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Naším cílem je komplexní služba zákazníkům v oblasti automatizace pro plastikářský průmysl. Od tohoto cíle  

se odvíjí také struktura našich činností. Nabízíme standardní komponenty pro stavbu chapadel robotů, které mají  

univerzální využití v automatizaci, nebo komplexní řešení dle požadavků zákazníka od návrhu, konstrukce,  

výroby až po finální dodávku zařízení k zákazníkovi. Samozřejmostí je technická podpora jak při výběru vhodných  

komponentů, tak při instalaci našich chapadel, stříhacích stanic a další automatizace. Kvalitní produkt za rozumnou 

cenu a spokojený zákazník je naším cílem.

Těšíme se na vzájemnou spolupráci

Tým pracovníků společnosti GRIPPER SYSTEMS s.r.o.

> Standardní chapadla pro odběr výrobků a vtoků
> Chapadla umožňující zakládání různých typů zálisků, textilyí, filtračních vložek apod.
> Chapadla osazená stříhacími kleštěmi pro automatické oddělení vtoků

>  Stanice pro stříhání vtoků s ručním zakládáním
>  Stanice pro stříhání vtoků s robotickým zakládáním
>  Speciální stříhací nástroje a jejich aplikace

CHAPADLA ROBOTŮ

STŘÍHACÍ STANICE

>  Kompletní zařízení pro přípravu a zakládání různých typů zálisků do formy 
>  Kontrolní stanice kvality s automatickým tříděním výrobků
>  Stupeň integrace a automatizace dle požadavků zákazníka 

AUTOMATIZACE
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KOMPONENTY PRO STAVBU CHAPADEL

PNEUMATIKA

Rychlovýměnné systémy

Hliníkové profily 
a spojovací prvky

Svorky, držáky a ramena 
pevná i odpružená

Přísavky různých materiálů 
a provedení

Uchopovací kleště a prsty

Štípací kleště a čelisti 
pro optimální střih

Pneumatické spojky 
a šroubení

Válce rotační, jednočinné 
a dvojčinné

Vakuové členy, snímače 
a ventily
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GRIPPER SYSTEMS s.r.o.
Solná 1472/5

702 00 Moravská Ostrava
 

Provozovna:
GRIPPER SYSTEMS  s.r.o.

2. května 309
742 13 Studénka 

Telefon obchod:
+420 606 306 801
+420 608 111 350
Tel.: výroba a vývoj:
+420 608 645 466

Fax: +420 226 013 288

e-mail: info@grippersystems.cz
www.grippersystems.cz

eshop.grippersystems.cz

kontakty




