
 

MECHATRONICKÉ SYSTÉMY V PRŮMYSLOVÉ 

VÝROBĚ A FINÁLNÍCH PRODUKTECH 
 

 

Mechatronické aplikace  

ve zdravotní technice 

 

NADČASOVÉ ROBOTICKÉ SYSTÉMY  

V MEDICÍNĚ  
 

(ZÁCHRANA – TRANSPORT – REHABILITACE) 



ROBOTSYSTEM, s.r.o. 

- Zaměření na aplikovaný výzkum a vývoj v oblasti servisní 
robotiky, mechatroniky, automatizace – zejména transportní 

systémy, bezpečnostní systémy a technologie 

 

- Řeší komplexní projekty velkého rozsahu – vytvoření návrhu, 
zpracování výrobní dokumentace, realizace prototypu, 

provedení funkčních zkoušek a optimalizace 

 

- Spolupráce s univerzitami, výzkumnými organizacemi  
a průmyslem 

 

- Transfer mechatronických systémů do praxe  
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COGNITIVE WALKER 



COGNITIVE WALKER 

REHABILITAČNÍ + TRANSPORTNÍ 

TECHNOLOGIE  

•  transport vsedě i ve stoje 

 

•  chůze s oporou 

 

•  rehabilitační procesy 

   dolních končetin  



COGNITIVE WALKER - POLOHA PRO JÍZDU VSEDĚ  



COGNITIVE WALKER - POLOHA PRO REHABILITACI CHŮZÍ 



COGNITIVE WALKER - POLOHA PRO JÍZDU VE STOJE 



UNIVERZÁLNÍ ROBOTICKÝ STRETCHER 

SE VŠESMĚROVÝMI KOLY 
Tento projekt byl realizován za finanční podpory z prostředků státního rozpočtu prostřednictvím Ministerstva průmyslu a obchodu. 



UNIVERZÁLNÍ ROBOTICKÝ STRETCHER  

SE VŠESMĚROVÝMI KOLY 

Robotický stretcher je v podstatě motorovou pojízdnou miniresuscitační 

jednotkou, s plnohodnotným přístrojovým vybavením, určený pro rychlý  

a bezpečný transport pacientů, zejména v traumatickém stavu,  

se současným zajištěním jejich základních životních funkcí.  

Stretcher je opatřen 

všesměrovými koly  

se samostatnými 

elektropohony a centrálním 

softwarovým řízením, čímž 

je dána jeho vysoká 

manévrovací schopnost  

ve stísněných prostorách.  

Pohyb stretcheru je 

charakteristický možnou 

kombinací směrování 

různými směry v jeden  

a tentýž okamžik, možností 

zrychlování, zpomalování, 

zatáčení, otáčení na místě – 

tzv. krabí pohyb.   

Stretcher dále umožňuje 

monitorování, polohování, 

rentgenování a vážení. 



UNIVERZÁLNÍ ROBOTICKÝ STRETCHER  

SE VŠESMĚROVÝMI KOLY 



VŠESMĚROVÁ KOLA 

VYSOKÁ 

MANÉVRO-

VATELNOST  

V OMEZENÝCH 

PROSTORECH 

CENTRÁLNÍ 

SOFTWAROVÉ ŘÍZENÍ 

KAŽDÉ KOLO MÁ 

VLASTNÍ ELEKTRICKÝ 

POHON 



VŠESMĚROVÁ KOLA A OVLÁDÁNÍ 

 Všesměrová kola typu Mecanum vlastní konstrukce s válečky 
po úhlem 45° od osy kola. 

 Každé všesměrové kolo vybaveno silným momentovým 
elektromotorem se zpětnou vazbou umožňující jeho přesné 

polohové řízení. 
 Robotický stretcher je vybaven ergonomickým modulem 

ovládání s dvojicí otočných ovladačů – pravý pro řízení směru 
vpřed/vzad a levý pro řízení směru doleva/doprava. 

 Modul ovládání je vybaven barevným dotykovým displejem, 
pomocí kterého lze přepínat jízdní režimy a ovládat polohovací 

funkce lehátka. 
 Zvolená koncepce umožňuje bezkonkurenční 

manévrovatelnost podvozku se všesměrovými koly a velmi 
citlivé a přesné řízení směru pohybu robotického stretcheru. 



MEZINÁRODNÍ VELETRHY  

A VÝSTAVY, OCENĚNÍ 

První místo v kategorii Vývoj výrobku  

s podporou software Creo a aplikace 

Mathcad  

v soutěži AV ENGINEERING AWARDS 2012 

Mezinárodní veletrh MEDICA Düsseldorf (2011) 
 

Mezinárodní veletrh Arab Health v Dubaji (2012)  
 

14. PG kurz Sepse a MODS v Ostravě (2012) 
 

Mezinárodní veletrhu SALMED v Polsku (2012) 

 

Kick-off Workshop "Robots underpinning future NATO 

operations",  Task Group, SAS-RTG-097, Praha (2012) 

http://awards-2012.aveng.cz/


ZKUŠEBNÍ PROVOZ V NEMOCNICI 



VÍCEÚČELOVÝ ROBOTICKÝ TRANSPORTÉR 
PRO ZÁCHRANU OSOB A ZÁSAHY V KRIZOVÝCH 

SITUACÍCH, VE ZVLÁŠTĚ OBTÍŽNÝCH TERÉNNÍCH  

A/NEBO KLIMATICKÝCH PODMÍNKÁCH 

Tento projekt byl realizován za finanční podpory z prostředků státního rozpočtu prostřednictvím Ministerstva průmyslu a obchodu. 



VÍCEÚČELOVÝ ROBOTICKÝ TRANSPORTÉR 



Parametr  Hodnota  

Rozměry (délka/šířka/výška) 3415/1800/2010 mm (výška je uvedena včetně ochranného rámu 

posádky v případě převrácení vozidla) 

Typ podvozku Diferenčně řízený osmikolový, čtyři tuhé nápravy s možností nasazení 

pásů 

Typ řízení Na vozidle nebo dálkové z operátorského pultu 

Dosah dálkového řízení cca 1000 m 

Kamerový systém Přední a zadní kamera s IR přísvitem 

Stabilizační systém Monitoring náklonu v příčné a podélné ose vozidla 

Brzda Vícelamelová elektromagnetická 

Průměr/šířka pneumatiky kola 25“/12“ 

Napětí elektrického obvodu 12 a 24 VDC 

Typ motoru 

- VARIANTA 1 

Kohler Aegis LH 775 

kapalinou chlazený dvouválcový čtyřtaktní zážehový motor 

Výkon motoru - 23 kW/31 HP 

Typ motoru 

- VARIANTA 2 

Škoda 1,2 HTP 

Výkon motoru 51 kW/ 69 HP 

Maximální rychlost 40 km/h 

Spotřeba paliva 3,5 l/h   – cca 17 l/100 km (při jízdě po silnici prům. rychlostí 20 km/h) 

             – cca 35 l/100 km (při jízdě v terénu prům. rychlostí 10 km/h) 

Emise výfukových plynů Měření emisí bude provedeno v rámci schvalovacího řízení. 

Nosnost 550 kg 

Suchá hmotnost 625 kg 

Přední/zadní nájezdový úhel 45°/45° 

Překonávání překážek Do výšky 0,4 m 

Náklon ve směru / náklon 

kolmo na směr pohynu 50° / 40° 

TECHNICKÉ PARAMETRY 



OVLÁDÁNÍ VÍCEÚČELOVÉHO 

ROBOTICKÉHO TRANSPORTÉRU 

 Robot je vybaven operátorským pultem, který umožňuje jeho 

dálkové ovládání. 

 Operátorský pult umožňuje plnohodnotné ovládání všech funkcí 

robotu. 

 Operátorský pult je vybaven velkým displejem, kde je primárně v 

reálném čase zobrazován obraz přední kamery robotu a je možné 

zobrazit i obraz ze zadní a případných dalších kamer robotu. 

 Dálkové ovládání robotu je možné díky tomu, že veškeré ovládání 

je řešeno bez mechanické vazby - ve standardu drive-by-wire. 



  

  
  

Alternativy provedení transportéru jsou dány speciální výbavou                        

a provedením, kdy jsou parametry zařízení přizpůsobeny pro využití               

ve specifických krizových situacích. 

 

Jako volitelné příslušenství lze palubní systém víceúčelového 

robotického transportéru doplnit o zásahový vozidlový informační 

systém, jehož úkolem je poskytovat taktické informace při zásahu. 

 

Tento systém nabízí následující funkcionalitu: 

 

 zobrazení základní taktické situace a polohy vozidla a jeho okolí              

na pozadí rastrových map 

 zadávání a monitoring cílů zásahu 

 terminál pro ovládání navigačního a diagnostického systému 

 zobrazení dat ze senzorů GPS  přijímači 

 zobrazení obrazu z externí televizní kamery 

 shromažďování a předávání dat ze systému vozidla do operačně 

taktického systému velení 

 komunikace se systémem diagnostiky 

VÍCEÚČELOVÝ ROBOTICKÝ TRANSPORTÉR 



VÍCEÚČELOVÝ ROBOTICKÝ TRANSPORTÉR 

3D model 

víceúčelového 
robotického 

transportéru včetně 
všech detailů 



VÍCEÚČELOVÝ ROBOTICKÝ TRANSPORTÉR 

Výrobní dokumentace – výkres celkové sestavy 

víceúčelového robotického transportéru 





MULTIFUNKČNÍ MODULÁRNÍ 

ROBOTICKÁ ELEKTROPLATFORMA  

PRO SMART CITIES 



• Základní transportní elektroplatforma A 

4x4 

• Šířka 1300, délka 2300 mm 

• Nezávislé zavěšení kol 

• Řízení přední i zadní nápravy 

• Pohon všech kol 

• Obsahuje všechny základní funkční a 

zdrojové prvky (bateriový modul, 

servozesilovače, základní nabíječka, 

modul řídicího systému, napájecí 

šňůra, interface pro připojení 

nástaveb) 

UNIVERZÁLNÍ  TRANSPORTNÍ ELEKTROPLATFORMA  

S ELEKTROPOHONY V NÁBOJÍCH KOL – A4x4 



UNIVERZÁLNÍ  TRANSPORTNÍ ELEKTROPLATFORMA  
S ELEKTROPOHONY V NÁBOJÍCH KOL – C 6x6 

• Prodloužená terénní elektroplatforma C 6x6 

• Šířka 1300, délka 2900 mm 

• Nezávislé zavěšení kol 

• Řízení přední i zadní nápravy 

• Pohon všech kol 

• Obsahuje všechny základní funkční a 

zdrojové prvky (bateriový modul, 

servozesilovače, základní nabíječka, modul 

řídicího systému, napájecí šňůra, interface 

pro připojení nástaveb) 



UNIVERZÁLNÍ TRANSPORTNÍ ELEKTROPLATFORMA  

S ELEKTROPOHONY V NÁBOJÍCH  KOL A TERENNÍ JEDNOMÍSTNÁ NÁSTAVBA  

S NAKLADOVÝM PROSTOREM 

• Terénní jednomístná nástavba  typu P1TN  

 na transportní elektroplatformu s šesti kolovými  

jednotkami C 6x6 

• Sedadlo s automatickým systémem bočního 

vyklápění 

• Ovládání volantem 



VARIANTY VELIKOSTÍ RÁMU ELEKTROPLATFORMY 

Varianty 

rámů 

platformy 

A B C D E 

 

 

 

 

 

Rozměry 

[mm] 

1300 x 

2300 

1300 x 

2300 

1300 x 

2900 

1600 x 

3000 

1600 x 

3500 

4 x 4 x x x 

6 x 6 x x 



VYUŽITÍ MODULARITY - VARIANTNÍ TYPY NÁSTAVEB 

ELEKTROPLATFORMY 

R Základní robotická nástavba 

P1 Základní jednomístná nástavba 

P1Y Jednomístná nástavba s ovládáním pomocí joysticku 

P1T Terénní jednomístná nástavby 

P1TN 
Prodloužená terénní jednomístná nástavba s nákladním 

prostorem 

P1S Sportovní jednomístná nástavba 

P2N Dvoumístná nástavba s nákladním prostorem 

P2N max 
Prodloužená dvoumístná nástavba s nákladním 

prostorem 


