
…zatrudnij robota współpracującego tak jak zatrudniasz pracownika…



Historia powstania marki
to firma inżynieryjna o charakterze produkcyjno-usługowym. 

Główna siedziba spółki mieści się w Częstochowie. 
Dysponujemy halą produkcyjną o powierzchni ponad 

2000m2. 

Jako firma dysponujemy szerokim parkiem maszynowym, 
przy wykorzystaniu którego jesteśmy w stanie sprostać 
wszelkim wymaganiom naszych klientów. Cały proces 

produkcyjny odbywa się bezpośrednio na terenie naszej 
firmy, dzięki temu zapewniamy błyskawiczną realizację 

naszych zamówień.

MEGIS Sp. z o.o. Sp.K.



Historia powstania marki
Przez lata naszej działalności zdobyliśmy doświadczenie
pozwalające nam wykonywać swoje usługi dla największych
korporacji na świecie.

Firma MEGIS świadczy swoje usługi między innymi dla branż:

➢ AUTOMOTIVE
➢ BRANŻA LOTNICZA

➢ ENERGETYKA



Historia powstania marki
Rafał Holik & Krzysztof Dragon, właściciele firmy MEGIS
wprowadzili początkiem 2019 roku nową, rewolucyjną
usługę na rynek B2B.

Jako pionierzy na rynku polskim oferujemy usługę
wynajęcia robota współpracującego na godziny.
Usługa wynajęcia pozwala naszym klientom na
wprowadzenie automatyzacji procesu produkcyjnego
przez wykorzystanie robota współpracującego z
pominięciem wysokich kosztów inwestycyjnych.

Q1 2019 nowa marka



COBOTY 
W naszej pracy najczęściej wykorzystujemy coboty ze
światowej czołówki robotów współpracujących -
Universal Robots oraz Hanhwa Robotics.

MEGIS- RentCobot jest również 
certyfikowanym integratorem cobotów
Universal Robots.



Wynajem
Wynajem cobotów jest głównym obszarem naszej
działalności. Jest to usługa w pełni KOMPLEKSOWA
zapewniająca także pełną obsługę "po-wdrożeniową".

Działamy według ustalonych kroków w trakcie których klient
nie ponosi ŻADNYCH KOSZTÓW aż do momentu wdrożenia -
czyli realnych GODZIN pracy COBOTA.
Zespół RentCobot składa się z doświadczonych ciągle 
podnoszących swoje kwalifikację osób z których każdy staje 
się specjalistą w swojej dziedzinie. 



Przykładowe zastosowanie 

✓ OBŁUGA MASZYN CNC

Ze względu na  swoją uniwersalność roboty współpracujące 
mają praktycznie nieograniczone zastosowanie. 

✓ MONTAŻ

✓ MALOWANIE

✓ PALETYZACJA

✓ SPAWANIE

✓ TESTY I KONTROLA

✓ POLEROWANIE

✓ PAKOWANIE

✓ KLEJENIE

✓ BRANŻA ELEKTRONICZNA

✓ BRANŻA TWORZYW SZTUCZNYCH



Przykładowe zastosowanie 



Co nas wyróżnia



Rozwój rynku cobotów w Polsce
Dzięki zerowej inwestycji początkowej roboty współpracujące mogą od jutra 
pracować w dowolnym zakładzie. Rynek w Polsce pod tym względem rozwija 
się więc nie warto zostawać w tyle. 



Innowacyjne oblicze współpracy


