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Sprawdzone zrozumienie 
technologii

Od prostych warsztatów do międzynarodowych specjalistów 
w dziedzinie nowoczesnych stoperów

W 1965 roku Helmut Wörner założył małą �rmę, która 
przerodziła się w jedną ze światowych liderów 
w dziedzinie stoperów do automatyzacji. W rzeczywistości, 
stopery �rmy Wörner są dzisiaj synonimem dla precyzji 
i trwałości. Nasza kultura korporacyjna opiera się 
na innowacjach, prawdziwym partnerstwie z naszymi 
klientami i całkowitej koncentracji na jakości. Wcielamy 
teorię w życie z wysoko wykwali�kowaną siłą roboczą, 
kreatywnym nastawieniem i długą listą opatentowanych 
pomysłów. Rezultatem są pionierskie produkty, które 
ustawiają wysoko poprzeczkę pod względem wydajności, 
funkcjonalności i żywotności.

W naszych nowoczesnych zakładach w Denkendorf 
produkujemy szeroką gamę standardowych komponentów, 
które oferują opłacalność i sprawdzoną niezawodność. 
Tworzymy także rozwiązania szyte na miarę, dopasowane 
do konkretnych potrzeb każdego systemu przemysłowego. 
Rezultatem są zadowoleni klienci z różnych sektorów 
– w tym z przemysłu motoryzacyjnego, elektroniki, 
technologii medycznej i produkcji pomieszczeń czystych. 
Ponadto stworzyliśmy globalną sieć partnerów handlowych 
i dystrybucyjnych, którzy pomogli zapewnić pomyślne 
wdrożenie produktów Wörner w Niemczech we wszystkich 
czterech zakątkach świata.

 

 

 

Siedziba Wörner w Denkendorf – w samym sercu Baden-Württemberg

Moduły zatrzymujące Wörner. Oryginał.
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Moduły zatrzymujące i pozycjonujące 
do zautomatyzowanego montażu, 
obsługi i produkcji

Zautomatyzowane systemy montażowe są wykorzystywane 
do produkcji wielu rodzajów produktów. Systemy przesyłowe, 
dostosowane do wykonywanego zadania zapewniają 
bezproblemowy montaż.

Komponenty Wörner odgrywają kluczową rolę w ramach 
tych systemów montażowych:

 

 

 
 Zatrzymują palety w sekcji ich akumulacji, a następnie 

umożliwiają ich indywidualny dalszy transport
 

  Spowalniają palety na stanowiskach montażowych 
  i dokładnie je pozycjonują w celu późniejszej obróbki 
  maszynowej/ręcznej

Wybór komponentów Wörner zależy od prędkości, 
kształtu, ciężaru i wytrzymałości przedmiotu 
transportowanego i rodzaju procesu montażu. 
Dostępne opcje obejmują stopery pneumatycznie 
lub elektrycznie napędzane, z tłumieniem 
lub bez tłumienia, siłowniki pozycjonujące i stopery 
bezodbiciowe dla różnych klas wagowych.
Szczegóły dotyczące produktów Wörner 
i ich funkcji znajdują się na stronach 10-11.

 

Stoper z tłumieniem delikatnie 
wyhamowuje paletę będącą 
w ruchu i zapewnia osiągnięcie 
dokładnej pozycji do kolejnego 
etapu procesu.

Przykład zastosowania stoperów Wörner:
Palety są zatrzymywane w określonej 

pozycji i gromadzone.
 

System montażu przekładni.
(zdjęcie Schnaithmann Maschinenbau GmbH)

 

  Po obróbce paletom umożliwiany jest dalszy ruch 
  do następnej stacji
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Pionierski wynalazek

Wszystko zaczęło się od łona natury. Przyjaciel rodziny 
Wörner poprosił o pomoc w znalezieniu sposobu 
na wytłumienie odrzutu jego karabinu myśliwskiego. 
Jak się później okazało, prośba ta miała ogromny wpływ 
w kontekście stoperów przemysłowych.

Po analizie możliwego rozwiązania Helmut Wörner 
nagle uświadomił sobie, że może zastosować tą samą 
koncepcję tłumienia przy produkcji przemysłowej. 
W ciągu następnych lat, opierając się na zasadzie działania 
sprzęgieł wielotarczowych bazującej na zjawisku 
tarcia, opracował pierwszy stoper 
z tłumieniem pneumatycznym. 
Technologia została 
opatentowana w Niemczech 
w 1990 roku, tworząc podstawę 
historii sukcesu, która trwa do dnia 
dzisiejszego.

Obecnie produkowana i sprzedawana 
jest czwarta generacja tego stopera 
z tłumieniem pneumatycznym: DBS-20/60. 
Technologia w trakcie minionych lat 
ewoluowała i była udoskonalana, aby na dziś 
dzień zaoferować Państwu 65 standardowych 
wersji produktów, aby sprostać wymaganiom
różnych systemów transportowych. 
W rzeczywistości sprzedano ponad 100 000 
sztuk zadowolonym klientom na całym świecie. 
Stoper Wörner oferuje wyjątkowe funkcje, 
w tym stale regulowane tłumienie i posiada 
doskonały stosunek jakości do ceny.

 

  
 

 
 

 

Innowacje Wörner, made in Germany, cieszące 
się międzynarodową popularnością

Moduły tłumiące, zatrzymujące i pozycjonujące �rmy 
Wörner są dostępne w różnych standardowych wersjach 
oraz w rozwiązaniach dopasowanych do potrzeb klienta.
Lokalne biura sprzedaży i partnerzy zapewniają bliskie 
relacje robocze z wiodącymi światowymi producentami 
zautomatyzowanych systemów produkcyjnych w wielu 
branżach.

W rezultacie jesteśmy w stanie zapewnić profesjonalne 
doradztwo, a także szybką i niezawodną dostawę 
produktów, tam, gdzie są one potrzebne. 
W dalszym ciągu rozszerzamy i ulepszamy 
nasz globalny ekosystem.

 

 Helmut Wörner przedstawia

zasadę działania stopera (1983)      
 

   
   

Pierwszy stoper przemysłowy:

Wörner Delta SDEH-5000 (1986) 

 

  

Stopery Wörner: 
sukces na całym świecie
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Nasz wszechstronny specjalista

Schmid Maschinenbau GmbH, 
z siedzibą w Sonnenbühl, 
potrzebował stoperów, które można 
obniżyć elektronicznie i które byłyby 
w stanie zatrzymać palety poruszające 
się z dwóch kierunków. Palety musiały 
być precyzyjnie ustawiane do kolejnych 
operacji podnoszenia i musiały mieć 
możliwość poruszania się w dwóch 
kierunkach. Takie wyzwania �rma Wörner 
lubi najbardziej.

Specjaliści Schmid i Wörner połączyli siły, 
w wyniku czego narodził się pomysł, który 
przekształcił się w stoper DEL-350-S2. 
Zajęło to jedynie osiem ekscytujących tygodni 
kreatywnej współpracy od szkicu pomysłu 
do gotowego produktu.

Od tamtej pory stoper stanowi integralną część 
portfolio �rmy Wörner i często wykorzystywane 
rozwiązanie w systemach podnoszenia 
�rmy Schmid.

 

Przykład naszych specjalnych umiejętności: 
opracowanie i produkcja innowacyjnych 
niestandardowych rozwiązań

Stoper DEL-350-S2 z czujnikiem i ogranicznikiem 
zapobiegającym odbiciu posiada bardzo 
wszechstronne zastosowanie – palety mogą 
się zbliżać i rozchodzić się w dwóch różnych 
kierunkach, rozwiązanie pozwala na dokładne 
pozycjonowanie palety.

Firma Wörner cieszy się z możliwości sprawdzenia 
swoich umiejętności w podobnych zadaniach 
– są idealnym partnerem do projektowania i produkcji 
rozwiązań szytych na miarę w dziedzinie stoperów 
do transportu materiałów, przenośników 
i zautomatyzowanych procesach produkcyjnych. 
Dzięki naszemu doświadczeniu i wiedzy możemy 
doradzić na każdym etapie – przed, w trakcie 
i po realizacji projektu.

Możesz być pewien Wörnera. Dzisiaj i jutro.

 

Nowa rozwiązania dzięki 
ścisłej współpracy 

Eksperci, tacy jak Schmid i Wörner, 

wierzą w siłę komunikacji
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Bliższe spojrzenie na tłumienie, 
zatrzymywanie i pozycjonowanie

 

Porto�io �rmy Wörner obejmuje ponad 2000 komponentów, 
podzielonych na cztery rodziny produktowe. Obejmują one 
stopery z tłumieniem i bez tłumienia, sterowane elektrycznie 
lub pneumatycznie, tłumiki kierunkowe, siłowniki pozycjonujące 
i stopery bezodbiciowe. Komponenty �rmy Wörner idealnie 
sprawdzają się w aplikacjach wymagających najlepszych 
technologii, jakości, funkcji i sprawności.

Zalety w skrócie:

  
 

  
  
  

Tłumiki kierunkowe
Zatrzymywanie i dalszy ruch 
ze zmianą kierunku

Siłowniki pozycjonujące
Podnoszenie i pozycjonowanie

Stopery bezodbiciowe
Zapobieganie odbiciu

Stopery
Zatrzymywanie i dalszy ruch

Stopery z tłumieniem:
Rekomendowane do delikatnych 
i wrażliwych na wstrząsy 
elementów. Bezstopniowo 
regulowany mechanizm tłumiący 
delikatnie zwalnia paletę i zapewnia 
płynne, stabilne osiągniecie 

położenia końcowego 
bez wibracji. Siła uderzenia 
jest zmniejszona nawet 
o 95% w porównaniu 
do stoperów bez tłumienia.

Stopery bez tłumienia:
Solidna, ekonomiczna wersja 
bazowa. Może być stosowana, 
gdy jeden lub więcej palet 
muszą zostać umieszczone 
w określonej pozycji. 
Indukcyjne i elektroniczne 

przełączniki zbliżeniowe 
można wykorzystać 
do identy�kacji górnego 
i dolnego położenia ogranicznika. 
Zapewniają wysoką wydajność 
dzięki krótkim czasom cyklu. 

Dalszy ruch:
Kontrolowane ręcznie lub automatycznie 
stopery (z tłumieniem lub bez tłumienia) 
umożliwiają dalszy ruch palety poprzez 
obniżenie ogranicznika.

1 = skok tłumienia 2 = skok obniżania

Transportowany obiekt

Paleta

System przenośnikowy 
(np. łańcuch, pas, 
przenośnik rolkowy)

   
 

Tłumiki kierunkowe stosuje się 
do zmiany kierunku, zazwyczaj 
w przypadku delikatnych 
i wrażliwych na wstrząsy 
elementów. Bezstopniowa 
regulacja pneumatycznego 
mechanizmu tłumiącego 
delikatnie zatrzymuje paletę, 
a następnie prowadzi 
go w innym, wymaganym 
kierunku.

 

 

Pneumatycznie obniżane 
stopery bezodbiciowe 
utrzymują paletę w wymaganej 
pozycji. 

Moduły te są na ogół 
stosowane w połączeniu 
ze stoperami bez tłumienia 
i są zalecane do układów 
przenoszenia  niskim tarciu.

 
 

Siłowniki pozycjonujące 
zapewniają precyzyjne pionowe 
podnoszenie palet, dzięki czemu 
idealnie nadają się do szybkiego 
pozycjonowania. Transportowany 
przedmiot może być przetwarzany 
i montowany bez wpływu wibracji. 

Elektroniczne czujniki mogą 
zostać zintegrowane w celu 
rozpoznania górnego 
i dolnego położenia 
ogranicznika.

Właściwe rozwiązanie dla każdej linii produkcyjnej

Zatrzymywanie bez tłumienia Zatrzymywanie z tłumieniem Dalszy ruch

Sy
st

em
 p

rz
en

oś
ni

ko
w

y

System przenośnikowy

1 = skok tłumienia 

Wszystkie modułu Wörner są dostępne w różnych wersjach, 
które można dowolnie kon�gurować w celu tworzenia 
kompleksowych rozwiązań dopasowanych do potrzeb klienta

Kompatybilność z różnorodnymi systemami transportu

Trwałość i bezobsługowość

Wykonane przy użyciu najnowszych technologii

Komponenty zgodne z najbardziej wymagającymi 
standardami ochrony środowiska 
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elementów. Bezstopniowo 
regulowany mechanizm tłumiący 
delikatnie zwalnia paletę i zapewnia 
płynne, stabilne osiągniecie 

położenia końcowego 
bez wibracji. Siła uderzenia 
jest zmniejszona nawet 
o 95% w porównaniu 
do stoperów bez tłumienia.

Stopery bez tłumienia:
Solidna, ekonomiczna wersja 
bazowa. Może być stosowana, 
gdy jeden lub więcej palet 
muszą zostać umieszczone 
w określonej pozycji. 
Indukcyjne i elektroniczne 

przełączniki zbliżeniowe 
można wykorzystać 
do identy�kacji górnego 
i dolnego położenia ogranicznika. 
Zapewniają wysoką wydajność 
dzięki krótkim czasom cyklu. 

Dalszy ruch:
Kontrolowane ręcznie lub automatycznie 
stopery (z tłumieniem lub bez tłumienia) 
umożliwiają dalszy ruch palety poprzez 
obniżenie ogranicznika.

1 = skok tłumienia 2 = skok obniżania

Transportowany obiekt

Paleta

System przenośnikowy 
(np. łańcuch, pas, 
przenośnik rolkowy)

   
 

Tłumiki kierunkowe stosuje się 
do zmiany kierunku, zazwyczaj 
w przypadku delikatnych 
i wrażliwych na wstrząsy 
elementów. Bezstopniowa 
regulacja pneumatycznego 
mechanizmu tłumiącego 
delikatnie zatrzymuje paletę, 
a następnie prowadzi 
go w innym, wymaganym 
kierunku.

 

 

Pneumatycznie obniżane 
stopery bezodbiciowe 
utrzymują paletę w wymaganej 
pozycji. 

Moduły te są na ogół 
stosowane w połączeniu 
ze stoperami bez tłumienia 
i są zalecane do układów 
przenoszenia  niskim tarciu.

 
 

Siłowniki pozycjonujące 
zapewniają precyzyjne pionowe 
podnoszenie palet, dzięki czemu 
idealnie nadają się do szybkiego 
pozycjonowania. Transportowany 
przedmiot może być przetwarzany 
i montowany bez wpływu wibracji. 

Elektroniczne czujniki mogą 
zostać zintegrowane w celu 
rozpoznania górnego 
i dolnego położenia 
ogranicznika.

Właściwe rozwiązanie dla każdej linii produkcyjnej

Zatrzymywanie bez tłumienia Zatrzymywanie z tłumieniem Dalszy ruch
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System przenośnikowy

1 = skok tłumienia 

Wszystkie modułu Wörner są dostępne w różnych wersjach, 
które można dowolnie kon�gurować w celu tworzenia 
kompleksowych rozwiązań dopasowanych do potrzeb klienta

Kompatybilność z różnorodnymi systemami transportu

Trwałość i bezobsługowość

Wykonane przy użyciu najnowszych technologii

Komponenty zgodne z najbardziej wymagającymi 
standardami ochrony środowiska 



13

Stoper, który nigdy nie zawodzi

Suzhou, Chiny: W �rmie Zhu Jun, 
kierownik biura sprzedaży Wörner 
w Chinach, odwiedza MCi Mirror 
Controls Co., Ltd., wieloletniego 
klienta z siedzibą we wschodnich 
Chinach. Podczas wycieczki 
po najnowocześniejszym zakładzie 
produkcyjnym Zhu wraca uwagę 
na szereg stoperów DBSST Wörner, 
które funkcjonują w MCi Mirror 
Controls od ponad dekady. 
Kierownik techniczny, Pan Ge, 
zapytany o dostępność części 
zamiennych, zaskoczony 
pytaniem, odpowiedział 
„Części zamienne? Nigdy ich 
nie potrzebowaliśmy.”

 

 

 

Często spotykamy się z taką sytuacją, ponieważ zapewnienie
jakości jest podstawą naszego trwałego sukcesu
i nieodłączną częścią naszej �lozo�i korporacyjnej.

 

 

Klienci, którzy decydują się na rozwiązania Wörner, świadomie 
wybierają niezawodne, łatwe w utrzymaniu i wysoce trwałe 
produkty. Elementy zapewniające niezawodne działanie, 
precyzję i ochronę inwestycji – bez względu na model, 
wersję i klasę wagową. Jest to rozsądny i świadomy biznesowy 
wybór. Nasze procesy produkcyjne są certy�kowane zgodnie 
z ISO 9001 i normą ochrony środowiska ISO 14001. 
Każdy element jest produkowany w Niemczech i przed wysyłką 
sprawdzany w naszym systemie testowym. Pozostajemy 
całkowicie zaangażowani w przestrzeganie tych zasad 
– stanowią one podstawę naszej jakości, naszego sukcesu 
i Twojej produktywności.

Pracownicy produkcji w MCi Mirror
Controls Co., Ltd.

W eksploatacji od ponad 10 lat w Suzhou

- bez konieczności obsługi
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Ekspert elektroniki w naszym 

zespole ds. rozwoju

 

Następna generacja

Produkty Wörner pozwalają oszczędzać zasoby 
i pieniądze, zmniejszyć nakład instalacyjny i 
zwiększyć efektywność energetyczną. Wszystko 
w tym samym czasie. Eksperci z naszego działu 
rozwoju znaleźli sposób na to wszystko, a nawet 
więcej: za pomocą napędów elektromechanicznych 
jako alternatywy dla systemów pneumatycznych. 
Stopery z napędem elektrycznym nie wymagają 
zaworów pneumatycznych, połączeń ani przewodów. 
Opierają się na zasadzie plug-and-play: podłącz stoper, 
podłącz kabel i gotowe! Oszczędza zasoby i znacznie 
obniża nakład i koszty instalacji. Rozwiązanie jest 
dostarczane ze zintegrowanymi czujnikami 
do wykrywania pozycji zatrzymania, narzędziami 
diagnostycznymi, licznikiem cykli i kontrolerem 
czasu pracy (w zależności od modelu).

Innowacja w działaniu

Elektrycznie sterowane stopery zapewniają wymierne korzyści 
biznesowe: łatwość instalacji i znacząco większą 
energooszczędność w porównaniu do pneumatycznego 
odpowiednika. Gwarantuje niższe zużycie energii elektrycznej 
i niższą emisję dwutlenku węgla. Oznacza to niższe koszty 
operacyjne – w rzeczywistości stanowią one zaledwie jedną 
dziesiątą kosztów eksploatacji stopera pneumatycznego. 
Stopery elektryczne Wörner cieszę się duża popularnością 
wśród klientów. Na rynku jest obecnie dostępna druga, 
jeszcze lepsza generacja. Skontaktuj się z nami, 
aby omówić swoje wymagania. Możemy wspólnie omówić 
dostępne rozwiązania i dostarczyć odpowiedzi na nurtujące 
pytania. Oferujemy dzisiejsze innowacje i już pracujemy 
nad innowacjami jutra. 

 

 
 

 

 

Zasilany elektrycznie – 
prosty i wydajny
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Zasilany elektrycznie – 
prosty i wydajny

 



Wörner Automatisierungstechnik GmbH

Rechbergstrasse 50  
73770 Denkendorf  
Niemcy

Tel. +49 711 601 609-0  
Fax +49 711 601 609-10

sales@woerner-gmbh.com  
www.woerner-gmbh.com

Wörner na świecie

Kraje z regionalnymi biurami sprzedaży lub partnerami
Kraje o ugruntowanych relacjach z klientami

Dane kontaktowe naszych międzynarodowych partnerów 
handlowych są dostępne na stronie internetowej: 
www.woerner-gmbh.com

Skontaktuj się z nami 
Przywiązujemy szczególną uwagę do wyjątkowej obsługi 
i wsparcia. Jeśli masz pytania dotyczące produktów, zamówień, 
przesyłek lub potrzebujesz porady, skontaktuj się z nami.
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Białystok

BIBUS MENOS Sp. z o.o.
Centrala:
ul. Spadochroniarzy 18
80-298 Gdańsk
tel. +48 58 660 95 70
e-mail: info@bibusmenos.pl

Biuro Handlowe Katowice
ul. Porcelanowa 23
40-246 Katowice
tel. +48 32 203 98 88
tel. +48 32 203 98 89
e-mail: bh.katowice@bibusmenos.pl

Biuro Handlowe Krotoszyn
ul. Mahle 6
63-700 Krotoszyn
tel. +48 62 722 54 26
e-mail: bh.krotoszyn@bibusmenos.pl

Biuro Handlowe Rzeszów 
ul. Lubelska 53c
35-233 Rzeszów
tel. +48 17 860 11 30
e-mail: bh.rzeszow@bibusmenos.pl

Biuro Handlowe Wrocław
ul. Kościerzyńska 17–19
51-430 Wrocław
tel. + 48 71 325 61 56       
tel. + 48 71 325 61 27
 e-mail: bh.wroclaw@bibusmenos.pl

Biuro Handlowe Białystok
ul. Żurawia 71A lok. 1.29
15-540 Białystok
tel.    +48 85 674 51 61             
e-mail: bh.bialystok@bibusmenos.pl

Biuro Handlowe Poznań
ul. Piaskowa 31
62-070 Dąbrowa k/Poznania
tel. +48 61 842 91 27
tel. +48 61 656 74 85
e-mail: bh.poznan@bibusmenos.pl

Biuro Handlowe Szczecin
ul. Cyfrowa 6
bud. F3 p. l pok. 1.13
71-441 Szczecin
tel. +48 58 762 72 99
e-mail: bh.szczecin@bibusmenos.pl

Biuro Handlowe Warszawa
Janki, Al. Krakowska 34A
05-090 Raszyn
tel. +48 22 723 15 07
tel. +48 22 753 89 53
e-mail: bh.warszawa@bibusmenos.pl
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