
Firma 
ZenRobotics Ltd. Super! Ale jak go kupić?

Pierwsza 
instalacja u klienta

ZenRobotics Recycler jest dostępny na całym świecie. System 
może być w krótkim czasie zainstalowany w już działających  
i nowych zakładach. Informacje o cenach i warunkach dostawy 
można uzyskać od firmy ZenRobotics (www.zenrobotics.com  
tel. +358 45 259 6161) i od lokalnych dealerów. Zapraszamy do 
kontaktu — odpowiemy jak najszybciej.

Spółka ZenRobotics Ltd., założona w roku 2007, 
to prywatne przedsiębiorstwo z sektora zaawan-
sowanych technologii specjalizujące się w sys-
temach recyklingu. Głównym produktem firmy 
jest zrobotyzowany system sortowania odpadów 
ZenRobotics Recycler. System ten separuje 
wartościowe surowce od odpadów, korzystając  
z technik sztucznej inteligencji.

ZenRobotics Recycler już dziś rewolucjonizu-
je cały proces recyklingu — jesteśmy dumni, że 
możemy mieć swój udział w rozwiązywaniu glo-
balnego kryzysu w gospodarce odpadami, które 
zaczynają wymykać się spod kontroli.

ZenRobotics dysponuje naprawdę wyjątkowym 
zespołem specjalistów, np. aż 50% z nich ma 
tytuł doktora. Firma ma bogate doświadczenie 
w globalnym sektorze zaawansowanych techno-
logii i ochrony środowiska. Sztuczna inteligencja 
systemu ZenRobotics to najbardziej zaawanso-
wane rozwiązanie techniczne stosowane dziś  
w branży recyklingu.

ZenRobotics z satysfakcją informuje, że pierw-
szym nabywcą systemu ZenRobotics Recycler 
jest firma SITA Finland Ltd, należąca do grupy 
SUEZ Environnement, największego europejskie-
go przedsiębiorstwa z branży gospodarki wodnej 
i odpadowej.

Więcej informacji:
sales@zenrobotics.com
Telefon: +358 45 259 6161
(GMT+2)
Faks: +358 10 296 0311

Wende Recyclingtech
wende@wende.pl
www.wende.pl
Tel./fax. +48 77 416 96 66
(GMT+2)

ZenRobotics Ltd.
Vilhonkatu 5 A
FI-00100 Helsinki
Finlandia
www.zenrobotics.com

98% odpadów nadających się 
do recyklingu nie udaje się odzyskać. 

Jesteśmy tu po to, 
aby zmienić ten stan rzeczy.

Więcej informacji 
można znaleźć 

w naszym serwisie WWW: 
www.zenrobotics.com

Rewolucyjny zrobotyzowany system sortowania odpadów

ZenRobotics® Recycler™
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Odzysk większej ilości materiałów » większe przychody

Mniej odpadów na wysypiska » duże oszczędności na opłatach wjazdowych

Koniec z ręcznym sortowaniem odpadów » korzyści wizerunkowe
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Zalety w stosunku 
do tradycyjnej 

obróbki odpadów 

Nie wymaga złożonej infrastruktury
ZenRobotics Recycler umożliwia sortowanie wielu typów odpa-
dów bez skomplikowanej obróbki wstępnej. Mniej maszyn zaan-
gażowanych w cały proces oznacza mniejsze ryzyko przestoju 
całej linii.

Recykling niedestrukcyjny
Zrobotyzowany odzysk odpadów jest w większości przypadków 
niedestrukcyjny. Możliwe jest wydajne i energooszczędne odse-
parowanie czystych frakcji i nienaruszonych przedmiotów.

Większa dokładność odzysku
ZenRobotics Recycler jest w stanie odzyskiwać czyste, precy-
zyjnie określone frakcje, jednocześnie zwiększając wydajność 
istniejących linii obróbki odpadów. Dzięki temu cenne surowce 
nie trafiają na wysypiska i do spalarni.

Wydajność i najważniejsze parametry*Roboty na odsiecz!

ZenRobotics Recycler™
ZenRobotics Recycler to zrobotyzowany system sortowania 
odpadów. Zbudowany jest ze standardowych komponentów 
klasy przemysłowej i maszynowo uczy się odróżniać warto-
ściowe surowce od odpadów. ZenRobotics Recycler został 
zaprojektowany z myślą o odpadach budowlanych i poroz-
biórkowych.

ZenRobotics Recycler przetwarza sygnały z licznych czuj-
ników, rozpoznając przedmioty i surowce. Zestaw czuj-
ników obejmować może kamery działające w zakresie 
widzialnym, NIR, skanery laserowe 3D, czujniki dotyko-
we, czujniki rentgenowskie itd. Zastosowanie fuzji danych  
z różnych czujników umożliwia — po raz pierwszy w historii 
— niezwykle dokładną analizę odpadów.

W odróżnieniu od wszelkich innych systemów sortowania 
ZenRobotics Recycler jest w stanie jednocześnie realizować 
więcej niż jedno zadanie sortowania: odzyskiwać surowce  
i usuwać substancje zanieczyszczające. 

Sterowanie w oparciu o sztuczną 
inteligencję
Roboty w tradycyjnych systemach i instalacjach nie są zdol-
ne do pełnienia złożonych, zmieniających się i zróżnicowa-
nych funkcji — a tego właśnie wymaga się w gospodarce 
odpadami. ZenRobotics wprowadza na rynek roboty ste-
rowane w oparciu o sztuczną inteligencję, zdolne pokonać 
dotychczasowe bariery i skutecznie wykonywać „brudną 
robotę”.

Zamiast ręcznego sortowania
Ręczne sortowanie odpadów przysparza wielu problemów, 
do których należą między innymi: ekspozycja na drobno-
ustroje, pyły i substancje chemiczne, niska motywacja pra-
cowników, problemy społeczne, wysoki koszt i niska efek-
tywność całego procesu. Można pokusić się o stwierdzenie, 
że sortowanie ręczne nie ma przyszłości. ZenRobotics 
Recycler zastępuje pracowników w ręcznej selekcji od-
padów i w przyszłości będzie mógł przetwarzać 
szeroką gamę materiałów, których ludzie nie 
byliby nawet w stanie rozpoznawać. Jest 
najbardziej jak dotąd zaawansowanym roz-
wiązaniem dla recyklingu.

Urządzenie wielozadaniowe
Wartość procesu obróbki odpadów oraz wyod-
rębnionych frakcji nie jest ustalona raz na zawsze. 
Zmiany na rynku mogą wymagać wprowadzenia kosz-
townych modyfikacji sprzętu używanego dotąd do ob-
róbki odpadów. Ponieważ jednak ZenRobotics Recycler 
jest systemem o potencjalnie wielu zastosowaniach, jego 
działanie może być szybko modyfikowane programowo, np.  
w celu zoptymalizowania wydajności lub uwzględnienia no-

wych frakcji. Inwestycja w taki system jest przyszłościowa  
i bezpieczna. Witamy w nowej erze recyklingu!

Dlaczego samochody produkowane 
są przez roboty?
Większość produktów, z których korzystamy, wytwarza-
na jest przez roboty przemysłowe. Jednak w sektorze go-
spodarki odpadami roboty są praktycznie niespotykane.  
ZenRobotics Recycler wnosi do branży recyklingu korzyści, 
jakimi już od dawna cieszą się przedsiębiorstwa w innych 
sektorach gospodarki.

• Standardowe roboty przemysłowe

• Przenośnik klasy przemysłowej

• Skutecznie chronione czujniki

• Napięcie: 400 V

• Prędkość przesuwu pasa: 0,05 – 0,3 m/s

• Odzyskiwane frakcje: 3 

*Oszacowania na 01/2013.

ZenRobotics Recycler  Model Fast Picker  Model Heavy Picker
Maks. masa przedmiotu  5 kg   20 kg
Przybl. szybkość sortowania  2400 wyborów/godz (2 kg) 1400 wyborów/godz (5 kg)
Wielkość przedmiotu (D,Sz)  40–400 mm, 50–150 mm   40–1000 mm, 40–300 mm
Maks. szer. pasa  1400 mm   1600 mm
Pobór prądu  32 A   63 A
Pobór mocy  8 kW   10 kW

Robot przemysłowy sortuje odpady.
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Czujniki zbierają dane o odpadach.

Inteligentny system sterowania ZenRobotics Brain™ 
analizuje dane z czujników i steruje robotem prze-
mysłowym.
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4 Sortowane przedmioty są odzyskiwane i sprzeda-
wane.


