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Jesteśmy na rynku od roku 2017. Stale się

rozwijamy i dodajemy do naszej oferty

nowe

usługi i produkty.

Naszą misją jest promowanie  robotów w

przemyśle, w usługach i ułatwianie naszym

klientom użytkowania i pracy z robotami.

Wsparcie serwisowe i naprawy robotów to

główny cel naszej działalności.

ROBOTY TO
NASZA PASJA

Roboty przemysłowe

Roboty sprzątające

Roboty usługowe

Serwis robotów

Programowanie

Prototypy

Szkolenia

Przeglądy

Remonty

Wywodzimy się z przemysłu, a nasze

usługi są kompleksowe. Od projektu,

przez wdrożenie, aż do wsparcia w

użytkowaniu robotów:

Pan Robot Sp. z o.o.

Dobromiły 28, 61-055 Poznań

Biuro i Warsztat:

Gnieźnieńska 155, 62-006 Bogucin

panrobot@panrobot.com

+48 61 111 0024

www.panrobot.com

ZAWSZE DO DYSPOZYCJI:
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Serwisujemy roboty przemysłowe:

ABB, Kuka, Yaskawa i Hyundai

Szybki czas reakcji, zdalna

diagnostyka i doświadczony zespół -

są kluczowe w utrzymaniu ciągłości

produkcji u naszych klientów.

Wykonujemy kompleksowe remonty

robotów w naszym Globalnym

Centrum Renowacji Robotów w

Bogucinie.

Zapewniamy starym robotom drugie

życie.

silniki robotów ABB, Kuka,

Yaskawa i Hyundai

panele sterujące ABB, Kuka,

Hyundai i Yaskawa

komputery do kontrolerów

elektronikę sterującą i

falowniki

automatykę przemysłową

Naprawiamy:



2017
Powstaje "Pan Robot

Robotyka dla Przemysłu"

 

Rozpoczynamy działalność w

zakresie serwisu robotów

przemysłowych. 

Pojawiają się pierwsze

projekty i wdrożenia

2018
Rozpoczyna się nasza

przygoda z robotami Aubo

Robotics i Toshiba Machine.

Powstaje PolRobot Sp. z o. o.

2019
Do firmy dołącza nowy

wspólnik. Firma zmienia nazwę

na "Pan Robot Sp. z o.o." i

poszerza działalność

serwisową o roboty Kuka

2020

Przenosimy się do nowego

biura i nowej siedziby w

Bogucinie. Pod koniec 2020

roku nasz zespół to już 6 osób.

2020
Rozpoczynamy współpracę z

Hyundai Robotics. W kolejnym

roku zostaniemy oficjalnym

dystrybutorem.

2021
W 2021 roku nasz zespół liczy

12 osób. Serwisujemy roboty w

ok. 60 zakładach

produkcyjnych w całej Polsce.

Sprzedajemy roboty Hyundai,

OrionStar i mamy ambitne plany

na przyszłość.



2021
Wchodzimy na rynek robotów

usługowych. Wprowadzamy

na Polski rynek produkty

Orion Star Robotics.

2022
Nawiązujemy współpracę z

koreańskim producentem

robotów Hyulim Robot,

oferującym roboty SCARA i

roboty specjalistyczne

2022
Rozpoczynamy działalność R&D

i tworzymy pierwsze projekty

dla powstających Startupów.

Oficjalnie otwieramy Dział

Wdrożeń firmy Pan Robot

2022
Rozpoczynamy współpracę z

Fuji Robotics - producentem

robotów paletyzujących prosto

z Japonii.

2022
Oficjalna premiera robotów Fuji

Robotics w Polsce na targach

Taropak w Poznaniu

2022
Nowy Zarząd firmy Pan Robot Sp. z o.o. i wIelkie zmiany

strukturalne w firmie - szykujemy się na nowe wyzwania!



200m^2 przestrzeni biurowej

350m^2 przestrzeni przemysłowej

120m^2 przestrzeni warsztatowej

duży parking i plac manewrowy

Świetny i szybki dojazd do prawie każdej lokalizacji

w zachodniej, środkowej i północnej Polsce.

NASZA BAZA TO:



Głównym motorem naszego biznesu

jest stała współpraca z klientami.

Budujemy długotrwałe relacje i cały

czas jesteśmy zorientowani w stronę

klientów.

W razie awarii - klienci mogą liczyć na

nasze wsparcie, nawet w trudnych i

stresujących chwilach.

Nikomu nie odmawiamy pomocy.



Jesteśmy oficjalnym

dystrybutorem i serwisem 

Hyundai Robotics w Polsce.

Pan Robot ma w ofercie pełną

gamę modelową manipulatorów,

silników, pozycjonerów i osprzętu

Hyundai dla przemysłu.

Małe roboty kompaktowe

Roboty spawalnicze

Roboty zgrzewające

Roboty handlingowe i do

obsługi maszyn

Roboty półkowe

Roboty kolaboratywne

Roboty transportowe

Roboty usługowe

Hyundai Robotics to uznana na

świecie marka robotów

przemysłowych:

Hyundai Robotics jest pionierem

nowych technologii i zastosowań w

robotyce - roboty kolaboratywne,

usługowe i transportowe to nowe

kierunki zyskujące coraz większą

popularność.



Japońska marka robotów dedykowanych do procesu paletyzacji.

Ponad 70 lat doświadczenia przy budowie automatów i robotów

paletyzujących przekłada się idealne dopasowanie i optymalizację

budowy robota do tego procesu.

Niezniszczalna konstrukcja robotów Fuji

pozwala na osiąganie wysokich prędkości,

nawet 1800 cykli na godzinę, a prostota

systemu pozwala na błyskawiczne

wdrożenie.

Dedykowane chwytaki do worków,

kartonów i butelek w zestawie z robotem

to kolejny atut.



szybkie i łatwe we wdrożeniu roboty SCARA

roboty kartezjańskie do specjalistycznych maszyn i stanowisk

roboty typu Desktop do produkcji elektroniki i pracy w cleanroom

Koreańskie roboty przemysłowe Hyulim to:



recepcjonista

przewodnik

kurier

sprzedawca

moblina platforma reklamowa

asystent

Robot-pracownik sprawdzi się jako:

Pan Robot jest dystrybutorem robotów

Orion Star w Polsce.

Możemy przygotować dedykowaną

aplikację i software dla Twojego robota.

Roboty usługowe to nowy, szybko rozwijający się trend w robotyce.

W końcu technologia jest gotowa na to, by umożliwić robotom pełną

interakcję z klientami i użytkownikami.



Lepiej zapobiegać, niż leczyć. Przeglądy okresowe i regularne wymiany części eksploatacyjnych to

podstawy, zapobiegania awariom i niespodziewanym sytuacjom związanym z eksploatacją maszyn.

Dzięki obszernym, kompleksowym procedurom i dużemu naciskowi na drobiazgowość diagnostyki -

podczas przeglądu nie pomijamy niczego, co może mieć wpływ na stan techniczny danego robota.

Diagnostyka i usuwanie awarii robotów to

podstawowa działalność serwisu robotów

przemysłowych.

Gdy dojdzie już do zatrzymania linii - naszym

celem są w pierwszej kolejności: usunięcie

awarii i wznowienie produkcji.

Wsparcie techniczne

stałe koszty serwisu

stałe ceny usług

zniżki i dodatkowe usługi

zdalne usuwanie awarii

hotline i czas reakcji

Umowy serwisowe

Konserwacja robotów przemysłowych

Wdrożenia i szkolenia

Usługi serwisowe Pan Robot

Pomagamy we wdrożeniach stanowisk zrobotyzowanych. Programujemy roboty ABB, Kuka i Hyundai

Robotics. Mamy obecnie 3 programistów, którzy stale są zaangażowani w projekty wdrożeń dla

zaprzyjaźnionych integratorów.

Zajmujemy się również organizacją szkoleń z programowania i obsługi robotów ABB, Kuka i Hyundai

Robotics. Szkolenia możemy przeprowadzać na naszych robotach, lub w siedzibie klienta.



silników z układami pomiarowymi do robotów przemysłowych

silników elektrycznych stosowanych w maszynach przemysłowych

falowników, zasilaczy i elementów sterowania robotami przemysłowymi

komputerów sterujących robotami przemysłowymi

wiązek okablowania (renowacje, lub produkcję nowych wiązek)

paneli sterujących do robotów i automatyki przemysłowej

Wykonujemy specjalistyczne i kompleksowe naprawy:

Nawet jeśli części zamienne do Twojego robota nie są już dostępne, lub są bardzo

drogie - możemy je wyprodukować dla Ciebie.

Tworzymy prototypowe i seryjne wiązki elektyczne do robotów przemysłowych,

moduły elektroniczne do falowników, zasilacze i specjalistyczne układy

elektroniczne.

Produkcja niedostępnych części

Naprawy warsztatowe:

Naprawa elektroniki przemysłowej i silników elektrycznych



Globalne Centrum Renowacji
Robotów GRC Bogucin

Zajmujemy się renowacją i pomagamy przy
wdrożeniach używanych robotów przemysłowych.

remonty silników do robotów przemysłowych

produkcja i regeneracja wiązek okablowania dla robotów przemysłowych

produkcja części zamiennych i eksploatacyjnych

kompleksowy serwis i wymiany mediów smarnych

naprawy elektroniki i paneli sterujących

pomagamy przy wdrożeniach używanych robotów przemysłowych

adaptujemy roboty do nowych aplikacji i obsługi nowego osprzętu

wykonujemy chwytaki i narzędzia dla robotów

Wykonujemy kompleksowe naprawy robotów:

PAN ROBOT SP.  Z O.O.  WWW.PANROBOT.COM



Obsługujemy już ok. 80 zakładów produkcyjnych w całej Polsce. Wykonujemy

usługi dla różnych branż produkcyjnych, w tym: produkcji elektroniki, mebli,

obróbce metali, kosmetyków, w branży spożywczej i automotive.

Wsparcie techniczne



Najważniejszy jest zespół.

Praca zawodowa to ciągła nauka, a

doświadczenie jest na wagę złota.

Każdy z nas nieustannie rozwija się i

zawsze dba o to, by praca była wykonana

starannie i profesjonalnie. 

POZNAJ NAS

CIągłe doskonalenie, nauka i dbałość o

szczegóły - są kluczowe dla zapewnienia

najwyższej jakości usług.

Serwis robotów i urządzeń przemysłowych

to podstawa naszej działalności.

SERWIS
ROBOTYKI I ELEKTRONIKI

Pomagamy klientom we wdrażaniu nowych

rozwiązań z robotami. Zapewniamy

wsparcie programistyczne, projektowe, a

także szkolenia, które ułatwią Ci pracę z

naszymi robotami.

Tworzymy nowe technologie i prototypy

robotów do różnorakich zastosowań.

R&D
WDROŻENIA I PROTOTYPY



Wsparcie sprzedażowe i posprzedażowe

Usługi serwisowe i umowy serwisowe

Roboty przemysłowe Hyundai i Hyulim

opiekun klienta

ADRIAN

specjalista ds. sprzedaży

PATRYK

Roboty usługowe

Roboty przemysłowe Hyundai, Hyulim i Fuji

Usługi serwisowe

założyciel i kierownik sprzedaży

CEO

PIOTR

Projekty i wdrożenia

Sprzedaż robotów

Wsparcie techniczne - roboty ABB



specjalista ds. serwisu

SEBASTIAN
SERWIS

Naprawy mechaniczne

Remonty robotów

Serwis robotów przemysłowych

kierownik serwisu

zarząd

BARTŁOMIEJ
SERWIS

Planowanie działań serwisu

Wsparcie techniczne - roboty ABB i Kuka

Programowanie robotów ABB

biuro i kadry

zarząd

NASTASJA

Faktury i rozliczenia

Kadry i HR

Administracja biura



Serwis robotów przemysłowych

Naprawa elektroniki

Warsztat

specjalista ds. serwisu

ADAM
SERWIS

specjalista ds. serwisu

ANDRZEJ
SERWIS

Serwis robotów przemysłowych

Remonty robotów

Warsztat

specjalista elektronik

PAWEŁ
SERWIS

Naprawa elektroniki przemysłowej

Naprawa silników



specjalista ds. wdrożeń

MACIEJ
R&D

Programowanie robotów ABB, Kuka, Hyundai

Wsparcie techniczne - roboty Hyundai

Wsparcie serwisu

główny konstruktor

WOJCIECH
R&D

Projekty i wdrożenia

Modernizacje i remonty maszyn i stanowisk

Spawanie i paletyzacja

Wsparcie techniczne serwisu

Prototypowanie

Nowe technologie i druk 3D

Diagnostyka elektroniki

specjalista  elektronik

JAN
R&D



Ja już wiem 

chyba wszystko 

 
Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, odwiedź nasze

kanały i naszą stronę www.panrobot.com:

 

https://www.youtube.com/channel/UCiPVEtc5GEt-o40HAVrgH_Q
https://pl.linkedin.com/company/panrobot
https://www.facebook.com/panrobotrobotyka/
https://www.tiktok.com/@panrobot.robotyka


Dziękujemy za uwagę!


