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Ar robotizacija garantuoja proveržį verslui? 
VMG Technics patirtis
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Kas mes esame?
VMG Technics

VMG Group 2022

2249 Darbuotojai

UAB „VMG Technics“ – 2005 m. įsteigta naujovėms imli ir sparčiai auganti „Vakarų
medienos grupės“ (toliau – VMG grupė) įmonė, orientuota į inovacijas ir visapusišką
gamybos procesų tobulinimą. Pagrindinė veikla – pramonės įrenginių techninė priežiūra,
montavimas ir remontas, technologinių procesų automatizavimas ir robotizavimas,
siekiant optimizuoti bendrovių veiklos procesus ir taip eliminuoti defektus bei sumažinti
veiklos procesų nesklandumus.



Automatizuoti produktų 
pakavimo sprendimai

Kokybės patikros 
sistemos (Dirbtinis 

intelektas)

Robotų integracija 
(robotų sistemos)

Išmanieji
transportavimo

sprendimai (konvejeriai)

Nestandartiniai 
pramonės sprendimai

INOVACIJŲ KRYPTIS IR APIMTIS

2022

Technologinių projektų 
valdymas  

MES (Gamybos valdymo 
sistemos)

Sudėtingos 
technologinės metalo 

konstrukcijos

Šaltai štampuoti metalo 
gaminiai

Atsinaujinantys 
energijos šaltiniai 

(Servisas)

Pagrindinės VMG Technics veiklos kryptys

Pramonė 4.0 ir Pramonė 5.0 plėtra
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Per praėjusius 4 metus buvo 
įgyvendinta per 200 skirtingų 

projektų, kurių bendra 
vertė siekė apie 20 mln. Eur.

InovacijosLietuvos metų gaminiai 2020 ir 2021 metais:
• FEFCO 410 pakuočių uždarymo – užklijavimo linija.
• PanelSight regos kokybės sistema.

VMG Technics plėtra ir projektai 
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VMG Technics R&D Park

Plėtra

Planuojama investicija

29 mln. Eur

Teritorijos plotas

6 ha

Pramonės inovacijų parko projektas Klaipėdos aerouosto teritorijoje

Projekto pradžia: 2021 II ketv. Projekto pabaiga: 2023 II ketv.

Pastato plotas– 20807 m²:
Gamybinis plotas - 15000 m², 
Konferencinės salės, pagalbinės patalpos, 
restoranas – 2448 m²,
Biuras– 1709 m²
Ofisas perspektyvai – 1650 m²
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Automatizuotas, kokybiškų baldinių 
detalių gamybos ir pakavimo 

procesas įmonėje
AB „Klaipėdos Mediena“ 

Tikslas – Sustiprinti kokybės standartus, efektyvesnė gamyba, darbuotojų perkvalifikavimas, darbo jėgos
trūkumo mažinimas, konkurencingumo didinimas.

Pagrindinė užduotis 



VMG Group 2022

Pagrindiniai vykdymo etapai

Automatizuojami gamybos etapai:

• Laminuotos medžio drožlės plokštės gamyba ir kokybės patikra.

• Baldinių detalių gamyba ir kokybės patikra.
• Automatizuotas baldinių detalių pakavimas.

Sėkmingo R&D projekto garantas:

• Aiški projekto idėja - automatizuotas, kokybiškų baldinių detalių gamybos ir pakavimo
procesas įmonėje.

• Motyvuota projekto komanda (visų sričių specialistai): inžinieriai technologai, planavimo
inžinieriai, gamybos meistrai ir įrengimą kurianti komanda.

• Projektų įgyvendinimo eigoje būtina išlaikyti lygiavertiškumo tarp užsakovo ir projekto
įgyvendintojo statusą.

• Abipusės projekto naudos supratimas.
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Laminuotos medžio drožlės plokštės gamyba
ir kokybės patikra  I etapas
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1. Persidengęs laminatas
2. Laminato įplyšimai
3. Burbulai
4. Šilumos linijos
5. Raukšlės
6. Įbrėžimai
7. Spalvos netobulumai
8. Purvas

Pagrindiniai defektai

Defektai

I etapas
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Defektai. Duomenys ir jų analizė

I etapas
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II etapas

Baldinių detalių gamyba ir kokybės patikra 

1. Briaunų patikra 2. Gręžtų skylių patikra 3. Paviršiaus patikra 4. Nekokybiškų gaminių pašalinimas
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Briaunų patikra Paviršiaus patikra

II etapas

Gręžtų skylių patikra

Defektai
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II etapasDefektai. Duomenys ir jų analizė
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Automatizuotas baldinių detalių pakavimas

1. Dėžės formavimas 2. Dėžės 
transportavimas

3. Robotinės celės 
detalėms įdėti

4. Dėžės uždarymas 5. Dėžės kokybės 
patikra

III etapas 
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Automatizuotas baldinių detalių 
pakavimo linijos valdymas  

III etapas
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Automatizuoti procesai iš arti 
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Projekto iššūkiai
Įžvalgos

• Pirmaisiais mėnesiais įvykdžius kokybės patikros sistemos diegimą, pastebimas didesnis nei
20% defektų kiekis, kas sudaro iki 2000 detalių per pamainą vienai gamybos linijai.

• Mažinant defektų kiekį, tenka investuoti daug laiko, užtikrinant tinkamą įrengimo techninį stovį
ir jo kasdienę priežiūrą.

• Operatorių, techninio personalo perkvalifikavimas tampa vienu svarbiausiu sistemos veikimo
garantų pirmaisiais mėnesiais.

• Vaizdo kokybės sistemos dirba našiau ir kokybiškiau, bei pastebi daugiau defektų nei žmogaus
akis, todėl neretai tinkamas defektų klasifikavimas tampa iššūkiu.

• Nuo vaizdo kokybės sistemų priklauso pirkėjo pasitenkinimas produktų kokybe. Jei sistema
veikia nepatikimai, robotinės sistemos brokuotas detales sudės į dėžes.

• Robotinių sistemų darbas yra paimti ir įdėti detalę į dėžę. Šios sistemos priklausomos nuo

kokybės patikros sistemų, nes robotai „akių“ neturi.
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R&D veikloje

Techninė užduotis Analizė ir eksperimentai Išvados ir susitarimai Projekto komanda, rezultatas

Dabartinis procesas
Techniniai parametrai
Siekiamas rezultatas

Techninė galimybių analizė
Eksperimentai su pavyzdžiais

Konceptas

Techninės užduoties korekcija
Darbų 

pasiskirstymas ir 
vykdymas

Rezultatų užtikrinimas
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Siekiant tapti žiedinės ekonomikos 
valstybe, būtina diegti inovacijas 

pramonėje. 

Orientuotam į eksporto rinkas verslui itin 
aktualu didinti savo konkurencingumą ir 

rinkai pasiūlyti aplinkai draugiškas 
technologijas ir produktus.

Inovacijos padidina įmonių našumą, 
nepriklausomybę nuo žaliavų 

importo, leidžia kontroliuoti kaštus 
bei sukuria galimybę inovacijas 

parduoti kitiems verslams.

Kodėl tai svarbu?

Inovacijos kuria tvarią ateitį pramonėje
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Ar robotizacija garantuoja proveržį verslui

Pagrindinis klausimas
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www.vmg.eu


