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ABB - Představení



—
Pevné postavení na světových trzích
—

2020 figures

ABB je přední světová 

technologická společnost, 

podporující transformaci 

společnosti a průmyslu k 

dosažení produktivnější a 

udržitelnější budoucnosti.

Zaměstnanci

~105,000

Země, kde 
působíme

~100

Tržby

~$26 bn

Evropa
~$9.6 bn

Amerika
~$7.9 bn

AMEA
~$8.4 bn



V České republice 
jsme přítomni s 
produkty od roku 
1970

 3 300 zaměstnanců

Působíme v 9 
lokalitách
(Praha, Brno, Ostrava, 
Plzeň, Jablonec nad
Nisou)
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March 4, 2021

—
ABB posouvá
hranice
technologií již 
více než 130 let



—
Oblasti působení

Široký záběr napříč mnoha 
segmenty průmyslu a 
společnosti.
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Hlavní výzvy dneška
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Hlavní výzvy dneška

Stárnutí populace/ Demografie

Skutečně globální ekonomika

Udržitelnost
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Desetiletími 
prověřená
oddanost 
myšlence 
udržitelnosti

Podporujeme přechod
(Vlastním konáním, 
Technologiemi)

Zakořeněno v našich 
principech



Stárnutí populace zejména v nejvyspělejších zemích vytváří 
silný tlak na průmysl v důsledku nedostatku pracovních sil.

Zatímco po ekonomice se požaduje zvýšení produktivity, aby byla 
zachována konkurenceschopnost a vysoká životní úroveň.

—
Stárnutí populace/ Demografie



S podporou digitálních technologií představuje dnešní 
ekonomika jeden komplexní celek.

Což přináší řadu skvělých příležitostí, ale zároveň vyvíjí velký 
tlak na průmysl, s nímž se musí vyrovnat.

—
Skutečně globální ekonomika



—
Technologická odpověď 
na současné a nastupující 
trendy



Již zmíněné stárnutí populace a poptávka po vyšší 
produktivitě zvyšují poptávku po robotice a digitalizaci.

Roboti hrají klíčovou roli při zvyšování produktivity a stability 
výrobních procesů. Zvyšování kvality, snižování zmetkovitosti a 
přebírání monotónních, nebezpečných prací.

Roboti jsou často vybaveni více „smysly“, jako jsou senzory 
síly, rozpoznávání objektů v reálném čase.

—
Robotizace, Digitalizace, AI



Roboti vytvářejí více 
pracovních míst.
Nejvíce robotizované 
ekonomiky vykazují nejnižší 
nezaměstnanost.

Míra nezaměstnanosti:

South Korea 3.6%

Singapore 2.2%

Japan 2.8%

Germany 3.7%

Sweden 6.6%

Taiwan 3.7%

Denmark 4.3%

USA 4.3%

—
Robotika
Mýty



—
Robotika
Nové oblasti pro Robotizaci

Roboti rychle expandují mimo svou 
tradiční doménu – automobilový 
průmysl.

Nachází důležité místo v potravinářství, logistice, zemědělství, 
lékařství, maloobchodu….
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Robotizace
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Od výroby až po distribuci a maloobchod

Přípravná centra

Třídění

Distribuční centra

SpotřebitelDodávka domů

Sklad

In-store

Výroba Logistika Prodej Spotřebitel

Zakázková balení

Balení (primární)

Balení (Sekundární)

Pružná výroba




