
Korzyści dla uczestników • Poznanie zasad prawidłowego stosowania i wdrażania odpowiednich norm i dyrektyw
• Zdobycie wiedzy na temat zarządzania ryzykiem związanym z zastosowaniem

pojazdów AGV w zakładzie produkcyjnym
• Umiejętność oceny obecnych instalacji pod kątem bezpieczeństwa stosowania

pojazdów AGV

Uwaga

Czas trwania 1 dzień

Daty, miejsce szkoleń, cena Więcej informacji na stronie www.pilz.pl

Bezpieczeństwo maszyn 
Szkolenie – Bezpieczeństwo aplikacji wykorzystujących wózki AGV

Bezpieczeństwo aplikacji wykorzystujących wózki AGV

Grupa docelowa

Szkolenie skierowane jest w szczególności do 
producentów pojazdów AGV, integratorów i 
użytkowników odpowiedzialnych za ich użytkowanie. 
Ponadto przeznaczone jest dla osób, które są 
odpowiedzialne za bezpieczeństwo w nowych i 
istniejących aplikacjach pojazdów AGV w codziennej 

eksploatacji. Są wśród nich:
• Inżynierowie zakładu
• Kierownicy BHP
• Inżynierowie projektu
• Kierownicy magazynów 

Cel szkolenia
Zastosowanie systemów wózków samojezdnych (AGV) i autonomicznych robotów mobilnych (AMR) nabiera coraz większego 
znaczenia. Powód? Stają się one coraz bardziej autonomiczne, elastyczne i niezależne od stałej infrastruktury, w której są 
eksploatowane. W ramach szkolenia szczegółowo omówimy funkcjonalności wózków AGV i AMR, a także przedstawimy 
zagrożenia, które wynikają z ich integracji z istniejącym systemem oraz środowiskiem. Pokażemy również, jak prawidłowo 
obsługiwać je w miejscu pracy w aspekcie bezpieczeństwa.

Należy pamiętać, że ryzyko związane z zastosowaniem wózków AGV różni się od ryzyka związanego z użytkowaniem 
konwencjonalnych maszyn, głównie ze względu na ich mobilność. Podczas szkolenia pokażemy środki, jakie należy podjąć, aby 
zmniejszyć to ryzyko oraz zaprezentujemy różne strategie bezpieczeństwa.

Zagadnienia: 

Ramy prawne

• Dyrektywa maszynowa i oznakowanie CE

• Wprowadzenie do norm odnoszących się do wózków AGV 
(w szczególności PN-EN ISO 3691-4)

• Oznakowanie CE poszczególnych systemów AGV i AMR

• Normy dotyczące oceny ryzyka i technologii 
bezpieczeństwa, które mają zastosowanie w systemach 
wózków samojezdnych AGV 

Pojazdy sterowane automatyczne

• Wprowadzenie do technologii AGV i przegląd wózków AGV

• Technologia bezpieczeństwa dla pojazdów AGV

• Elementy związane z bezpieczeństwem i systemy 
sterowania

• Wymagania dotyczące funkcji bezpieczeństwa w 
pojazdach AGV zgodnie z normą PN-EN ISO 3691-4 

Sieć pojazdów AGV

• Wymagania dotyczące bezpieczeństwa podczas 
korzystania z floty pojazdów AGV zgodnie z normą 
PN-EN ISO 3691-4

• Ocena zagrożeń podczas użytkowania pojazdów AGV

• Klasyfikacja stref pracy

• Warsztaty dotyczące zarządzania ryzykiem szczątkowym 
w zakresie pojazdów AGV

• Bezpieczne projektowanie i walidacja pojazdów AGV w 
miejscu pracy 
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