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Varmista, että kysyt 
oikeat kysymykset.

Jos kohtaat lisääntyvää kilpailua, osaajapulaa 
tai matalan volyymin ja monituotteisen tuo-
tannon haasteita, automaatio ratkaista haas-
teesi. 

Ennen kuin hylkäät ajatuksen liian vaikeana 
tai kalliina, katso nämä viisi kysymystä: 

Ovatko cobotit 
minulle oikea 
ratkaisu?

Mitkä ovat 
vaihtoehtoni?

Onko minulla varaa 
automatisoida?

Mitä prosesseja voin 
automatisoida?

Pitääkö minun 
automatisoida?

Lyhyt oppaamme opastaa sinua tuotannon automaation ensimmäisissä askeleissa.

Ovatko cobotit minulle oikea 
ratkaisu?
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Pitääkö minun automatisoida? 
Aloita hylkäämällä kaikki aikaisemmat käsityksesi robotiikan kustannuksista, käyttöönotosta ja monimut-
kaisuudesta. Aloittakaamme tarkastelemalla puolueettomasti niitä liiketoimintasi haasteita, jotka voidaan 
ratkaista automatisoimalla valmistusprosesseja.

Jos vastasit kyllä yhteen tai useampaan näistä kysymyksistä, uudet 
tuotantoautomaation teknologiat voivat olla osa ratkaisuasi.

Mahdolliset liiketoiminnan haasteet: Kyllä Ei

Kilpailu on kovaa ja tarvitsen uusia tapoja leikata kustannuksia

Minun täytyy nostaa tuotteiden laatua

Minun täytyy vähentää materiaalihukkaa tai nopeuttaa prosesseja

Tarvitsen lisää joustavuutta voidakseni sopeutua tuotteiden  
kysynnän vaihteluun

Minulla on vaikeuksia löytää tekijöitä toistuvaan manuaaliseen työhön

Tilapäistyöntekijät eivät ole luotettavia, ovat kalliita, tai heillä 
kestää liian kauan oppia prosessimme

Toistuvat tai vaaralliset prosessit heikentävät työntekijöiden 
työturvallisuutta tai työergonomiaa

Minulla on tarve kasvattaa yritystä ilman suuria investointeja
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Mitkä ovat vaihtoehtoni?
Valmistuksen robotiikka kuuluu tyypillisesti jompaankumpaan kategoriaan: perinteisiin teollisuusrobotteihin 
tai cobotteihin. Merkitse kohdat, jotka parhaiten vastaavat tarpeitasi.

Teollisuusrobotit Yhteistyörobotit

Minulla on tilaa suurille, kiinteille 
laitteille

Lattiatilaa on rajoitetusti

Tarvitsen suuren volyymin ja nopeaa 
tuotantoa

Prosessini voidaan suorittaa ja 
volyymivaatimukset voidaan täyttää 
suurin piirtein samaan tahtiin, kuin 
mihin työntekijä kykenee

Minun on automatisoitava vaaralliset 
tai nopeat prosessit, jotka 
vaativat turvahäkin työntekijöiden 
suojelemiseksi

Riskinarvioinnin jälkeen minun on 
automatisoitava prosessit, jotka 
tehdään ihmisen myötävaikutuksesta.

En tarvitse joustavuutta prosessien 
tai tuotantolinjan automaation 
muuttamiseen

Tarvitsen joustavuutta 
automatisoidakseni erilaisia 
prosesseja niin , että seisokkiaika 
on minimaalinen muutoksia tehtäessä

Meillä on ohjelmointi- ja integraatio-
osaamista talon sisällä

Tarvitsen suoraviivaisen ratkaisun, 
jota nykyiset työntekijät voivat 
käyttää koulutuksen jälkeen

Cobotit ovat 
kevyt, joustava ja 
liikuteltavissa oleva 
ratkaisu moniin 
tuotannon tarpeisiin.
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Onko minulla varaa 
automatisoida?
Jos olet vasta aloittamassa automaatiota, tämä on järkevä kysymys. Mikä tahansa automaatioratkaisu on 
investointi. Saat kuitenkin nopeamman tuoton sijoituksellesi cobotilla kuin perinteisellä robotiikalla, koska 
cobottien integrointi osaksi prosesseja on helpompi toteuttaa ja niiden käyttöönotto täydellä tuotantonopeu-
della on nopeampaa.

Kiinteät kustannukset on helppo määrittää. Mutta älä unohda lisätä 
muita lukuja yhtälöön:

 ― Mitä voisin säästää työhönotto-, koulutus- ja muissa vaihtuvissa 
kuluissa?

 ― Kuinka paljon voisin lisätä tuotantoa?
 ― Mitä uusia tuotteita tai projekteja voisin ottaa vastaan? 
 ― Kuinka paljon voisin kasvattaa voittomarginaaliani käyttämällä työ-

voimaa eri tavalla? 
 ― Kuinka paljon säästäisin paremmalla terveydellä ja turvallisuudella?

Tuotannon työntekijät voivat ohjel-
moida ja käyttää monia cobotteja 
ilmaisen ja välttämättömän verk-
kokoulutuksen jälkeen. 

Sertifioidun palveluntarjoajan 
ohjaajajohtoiset verkko- tai luokka-
moduulit voivat auttaa tiimiäsi 
käyttämään cobotteja luottavai-
sesti edistyneemmissäkin tehtä-
vissä tai täyttääkseen liiketoimin-
tasi erityistarpeet

Haluatko saada automaation kaik-
ki hyödyt nopeammin? Saat asian-
tuntija-apua jälleenmyyjiltä, serti-
fioiduilta koulutuskumppaneilta ja 
järjestelmäintegraattoreilta moni-
mutkaisia käyttöönottoja varten tai 
silloin, kun työkaluihin ja ohjel-
mointiin tarvitaan räätälöity lähes-
tymistapa.

*käyttökohteesta riippuen

Parempi kysymys voisi 
olla: “Onko minulla varaa 
olla tekemättä tätä?” 

Tyypilliset robottien 
kustannustekijät

Universal Robotsin* cobottien 
kustannustekijät*

Laitteisto Laitteisto

Robotin tarttujat ja muut työkalut (EOAT) Robotin tarttujat ja muut työkalut (EOAT)

Erityisasiantuntemus ILMAINEN välttämätön verkkokoulutus yhteisiin 
prosesseihin

Ohjelmointi/integrointi Lisävalikoima kouluttajien johtamia verkkokursseja 
tai henkilökohtaista koulutusta yrityksesi 
tarpeiden täyttämiseksi

Ohjelmiston käyttöoikeus Jälleenmyyjät, sertifioidut koulutuskumppanit ja 
järjestelmäintegraattorit neuvovat monimutkaisissa 
käyttöönotoissa

Kolmivaihesähkö Kytkeytyy olemassa olevaan pistorasiaan

Turvasuojat, kuten aidat, valoverhot ja 
turvaskannerit

Cobotin käyttöönoton riskinarvioinnin perusteella 
suurin osa UR-coboteista toimii “häkittä”, eli 
ilman lisäturvasuojausta
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Mitä prosesseja voin 
automatisoida?
Coboteilla voi automatisoida monia eri sovelluksia. Ne ovat pieniä ja kevyitä, joten niitä voidaan helposti 
siirtää paikasta toiseen tuotantolaitoksen lattialla. Ne eivät vaadi juurikaan lisätilaa eivätkä häiritse muuta 
tuotantoa. Ne on helppo ohjelmoida yleisiin tehtäviin ilmaisen verkkokoulutuksemme jälkeen.

Valitse & asenna

Pakkaaminen 
ja lavaus

Analyysi & 
testaus Ruiskuvalu

LaaduntarkastusKoneistus

Kokoonpano

Laadunvalvonta

Liimaus ja 
annostelu

Mitä voin automatisoida?

Poimi ja aseta Asennus

Pakkaus ja palletointi CNC-koneen lastaus/purku

Kiillotus Kokoonpano

Analysointi ja testaus Ruuvaus

Toistuvat manuaaliset prosessit Liimaaminen ja annostelu

Ruiskuvalu Hitsaus

Laaduntarkastus Työtehtävät, joissa ei vaadita 
inhimillistä näppäryyttä, kriittistä 
ajattelua tai paikan päällä tehtyjä 
päätöksiä

Konepalvelut (jarrujen painaminen, 
lasermerkintä, taivutus, leimaaminen 
jne.) 

Klikkaa tästä, jos ha-
luat visualisoida oman 
prosessisi nopeasti 
automaatiotyökalumme 
avulla

Cobotit ovat erittäin joustavia työkaluja, jotka voivat automatisoida 
kaikki nämä prosessit ja paljon muuta. Cobotti voi lisätä 
yhdenmukaisuutta ja tarkkuutta ja vapauttaa työntekijät 
loukkaantumisriskeistä toistuvissa tai rasittavissa prosesseissa.

https://www.universal-robots.com/builder/
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Ovatko cobotit oikea 
ratkaisu minulle?
Tarvitsen ratkaisun, joka ...

On edullinen ja jonka lisäkustannukset ovat pienet

Sopii tuotantotiloihin ilman tilaa vieviä suoja-aitoja

On nykyisten työntekijöiden toimesta helposti asennettavissa ja 
opetettavissa

Voidaan siirtää nopeasti uusiin prosesseihin tai tuotelinjoihin,  
jopa työvuoron aikana

Voi korvata ihmistyöntekijän niissä prosesseissa joissa kiertonopeus  
on korkea

Voi tehdä epämiellyttävät työt ilman rekrytoinnin tarvetta haastavassa 
osaajapulassa

Mahdollistaa työntekijöiden siirtämisen korkeampaa jalostusastetta 
vaativiin tehtäviin

Maksaa itsensä takaisin kuukausissa, ei vuosissa

Tarjoaa säästöjä, jotka voin investoida uusiin tuotteisiin tai  
tuotannon kehittämiseen

Tukee uusia prosesseja ja kehittyneempiä käyttötarkoituksia myös 
tulevaisuudessa

Viime kädessä paras tapa selvittää, onko cobot 
sinulle oikea ratkaisu, on nähdä se toiminnassa.

Klikkaa tästä 
kuullaksesi muilta 
valmistajilta, miten 
cobotit mullistivat 
heidän liiketoimintansa.

https://www.universal-robots.com/case-stories/
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Ota askel lähemmäksi 
päätöstä.

Cobotit ovat ihanteellinen tuottavuustyökalu kaikille valmistajille, jotka 
kohtaavat kasvavien kulujen tuomia haasteita, maailmanlaajuista kilpai-
lua ja jatkuvaa pulaa ammattitaitoisesta työvoimasta. Lue lisää siitä, 
miten voit kasvattaa liiketoimintaasi sekä parantaa tuottavuutta ja laa-
tua. Samalla voit tarjota työntekijöillesi ergonomisemman ja turvalli-
semman työympäristön. 

Tutustu cobot-ratkaisuihin 
live-webinaarissa tai 
tallenteen avulla.

events.universal-robots.com

Universal Robots  
- Tietoa meistä
Universal Robotsin tavoitteena on 
työnteon muutoksen voimaannut-
taminen huippuluokan robottialus-
tan avulla.

 Sen jälkeen, kun UR esitteli maail-
man ensimmäisen kaupallisesti 
kannattavan yhteistyörobotin 
(cobot) vuonna 2008, se on kehit-
tänyt tuoteportfolion, joka sisältää 
UR3e-, UR5e-, UR10e- ja UR16e-ro-
botit, joilla jokaisella on eri ulottu-
vuusalueet ja hyötykuorman kanto-
kyvyt. Jokaista mallia tukee laaja 
valikoima tarttujia ja muita työkalu-
kärkiä, ohjelmistoja, lisävarusteita 
ja käyttökohdesarjoja UR+-ekosys-
teemissä. Tämä mahdollistaa 
cobottien käytön monilla toimialoil-
la sekä niiden joustavan siirron eri 
tehtäviin. 

Teradyne Inc:iin kuuluvan yhtiön 
pääkonttori on Odensessa Tans-
kassa, ja sillä on toimistot Yhdys-
valloissa, Saksassa, Ranskassa, 
Espanjassa, Italiassa, Tšekissä, 
Romaniassa, Venäjällä, Turkissa, 
Kiinassa, Intiassa, Japanissa,  
Etelä-Koreassa ja Meksikossa. 

Universal Robots on asentanut 
maailmanlaajuisesti yli 50 000 
cobottia. 

Lisätietoja on osoitteessa  
www.universal-robots.com

Facebook

LinkedIn

Twitter

YouTube

Instagram

https://events.universal-robots.com/
https://www.universal-robots.com/
https://www.facebook.com/UniversalRobots
https://www.linkedin.com/company/universal-robots-a-s/
https://twitter.com/Universal_Robot
https://www.youtube.com/user/UniversalRobotsVideo
https://www.instagram.com/universalrobots
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