
LogiRobot –
Internal Logistics
Optimisation

LEAN Logistic Flow – Save Time, Money and Effort

Logistiikkamessut 2018

Autamme asiakkaitamme optimoimaan piha- ja sisälogistiikan tavaravirrat 
vaivattomasti ja kustannustehokkaasti

Tekno-Ants Oy



Perustiedot
- Mobiilirobotti teollisuuden materiaalivirtojen hallintaan
- Kuljettaa taakkaa kyydissään (200 kg) ja peräkärryssä (2500 kg)
- Käyttö käsiohjauksella tai autonomisesti
- Kauko-ohjain, kiinteä käyttöliittymä ja mobiilikäyttöliittymä
- Kuljetustehtävien lisäksi voi käyttää esim. vetotehtäviin ja varavirtalähteenä
- Voi käyttää sekä sisällä että ulkona (toimii myös epätasaisilla alustoilla, sorassa, lumessa jne.)
- Lisävarusteina saatavana esim. latausasema ja peräkärry (6 EUR lavallista taakkaa)

LogiRobot-mobiilirobotti



LogiRobot täyttää teollisuuden turvallisuusvaatimukset
- Konedirektiivi 2006/42/EY, riskien arviointi SFS-EN ISO 12100: 2010, CE-merkintä

Tekniset turvallisuusratkaisut 
- Hätäseis-painike
- Hätäseis-turvaköysi/reuna peräkärryssä
- Puskurien turvareunat (turvaluokitellut kosketusanturit) 
- Turvaluokiteltu laserskanneri
- Ultraäänianturit
- Äänimerkki liikkeelle lähtiessä
- Vilkkuvalo huomion herättämiseksi

Käyttöönotto- ja turvallisuuskoulutus

Turvallisuus – Safety First!



Teknologia
- Tarkkuus-GPS
- Odometria (matkan pituus renkaiden liikkeestä)
- Gyroskooppi (asento) 
- Kiihtyvyysanturi (asento)
- Magnetometri, kompassi (suunta)
- RFID
- Turvaluokiteltu laser-skanneri edessä (ja käyttökohteesta riippuen myös taakse)
- 6 ultraäänianturia (2 edessä, 2 sivuissa, 2 takana)

Navigointi

n. 1,7m

n. 1 m

Robotin paino n. 480 kg



Sovelluskohteet

Esimerkkejä LogiRobotin tehtävistä teollisuudessa 
- Tuotteiden, komponenttien, varaosien ja työkalujen kuljetus
- Tarvikkeiden, näytteiden ja mittalaitteiden kuljetus
- Kuormalavojen kuljetus
- Säkkien kuljetus
- Komponenttien syöttö tuotantoon
- Metallipurseen keräys ja kuljetus
- Jätteiden kuljetus
- Kaapelinveto
- jne.



Toiminta käytännössä

• Manuaaliohjaus kauko-ohjaimella tai mobiilikäyttöliittymällä
• Autonominen käyttö 

1. Opetetaan reitti LogiRobotille kulkemalla reitti läpi robotin kanssa ja tallentamalla reitti 
robotissa olevan kiinteän käyttöliittymän avulla

2. Lastataan taakka kyytiin (manuaalisesti, trukilla, nosturilla tms. riippuen taakasta ja 
käyttökohteesta)

3. Valitaan reitti kiinteästä käyttöliittymästä tai mobiilikäyttöliittymästä ja lähetetään LogiRobot 
matkaan

4. LogiRobot kuljettaa taakan määritettyyn kohteeseen
5. Puretaan lasti päätepisteessä

• Mahdollisuus tallentaa useita reittiä. Haluttu reitti on helppo valita robotin käyttöliittymästä tai 
mobiilikäyttöliittymästä.

• LogiRobotin voi laittaa toistamaan samaa reittiä ja tehtävää itsekseen monta kertaa. Se käy välillä 
lataamassa itsensä latauspisteessä.



Asiakashyödyt

Merkittävät kustannussäästöt
• Merkittävästi edullisempi vaihtoehtoisiin materiaalin-

käsittelytapoihin verrattuna

Turvallisuus
• Täyttää teollisuuden turvallisuusvaatimukset
• Turvallisuus varmennettu moninkertaisesti

Korkea käyttöaste
• Akunkesto jopa 20h
• Vahvuus pihakäytössä haastavissakin keliolosuhteissa
• Luotettavat navigointiominaisuudet
• Vähäinen huoltotarve

Helppokäyttöisyys
• Selkeä käyttöliittymä
• Ohjain ja mobiili käyttöliittymä 
• Reittien määrittäminen ja valinta helppoa

Tekninen tuki
• Tekninen tuki etäyhteyksillä ja lähituki tarvittaessa

Ympäristöystävällinen
• Akkukäyttöinen, ei pakokaasupäästöjä
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