą wspólną pasją
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WObit zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian. Niniejszy materiał reklamowy nie stanowi oferty w rozumieniu prawa, zawarte dane mają charakter informacyjny.
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Wykształcenie, odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie są w naszym życiu bardzo ważne. Można je zdobyć poprzez naukę, 
która towarzyszy nam już od najmłodszych lat. 

Jesteśmy przekonani, że kontynuowanie podróży ścieżką edukacji, podjęcie nauki i zaangażowanie się w nią jest gwarancją na 
lepszą przyszłość. Dzięki niej możemy rozwijać siebie, swoje umiejętności, zainteresowania i kwalifikacje. Nauka pozwala nam 
rozwijać swoje skrzydła. Nigdy też nie jest na nią za późno. Zmieniamy się my, zmieniają się również formy nauczania. Nie 
wystarczają nam już tradycyjne książki i samo uczestnictwo w jakże ciekawych wykładach. Jesteśmy żądni informacji, nowych 
form ich przekazywania. Dlatego właśnie takim zainteresowaniem cieszą się wszelkiego rodzaju warsztaty, zajęcia badawcze, 
staże we firmach. Oprócz teorii, łakniemy praktyki. 

Dzisiaj każdy z nas może poszerzać swoje horyzonty poprzez naukę na studiach, uczestnicząc w szkoleniach czy programach 
edukacyjnych oferowanych przez przedsiębiorstwa. Świat nauki daje nam szerokie możliwości rozwoju siebie i swoich 
umiejętności – w dowolnie wybrany sposób. Śmiało sięgajmy zatem po techniczną wiedzę praktyczną u samego źródła – firmy 
produkcyjnej, jaką jest WObit.

Studiowanie czy ścisła współpraca uczelni z przedsiębiorstwami – w ramach praktyk, stażów, szkoleń, doposażania laboratoriów 
- może być nie tylko wspaniałym doświadczeniem, ale i fantastyczną przygodą. Nie tylko my podzielimy się wiedzą, lecz także 
poznamy wielu nowych, ciekawych ludzi, a wykładowcy i studenci zdobędą kolejną porcję praktycznej wiedzy. Dotkną przyszłości, 
jaką z pewnością stanowią nasze roboty przemysłowe. 

Warto zatem czerpać z tego, co daje nam dzisiejszy świat nauki, świat przemysłu oraz uzyskiwać jak najwięcej korzyści. 
Wymiana wiedzy jest podstawą do kreowania nowych pomysłów i rozwijania nowych możliwości. WObit oferuje gotowe 
odpowiedzi oraz sprawdzone rozwiązania, łącznie z informacją jakich błędów należy unikać. Studium przypadków to z pewnością 
najefektowniejsze narzędzie jakim posługują się profesjonaliści.

Warto, przy definiowaniu profesjonalizmu uczelni, wziąć pod uwagę jej otwartość do dzielenia się wiedzą oraz jej chęć do 
pobierania nauki również od innych, od firmy WObit.

Podstawą dla rozwoju przyszłych pokoleń są innowacyjne rozwiązania oferowane przez firmę WObit.

Chcemy dzielić się wiedzą
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Chcemy dzielić się wiedzą

Zestaw edukacyjny do zajęć z zakresu robotyki przemysłowej

Zestaw został przygotowany do prowadzenia zajęć z zakresu 
konstruowania oraz programowania robotów w układzie kartezjańskim. 
Użytkownik może zapoznać się z budową napędu liniowego 
wykorzystującego pasek zębaty oraz napęd krokowy, który stwarza 
możliwość precyzyjnego zadawania ruchu. 

Jeden z napędów liniowych został dodatkowo wyposażony w enkoder, 
co stwarza możliwość poznania różnicy pomiędzy pracą w układzie 
otwartym lub zamkniętym. Ciekawym doświadczeniem będzie ponadto 
poznanie sposobu przeliczania parametrów ruchu obrotowego na 
liniowy.

W zestawie, prócz układu mechanicznego, znajduje się również 
sterownik MIC488, który pozwala na naukę programowania robota 
kartezjańskiego. Posiada on własne środowisko programistyczne 
do  generowania dowolnej trajektorii ruchu (możliwość generowania 
interpolacji liniowej, jak i kołowej).

W skład zestawu wchodzą:
• moduł MLA z enkoderem
• moduł MLA bez enkodera
• silnik krokowy z tarczą obrotową
• sterownik silnika krokowego
• zabudowany układ zasilania
• lampki sygnalizacyjne
• wejścia pozwalające na symulację różnych stanów
• kontroler MIC488 wraz z oprogramowaniem
• złącze USB do połączenia z komputerem

Korzyści:
• umiejętność programowania układów  
     wieloosiowych
• znajomość budowy układów liniowych oraz 
    napędów
• umiejętność zaprojektowania własnego układu 
   kartezjańskiego
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Zestaw edukacyjny do zajęć z zakresu techniki napędowej, 
programowania sterowników PLC oraz paneli HMI

Zestaw został przygotowany z myślą o możliwości prowadzenia 
zajęć z zakresu techniki napędowej, programowania 
sterowników PLC oraz paneli HMI. Dobór komponentów jest 
celowy i pozwala na interakcję pomiędzy użytkownikiem,  
a układem wykonawczym. Dobrany silnik serwo wraz z odpowiednim 
kontrolerem umożliwiają naukę parametryzacji napędu, uczeń ma 
zatem szansę poznać jak dobór parametrów wpływa na  charakterystykę 
pracy silnika.

W oparciu o sterownik PLC wraz z dostarczanym środowiskiem 
programistycznym studenci poznają podstawowe zagadnienia 
programowania drabinkowego, natomiast zainstalowany panel HMI 
wyposażony w graficzne środowisko programistyczne jest idealnym 
zestawem do nauki tworzenia interfejsu człowiek-maszyna.

Ale to nie wszystko. Wszystkie urządzenia wchodzące w skład zestawu 
zostały ze sobą połączone, a zatem w kolejnym etapie nauki można 
opanować pełną interakcję człowieka z maszyną od momentu zadania 
polecenia za pomocą panelu HMI, do chwili wykonania pracy przez 
silnik.

W skład zestawu wchodzą:
• silnik serwo 200 W
• kontroler silnika serwo z oprogramowaniem
• sterownik PLC z oprogramowaniem
• panel HMI z oprogramowaniem
• przyciski umożliwiające symulację stanów na   
    wejściach
• potencjometr symulujący wejście analogowe
• złącze USB
• niezbędne okablowanie

Korzyści:
• umiejętność programowania sterowników PLC
• umiejętność programowania paneli HMI
• umiejętność parametryzacji napędów serwo
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Zestaw edukacyjny do zajęć z zakresu obsługi systemu SCADA

Celem zestawu jest umożliwienie pozyskania wiedzy  
z zakresu stosowania systemów SCADA. Proponowany 
zestaw składa się z komputera typu notebook  
z zainstalowanym systemem PcVue oraz elektroniki ADAE42-ETH 
komunikującej się z oprogramowaniem za pomocą interfejsu MODBUS 
TCP/IP. 

Proponowany system SCADA stanowi w pełni profesjonalne rozwiązanie, 
które znalazło już zastosowanie w szeregu profesjonalnych aplikacji. 
Używa się go między innymi do zarządzania ekologicznymi elektrowniami, 
zakładami gospodarki wodnej, systemami informacji pasażerskiej  
w pojazdach komunikacji, budynkami użyteczności publicznej, a także 
liniami produkcyjnymi w przemyśle. 

Korzystający z zestawu uzyskuje zatem możliwość nauki na 
najnowocześniejszym oprogramowaniu posiadającym bardzo szerokie 
zastosowanie.

Notebook podlega osobnej wycenie.

W skład zestawu wchodzą:
• notebook
• zainstalowane oprogramowanie SCADA PcVue 
    z kluczem licencyjnym
• urządzenie ADAE42-ETH
• przewód sieciowy do połączenia komputera  
    z ADAE42-ETH
• zasilacz wtyczkowy
• zestaw ćwiczeń

Korzyści:
• znajomość środowiska SCADA PcVue
• umiejętność programowania i stosowania 
     oprogramowania typu SCADA
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W skład zestawu wchodzą:
• notebook
• zainstalowane oprogramowanie SCADA PcVue 
    z kluczem licencyjnym
• urządzenie ADAE42-ETH
• przewód sieciowy do połączenia komputera  
    z ADAE42-ETH
• zasilacz wtyczkowy
• zestaw ćwiczeń

Zestaw edukacyjny do zajęć z zakresu sensoryki

Zrozumienie zasady działania czujników wymaga posiadania wiedzy 
z zakresu teorii, sprzętu i oprogramowania. Niezależnie od tego, 
czy badana jest temperatura, przyspieszenie, natężenie światła 
czy inny rzeczywisty sygnał, to odpowiednia analiza tych danych 
jest doskonałym przykładem wykorzystania wiedzy już nabytej do 
zrozumienia zjawisk być może jeszcze nieodkrytych - z tą właśnie 
myślą został przygotowany zestaw edukacyjny do prowadzenia zajęć  
z zakresu sensoryki.

Zestaw stanowią laserowe czujniki optyczne o wysokiej precyzji pomiaru 
wśród przetworników wykorzystujących metodę triangulacji  laserowej.  

Laserowe  czujniki optyczne  dokonują  pomiarów  z  bardzo dużej 
odległości przy zachowaniu maleńkiej plamki, co pozwala na pomiary 
względem bardzo  małych części. Zasada  bezkontaktowego pomiaru 
zabezpiecza również czujnik przed zużyciem,  ponieważ  nie  ma  on  
żadnego fizycznego kontaktu z obiektem.

Studenci będą mieli możliwość zapoznania się z zasadą  laserowej  
triangulacji optycznej, która jest idealna w przypadku bardzo szybkich 
pomiarów wykonywanych z wysoką dokładnością i rozdzielczością.

W skład zestawu wchodzą:
• czujnik laserowy ILD1420-25; zakres 25 mm
• czujnik laserowy ILD1320-50; zakres 50 mm
• konwerter IF2001/USB RS422/USB
• statyw
• przewód sygnałowo- zasilający PCF1402-1/1; 
    długość 1 m
• zasilacz
• obiekty pomiarowe (POM, PCV, metal

Korzyści:
• znajomość działania laserowych czujników
    triangulacyjnych
• umiejętność realizacji pomiarów z wykorzystaniem
    laserowych czujników optycznych
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Zestaw edukacyjny z zakresu robotyki mobilnej

Zestaw został przygotowany do prowadzenia zajęć z zakresu 
programowania robotów mobilnych, wyposażonych w mikrokontrolery.
 
Mobilna platforma przeznaczona do dalszej rozbudowy ma solidną 
konstrukcję wykonaną z blachy stalowej i wyposażonej w cztery silniki 
prądu stałego z przekładnią planetarną oraz opony przystosowane do 
poruszania się w trudnym terenie. 

Mobot-Explorer-A1 wyposażony jest w układ sterowania oparty  
o mikrokontroler ATmega128 oraz zintegrowaną ładowarkę 
akumulatorów żelowych (w zestawie). 

Zastosowany układ umożliwia autonomiczną pracę robota po 
doposażeniu o odpowiednie czujnik np. do rozpoznawania terenu po 
którym będzie się poruszał. 

Zestaw ten jest idealną bazą do nauki tworzenia algorytmów poruszania 
się robotów mobilnych. 

W skład zestawu wchodzą:
•stalowa konstrukcja z kołami gumowymi  
   o wymiarach 115 x 361 x 350 mm (wys. x szer. x dł.)
• cztery silniki prądu stałego 1.61.077.714
•terenowe koła MB120/55/4, prześwit robota  
   od podłoża 30mm
• prędkość maksymalna: 0,38 [m/s]
• układ sterowania z mikrokontrolerem ATmega128
• akumulatory żelowe z układem ładowarki 
    wewnętrznej
• bezprzewodowa komunikacja (wyposażenie 
    dodatkowe)

Korzyści:
• umiejętność programowania robotów mobilnych
• umiejętność tworzenia algorytmów ruchu 
    robotów mobilnych
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Korzyści:
• umiejętność programowania robotów mobilnych
• umiejętność tworzenia algorytmów ruchu 
    robotów mobilnych

Zestaw edukacyjny – robot desktop

Zestaw edukacyjny – robot desktop - jest idealny do nauki obsługi  
i programowania nowoczesnych robotów przemysłowych oraz do 
zapoznania się z robotami o konstrukcji kartezjańskiej.

Umożliwia on realizację przemieszczenia w 4 osiach (3 osie realizują 
ruch liniowy, jedna oś ruch obrotowy). Może on być wykorzystany jako 
stanowisko samodzielne lub wraz z innymi jednostkami tworzyć linię 
technologiczną.

Nad pracą robota czuwa specjalnie zaprojektowany kontroler. Pozwala on 
na generowanie trajektorii ruchu oraz na precyzyjne zaprogramowanie 
realizowanego procesu – właśnie te umiejętności mogą nabyć studenci 
podczas zajęć z kontrolerem MIC488.

Głowica lutująca przedstawiona na zdjęciu nie stanowi części oferty. 

Zastosowania:
• wkręcanie śrub
• aplikacje dozujące
• aplikacje pomiarowe
• lutowanie
• automatyczny montaż

Parametry techniczne:
• Ilość stopni swobody: 4
• Zakres roboczy:
    Oś X    480 mm; Oś Y 480 mm
    Oś Z    100 mm; Oś R 340°
• Udźwig: do 10 kg
• Powtarzalność pozycjonowania: min. 0,1 mm

Korzyści:
• umiejętrność programowania robota    
    czteroosiowego
• znajomość budowy układów kartezjańskich 
    i pulpitowych
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Zestaw edukacyjny – robot tower

Zestaw edukacyjny – robot tower - jest idealny do nauki obsługi  
i programowania nowoczesnych robotów przemysłowych.

Robot Tower, produkcji WObit, jest doskonałym rozwiązaniem do poznania 
przez studentów realizacji zadań typu pick&place. Robot ma 4 stopnie 
swobody, umożliwiające mu efektywną realizację ruchu. 

Podstawa robota jest wyposażona w wysokiej jakości przekładnię 
cykloidalną, pozwalającą na przenoszenie dużych momentów obrotowych 
oraz skrętnych. 

Układ ruchu chwytaka jest wyposażony w napęd pozwalający na realizację 
jego obrotu wokół własnej osi. Wszystkie osie robota napędzane są 
wysokowydajnymi silnikami serwo, które wraz z wysokiej jakości układem 
mechanicznym zapewniają dobrą powtarzalność pozycjonowania. Zestaw 
ten dodatkowo stwarza możliwość poznania działania serwonapędów. 

Robot  dostarczany jest ze stołem, na którym jest zamontowany oraz klatką 
bezpieczeństwa oddzielającą pracującego robota od studentów. Osłona 
stanowiska jest wykonana z przezroczystego tworzywa, zapewniającego 
studentom dobrą widoczność pracującego robota z 4 stron stanowiska. 

W skład zestawu wchodzą:
• robot
• chwytak elektryczny, równoległy
• szafa sterownicza
• klatka bezpieczeństwa

Parametry techniczne:
• Ilość stopni swobody: 4
• Struktura łańcucha kinematycznego: RPPR
• Zakresy ruchów: 
    Złącze 1: max. 340°; Złącze 2: min. 200 mm
   Złącze 3: min. 300 mm; Złącze 4: min. 360°
• Udźwig: do 15 kg
• Powtarzalność pozycjonowania: min. 0,1 mm

Korzyści:
• umiejętność obsługi i zaprogramowania 
   czteroosiowego robota przemysłowego
• umiejętność programowania i doboru 
    elementu wykonawczego robota
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Korzyści:
• umiejętność obsługi i zaprogramowania 
   czteroosiowego robota przemysłowego
• umiejętność programowania i doboru 
    elementu wykonawczego robota

Zestaw edukacyjny – robot SCARA

Zestaw edukacyjny – robot Scara - jest idealny do nauki obsługi  
i programowania nowoczesnych robotów przemysłowych.

Czteroosiowy robot przemysłowy o maksymalnym udźwigu 4 kg 
charakteryzuje  się  bardzo  dużym zakresem roboczym sięgającym do 1000 
mm (możliwość wykonania krótszego ramienia).

Robot  SCARA dostarczany  jest  w  dwóch  wersjach  wykonania. Pierwsza   
z  wersji  wyposażona  jest  w  silniki  krokowe oraz enkodery inkrementalne, 
które  zapewniają optymalną prędkość pracy oraz znaczą powtarzalność 
pozycjonowania. W drugiej wersji do napędu dwóch pierwszych osi 
użyto silników serwo prądu zmiennego, co znacznie podnosi dynamikę 
funkcjonowania.

Do drugiego ramienia robota doprowadzono przyłącze elektryczne co 
umożliwia podłączenie chwytaka elektrycznego. Złącze elektryczne 
posiada również możliwość podpięcia 3 sygnałów wejściowych DC 24 V 
do kontroli pozycji chwytaka. Ważnym elementem robota SCARA jest 
oprogramowanie, umożliwiające szybką konfigurację oraz zapamiętanie 
trajektorii ruchu maszyny. Dostarczane środowisko posiada intuicyjny 
interfejs, dzięki któremu nauka obsługi manipulatora jest szybka i prosta.

Robot  dostarczany jest ze stołem, na którym jest zamontowany oraz klatką 
bezpieczeństwa oddzielającą pracującego robota od studentów. Osłona 
stanowiska jest wykonana z przezroczystego tworzywa, zapewniającego 
studentom dobrą widoczność pracującego robota z 4 stron stanowiska. 

Istnieje możliwość modyfikacji zestawu spełniającego indywidualne 
wymagania. 

W skład zestawu wchodzą:
• robot
• chwytak elektryczny, równoległy
• szafa sterownicza
• klatka bezpieczeństwa

Korzyści:
• umiejętność obsługi i zaprogramowania 
    robota SCARA
• umiejętność programowania i doboru 
    elementu wykonawczego robota
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Szkolenia z firmą WObit

Firma WObit proponuje bogatą ofertę szkoleń skierowaną  - zarówno do firm, jak i wyższych uczelni - mającą na celu podnoszenie 
kompetencji technicznych oraz poszerzanie umiejętności i wiedzy uczestników.

Dla kogo?
Oferta jest skierowana dla osób związanych z automatyką przemysłową i robotyką, pracującą w działach technicznych, 
utrzymania ruchu, automatyków, osób zarządzających produkcją, jak również dla menadżerów i dyrektorów firm produkcyjnych i 
integratorskich.

Lokalizacja
Szkolenia odbywają się w siedzibie firmy WObit w Dęborzycach k. Pniew. Po uprzednim uzgodnieniu istnieje możliwość 
przeprowadzenia szkolenia lub warsztatów w siedzibie klienta.

Czas trwania
Szkolenia są jednodniowe i trwają ok. 7-8 godzin. Odbywają się zwykle w godzinach 8:30 - 16:00.

Liczba miejsc
Minimalna ilość uczestników to 4 osoby, maksymalna ilość uczestników to 9 osób. W przypadku szkoleń organizowanych w siedzibie 
klienta istnieje możliwość organizacji wydarzenia dla większej ilości osób.
Jeśli liczba uczestników nie osiągnie wymaganego minimum, firma WObit zastrzega sobie możliwość przeniesienia szkolenia na 
inny termin lub odwołania szkolenia najpóźniej 2 dni przed jego planowanym terminem. 

Firma WObit zapewnia wsparcie techniczne w zakresie oferowanych zestawów edukacyjnych.
tel. 61 22 27 410

e-mail: wobit@wobit.com.pl

Firma WObit prowadzi również wykłady z zakresu zagadnień związanych z mechatroniką i automatyzacją.



www.wobit.com.pl

Zobacz pełną ofertę na stronie:
www.wobit.com.pl


