
Sådan skal robotter være  
Enkle  Fleksible  Billige



TEKNISKE SPECIFIKATIONER: www.universal-robots.dk/DK/Produkter-1.aspx

Robotter endelig indenfor din rækkevidde

Hurtig opsætning
Universal Robots har revolutioneret 
opsætningen af robotter, og hvor det 
før har taget flere uger, kan robotterne 
nu tages i brug efter blot et par 
timer. Vores kunder fortæller, at den 
gennemsnitlige opsætningstid kun 
er en halv dag. Typisk vil en uerfaren 
bruger opleve, at det tager mindre end 
en time at pakke robotten ud, opstille 
den og programmere den første 
simple opgave. 

Med Universal Robots kan selv mindre virksomheder opnå 
væsentlige fordele i forhold til produktivitet og sikkerhed. 
Ingen andre robotter tjener sig selv så hurtigt hjem.

Fleksibel omstilling
Du behøver ikke at lade dig begrænse af specialdesignet robotteknologi. 
Universal Robots er lette, pladsbesparende og nemme at omstille til andre opgaver 
uden at ændre på indretningen i produktionen. Det er hurtigt og nemt at flytte 
robotten til nye processer, og på den måde bliver det muligt at automatisere 
næsten alle manuelle opgaver, også ved produktion af små stykserier 
eller når hurtig omstilling er et krav. Robotten kan huske programmer 
for tilbagevendende opgaver.

Hurtigste tilbagebetaling i branchen 
Med Universal Robots får du 
alle fordelene ved avanceret 

robotautomatisering uden de 
omkostninger til opsætning og 

afskærmning, der normalt er forbundet 
med robotter. Nu kan små 

og mellemstore virksomheder 
også få råd til robotter.

Nem programmering
Med vores patenterede teknologi kan brugere 
uden erfaring hurtigt programmere vores robotter 
og betjene dem ved hjælp af intuitiv 3D-grafik. 
Du skal blot flytte robottens arm og vise den de 
ønskede waypoints eller trykke på piletasterne 
på den brugervenlige touchscreen.

Samarbejde & sikkerhed
Nu kan det beskidte, farlige og kedelige arbejde automatiseres, 

så medarbejderne undgår monotont og opslidende arbejde, 
og utilsigtede skader kan minimeres. 80% af de tusindvis 

af UR-robotter, der er i brug på verdensplan, betjenes 
uden sikkerhedsafskærmning (efter risikovurdering) 

side om side med medarbejderne. Sikkerhedssystemet 
i vores robotter er godkendt og certificeret af TÜV 

(den tekniske kontrolorganisation i Tyskland). 

GENNEMSNITLIGTILBAGEBETALINGSTID

195
DAGE
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Hvis du tror, at robotter ikke kan bruges i din produktion, så bør du overveje det igen. 
Vores kollaborative robotter passer ind i alle produktionsmiljøer uanset størrelse. Opnå 
konkurrencemæssige fordele med vores fleksible, brugervenlige robotter til forskellige 
montageopgaver og materialehåndtering i både store og små stykserier. Hvad kan du med 
fordel automatisere, når den gennemsnitlige tilbagebetalingstid kun er 195 dage?

Se hvordan vores robotarme virker  Se de forskellige anvendelsesmuligheder

Foto: BMW Group

Kvalitetskontrol
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Mød din nye robotkollega
Sikkerhed ved hjælp af kraftstyring 
Hvis robotterne kommer i kontakt med en person, vil  
vores patenterede teknologi begrænse kraftpåvirkningen
ved kontakt. Robotterne kan også programmeres til at  
arbejde i reduceret tempo, når en person kommer ind  
i robottens arbejdsområde, og vende tilbage til fuld  
hastighed, når personen forlader området.

Præcisionshåndtering af komplekse emner
Robotarme fra Universal Robots er hurtige og behændige, idet de bevæger 
sig med op til 1 m/sek. og kan rotere hvert enkelt af de seks led 180° i 
sekundet. Robottens gentagelsesnøjagtighed er + /- 0,1 mm til hurtig 
præcisionshåndtering. Når robotten tændes finder de absolutte enkodere 
straks den aktuelle position, hvilket muliggør automatisk opstart og 
nemmere integration med andre maskiner.

”Vi valgte UR5-robotten på grund af dens unikke egenskaber, 
herunder robottens evne til at forblive i den samme position, 
selv når den er slukket. Dette er især vigtigt, når man bruger 
robotter til at teste håndbevægelser ved indgreb, der kræver 
præcision, nøjagtighed og sikkerhed.” 

Grzegorz Karpiel Ph.D. ved AGH University of Science and Technology i Polen, 
hvor UR5 sætter stamceller ind i kroppen meget mere præcist, end det er muligt 
for et menneske at gøre.

”Før kom vores hænder tæt på kantpressen. 
Der er altid risiko for, at der kan ske en ulykke, 
men med Universal Robots risikerer man ikke, 
at nogen kommer til skade.”

Richard Clive, maskinoperatør hos Etalex, en canadisk producent 
af hyldesystemer, siger, at UR10 har gjort arbejdspladsen ”100% 
mere sikker”.

Mobilitet til fleksibel produktion 
Når en robot kan køre uden afskærmning, 
får man en uovertruffen automatiserings-
fleksibilitet. Vores lette robotarme kan nemt 
flyttes og omstilles til andre 
produktionsopgaver. 

”Sikkerhed, mobilitet og fleksibilitet 
er afgørende for os. Vi behøver ikke 
at afskærme den som en normal 
robot. Og vi kan let flytte den til et 
andet job, uden at en programmør 
skal bruge tre dage på at kode den,  
og uden at tre mekanikere og  
en kran skal flytte robotten.”

Bo Detlefsen, fabrikschef hos den danske 
glasproducent Gern Glas.

Pålidelighed sikrer optimeret produktion 
Den anslåede minimumslevetid for robotter fra Universal Robots er 35.000 timer ved 
fuld last og maksimal hastighed. Udskiftning af et led kan gøres på mindre end en time. 
UR-robotterne kan modstå betydelige miljøpåvirkninger og ændringer i temperaturen. 

”Vores anlæg kører 24/6. At finde den rigtige, kvalificerede arbejdskraft 
bliver mere og mere vanskeligt i Singapore og arbejdslønnen har også 
været støt stigende. Vi er nødt til at automatisere monotone opgaver 
for at holde omkostningerne nede.” 

William Kuek, driftschef hos Sky Engineering i Singapore, som nu kan nøjes med en mand 
til at passe to CNC-maskiner på en gang efter implementering af en UR-robot.

FØRENDE INDEN FOR SAMARBEJDENDE ROBOTTER TEKNISKE SPECIFIKATIONER 6-akset robotarm UR3 UR5 UR10

Vægt 11 kg 18,4 kg 28,9 kg

Løfteevne 3 kg 5 kg 10 kg 

Rækkevidde 500 mm 850 mm 1300 mm

Basemål 118 mm 149 mm 190 mm
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