
UR3

Automatisering. Optimeret.
Nu introduceres den nye UR3 samarbejdende robot 

– det perfekte værktøj til små præcisionsopgaver.



Universal Robots indvarsler 
en ny æra inden for industriel 
automatisering. Mød den hidtil 
letteste 6-aksede bordrobot 
med uovertruffen fleksibilitet og 
positioneringsnøjagtighed i kompakt 
form. UR3 er perfekt til automatiserede 
præcisionsopgaver, hvor medarbejdere 
og robotter arbejder side om side. 

Uden de omkostninger, der normalt 
er forbundet med programmering, 
opsætning og særlige afskærmning 
af robotter. UR3 giver branchens 
hurtigste afkast af din investering i 
automatisering. 

> Nem programmering
> Hurtig opsætning
> Fleksibel anvendelse
> Samarbejdende og sikker
> Hurtigste tilbagebetaling i branchen

Det næste skridt 
inden for samarbejdende 
robotteknologi

GENNEMSNITLIG
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DAGE

Anvendelse Rækkevidde Løfteevne Rotationshastighed

360°  
pr. 1 sek.

2  Bygget med sikkerhed for øje

UR3 er kraftfølsom og kan indstilles til at stoppe øjeblikkeligt, når den 
støder på en kraft på helt ned til 50 Newton. På den måde kan robotten 
anvendes uden dyr afskærmning (efter risikovurdering). 

1  Lille størrelse, stor evner

Få opfyldt dine behov for maksimal præcision i produktionen med UR3’s 
løfteevne på 3 kg (6,6 lbs) og rækkevidde på 500 mm (19,7 in). UR3 
anvender samme teknologi som vores større robotter – blot i en mindre 
pakke, hvilket giver uendelige muligheder for at bruge robotten, hvor der 
er begrænset plads. Med en vægt på kun 11 kg (24,3 lbs) kan robotarmen 
let flyttes til nye projekter efter behov.

3  Forbedrer produktkvaliteten 

Det kræver overmenneskelige evner at dosere nøjagtigt den samme 
mængde lim hver gang. Men med UR3 kan man altid opretholde det 
samme tryk. Det sikrer ensartet kvalitet, reducerer produktionsomkost-
ningerne og optimerer driften.

4  Ubegrænset rotation

Monter en bitholder på det yderste led af UR3-robotarmen, som kan 
rotere ubegrænset. På den måde kan man undgå at skulle bruge dyre 
værktøjer i samleprocessen. Robotten samler skruer op, monterer dem 
og strammer dem til det korrekte moment.

> Uendelig rotation i yderste led
> Din “tredje hånd”
> Sikrer konsekvent produktkvalitet
> Optimerer produktionsprocesser

> Montage
> Lodning
> Limning
> Fastgørelse
> Maling
> Pick & Place
> Værktøjs-håndtering
> Laboratorie-opgaver
> Stinkskabsopgaver
> Polering
> Støbning

Fordele 

Se hvordan UR3 virker

3 kg500 mm



UR10UR5UR3

En komplet serie af 
samarbejdende robotter 

Med UR3 tilføjer Universal Robots  
en innovativ, kompakt løsning til 
UR-produktserien. Nu kan du få 
samme samarbejdende sikkerhed og 
brugerfordele, som var banebrydende 
i UR5- og UR10-robotterne, i en bord-
udgave. Den kompakte UR3 er en billig 
“tredje hånd”, som gør det muligt for en 
enkelt medarbejder at varetage opgaver,  
der normalt ville kræve to mand. Der 
findes et væld af muligheder for at  
bruge UR3 som et automatiseret værktøj 
på steder, hvor pladsmangel er en 
udfordring.

UR3 Tekniske specifikationer

6-akset robotarm med en arbejdsradius på 500 mm

Vægt: 11 kg

Løfteevne: 3 kg

Rækkevidde: 500 mm

Rotation: +/- 360°
Ubegrænset rotation af det yderste led

Hastighed: Håndled: 360 grader/sek.
Øvrige led: 180 grader/sek.
Værktøj: Typisk 1 m/s. / 39.4 in/s.

Gentagelsesnøjagtighed: +/- 0,1 mm

Footprint: Ø118 mm

Frihedsgrader: 6 roterende led

Controllerstørrelse 
(BxHxD):

475 mm x 423 mm x 268 mm

I/O porte:
Digital in 
Digital ud 
Analog in
Analog ud

Controllerbox
16
16
2
2

Tool conn.
2
2
2
-

I/O strømforsyning: 24 V 2A i controller og 12 V/24 V 600 mA i værktøj

Kommunikation: TCP/IP 100 Mbit: IEEE 802.3u, 100BASE-TX
Ethernet socket & Modbus TCP

Programmering: Grafisk brugergrænseflade på  
12 tommer trykfølsom letvægtsskærm med vægophæng

Lydniveau: Støjsvag

IP klassificering: IP64

Effektforbrug: Cirka 100 watt ved gennemsnitsprogram

Collaboration operation: 15 avancerede indstillelige sikkerhedsfunktioner

Materiale: Aluminum, PP plastic

Temperatur: Robotten kan arbejde i en områdetemperatur på 0-50°C*

Forsyning: 100-240 VAC, 50-60 Hz

Kabler: 6 meter kabel mellem robot og controller 
4,5 meter kabel mellem trykfølsom skærm og controller

*)  Ved høj vedvarende ledhastighed nedsættes den 
omgivende temperatur.
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