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MICo robotic s.r.o.

ROBOTIKA,
AUTOMATIZACE,
LASERY
Automatizace pracovišť a komplexní
dodávky robotických systémů.

www.robotic.mico.cz

PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI MICO ROBOTIC
Společnost MICo robotic s r.o. je hrdým členem MICo group. Specializujeme se na návrhy technických řešení, automatizaci
pracovišť a na komplexní dodávky robotických systémů pro naše obchodní partnery.

1. průmyslová
revoluce

2. průmyslová
revoluce

3. průmyslová
revoluce

4. průmyslová
revoluce

Mechanizace, vodní
energie, parní energie

Masová produkce,
montážní linky, elektřina

Počítače, automatizace

Kyberneticko-fyzikální
systémy

NAŠE POSLÁNÍ? PŘINÁŠÍME NOVÉ INOVACE DO HRY

Robotické systémy – MICo RoboCont
Konceptem robotického pracoviště RoboCont je ISO kontejner; standardizovaná
přepravní jednotka, která se používá v intermodální dopravě.
Jedná se o velkou, pevnou a uzavřenou přepravku technicky uzpůsobenou k danému
typu robotického pracoviště
Robotický systém MICo RoboCont nabízíme jako: (Robot Milling, Robot Welding, Robot
Laser Cleaning, Robot Laser Cutting, Robot Grinding, Robot RTG Inspection)

Robotický systém RoboCont – Milling (exteriér)

Robotický systém RoboCont – Milling (interiér)

Výhody a přednosti ISO kontejnerových pracovišť:
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Rychlá instalace a uvedení do plného
provozu u obchodních partnerů

Možnost rychlého přesunu
pracoviště

04
05

Možnost zapůjčení pracoviště
(například mimo sezónu)

Nízké nároky na prostor (omezeny pouze
zvoleným typem RoboCont pracoviště).

Možnost zakázkové výroby pro
vaše zákazníky

ZAMĚŘENÍ SPOLEČNOSTI

Komerční projekty

Robotizace skupiny MICo group

Zabýváme se návrhy technických řešení, automatizací pracovišť a kompletními dodávkami robotických systémů pro naše obchodní partnery.

Pro skupinu firem MICo zajišťujeme konstrukci, výrobu
a dodávku kompletních robotických pracovišť pro svařování a manipulaci.
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Sídlo firmy:

MICo robotic s.r.o., Sucheniova 270/6, 674 01 Třebíč

Pracoviště:

Adámkova třída 652
539 01 Hlinsko

IČ/DIČ:

06684645 / CZ06684645

Bank. spoj:

Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu:

0007618612/0800, IBAN: CZ05 0800 0000 0000 0761 8612

Statutární zástupce:

Ing. Michal Vychroň – jednatel společnosti a ředitel pro výrobu
Ing. Josef Vávra – jednatel společnosti a obchodní ředitel

Web, e-mail:

http://robotic.mico.cz,info@robotic.mico.cz

