Tre veje til en vellykket
implementering.
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Overvejer du
automatisering?
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Indtil for nylig krævede industriel
automatisering teams af dedikerede ekspertprogrammører og
applikationsteknikere, hvilket gjorde det utilgængeligt for mange
virksomheder.
Kollaborative robotter (cobots) tilbyder en simplicitet inden for
robot-automatisering, der er en
reel gamechanger. De kan programmeres til at betjene manuel-

le processer på tværs af mange
brancher og kan integreres i større, specialbyggede automatiseringssystemer. Cobots er nemme
at flytte, fleksible og – afhængigt
af risikovurdering – designet til at
arbejde sikkert sammen med
mennesker. De løfter industriel
automatisering til en helt anden
liga. Og du kan selv bestemme,
hvor meget støtte du vil have i
processen.

En realistisk implementeringsplan er nøglen
til succes. Så lad os se på dine muligheder.
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En realistisk plan
giver succes.
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Cobots fra Universal Robots (UR)
programmeres ved hjælp af en
touchpad med programmeringssoftware, der er designet til at
være langt enklere end at styre en
traditionel industriel robot. Vores
gratis software, PolyScope, indeholder en programmeringsgrænseflade på højt niveau, der er
designet til brug af eksisterende
produktionsarbejdere i frontlinjen.
UR giver mulighed for fysisk at
lede cobot-armen gennem dine
processer, mens PolyScope registrerer disse bevægelser og gemmer dit program til yderligere
input.

Men vi ved alle, at ”intuitiv brug” er
et relativt begreb i forhold til forretningstype, processer og personale.
Derfor leverer Universal Robots et
komplet spektrum af supportmuligheder til implementering, der får
automatiseringen til at fungere
effektivt i dit miljø.

#1
#2
#3

Online introduktionskurser

Personlig uddannelse

Partner-ekspertise
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Et komplet spektrum af muligheder,
der sikrer din succes.
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Kom i gang med vores
gratis basisoplæring online.

Tusindvis af UR-kunder har gennemført deres implementering uafhængigt og hurtigt fået deres cobot i
gang med fuld produktionshastighed. Hvis dine medarbejdere har tillid til cobot-teknologien og har brug
for en cobot til almindelige processer, vil de sandsynligvis føle sig trygge allerede efter at have gennemført
vores gratis online-træning, taget
vores cobot ud af kassen og eksperimenteret med den. Vores grundlæggende onlinekurser tager mindre end
en halv dag at gennemføre.
Denne strategi kan fungere meget
godt, hvis du automatiserer en simpel proces og kan afsætte personaletid til træning og installation. Det
kan være meget motiverende for
medarbejderne at få en mulighed
som denne.

Ved slibestationen havde vi
en ældre operatør, og det kræver
kræfter at slibe et emne i hånden.
Efter at han havde gennemgået en
grunduddannelse på UR Academy,
tog han programmeringsenheden
og begyndte at programmere en
cobot til at slibe emnet i stedet.
Jeg siger dig, jeg har aldrig været
mere stolt af at se en af vores
medarbejdere lære en helt ny
teknologi, der kan forbedre hans
evner og hele hans livsstil.”
Gary Kuzmin
All Axis Machining, Texas, USA

Oplev vores
prisvindende Academy
træning
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#1
Mulighed
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Få adgang til yderligere oplæring
i verdensklasse, der understøtter
implementeringen.
Vil du skabe større tillid til din
cobot eller bruge den til mere
komplekse opgaver? Nyd godt af
verdensklasse-kurser, der er tilgængelige gennem UR Academy.
Vores instruktør-ledede onlineeller klassemoduler klæder dine
medarbejdere på til, på sikker vis,
at programmere cobots til dine
specifikke forretningsbehov, og
rammer niveauer fra nybegyndere
til drevne robotteknikere. Vores
kurser giver dine medarbejdere
en fantastisk mulighed for faglig
udvikling.
Når de har fuldført træningen, vil
dine medarbejdere være klar til at
lære at implementere cobots i
avancerede applikationer. Erfarne
medarbejdere kan bruge informa-

tion fra UR-supportwebstedet til at
tilføje sofistikeret programmering
og grænseflader til specifikke
applikationsbehov. Dette er en fantastisk måde at opkvalificere medarbejdere på, samtidig med at produktionskapaciteten forbedres.
Kerneundervisningen er for både
novicer inden for robotteknologi
og erfarne robotteknikere. Vi tilbyder også avanceret undervisning
for yderligere fremskridt med
vores cobots.
Al undervisning køres af certificerede undervisere, og deltagerne
modtager et diplom efter gennemført undervisning.

Udforsk UR Academys
udbud af kurser her.
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#2
Mulighed
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Træk på en ekspert.

Vi ansatte en lokal virksomhed, Design Energy, som er
distributør for Universal Robots, til at hjælpe vores folk med at
forstå, hvordan man yderligere kan udnytte UR5-cobotten på
platformen. De hjalp os altså med avanceret træning. Begge de
automatiseringsteknikere, der bruger cobotten, gør nu en enorm
forskel med hensyn til de fabrikationer, vi ruller ud.”
Marc Simkin
Assa Abloy, New Zealand

Hør fra Assa Abloy om deres vellykkede implementering.

Hvis du har komplekse implementeringsbehov eller har brug for
yderligere hjælp, når din cobot er
sat op, anbefaler vi, at du kontakter din lokale Universal Robots-distributør, en certificeret træningspartner/Universal Robots
Academy eller en systemintegrator. Under alle omstændigheder
vil din distributør altid kunne hjælpe dig med at finde den rigtige
partner. Dette vil sikre en god
start på din cobot-rejse og hjælpe
dig med at realisere de fulde fordele ved automatisering hurtigere.

Se vores udvalg af
træninger her.

Hvornår skal du bruge hvilken partner:
― Vores globale distributørnetværk er din nærmeste partner, altid klar til at støtte dig og lede dig til den bedst
egnede specialist.
― Vores certificerede træningspartnere er dygtige
cobot-instruktører, der kan hjælpe dig og dit team med
løbende at udnytte dine cobot-færdigheder. Du kan
også deltage i træning med en instruktør fra en Universal Robots-facilitet. Træning er altid meget givende,
men særligt hvis du selv integrerer cobotten, anbefaler
vi, at du modtager certificeret træning.
― Vores systemintegratorer kan hjælpe dig med forskellige aspekter af integrationsprocessen. De kan bruges
som konsulenter og integrere cobotten sammen med
dig, eller de kan tilbyde dig komplette, nøglefærdige løsninger, hvor cobotten implementeres helt for dig.
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#3
Mulighed
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Er du klar til at udforske en
automatiseringsløsning?

events.universal-robots.com

Facebook
LinkedIn

Cobots er en ideel mulighed for næsten enhver producent, fordi der er
så bred en vifte af muligheder for implementeringssupport. Få mere
at vide om, hvordan du kan tage styringen over din egen skæbne,
opkvalificere dine medarbejdere og konkurrere effektivt ved hjælp af
cobot-automatisering.

Om
Universal Robots
Universal Robots ønsker at muliggøre forandringer i den måde,
arbejdet udføres på, gennem selskabets førende platform for
robotteknologi.
Siden lanceringen af verdens første kommercielt levedygtige, kollaborative robot (cobot) i 2008 har
UR udviklet en produktportefølje,
der tæller Ur3e, Ur5e, Ur10e og
Ur16e, hvilket afspejler et stort
udvalg i forhold til rækkevidde og
nyttelast. Hver model understøttes
af en bred vifte af værktøjer, software, tilbehør og application kits i
UR+-økosystemet. Dette gør det
muligt at bruge cobots på tværs af
en lang række brancher og betyder,
at de på fleksibel vis kan omplaceres på tværs af forskellige opgaver.

Virksomheden, der er en del af
Teradyne Inc., har hovedsæde i
Odense, Danmark, og kontorer i
USA, Tyskland, Frankrig, Spanien,
Italien, Tjekkiet, Rumænien, Rusland, Tyrkiet, Kina, Indien, Japan,
Sydkorea og Mexico.
Universal Robots har installeret
over 50.000 cobots over hele verden.

Få mere information her
www.universal-robots.com/da

Twitter
YouTube
Instagram
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Udforsk cobot-løsninger
via et event, enten live
eller on-demand.

