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Az együttműködő robotokkal 
(kobotokkal) javítani lehet a foly-
amatokat, és segítenek gyorsan 
és költséghatékonyan megoldani 
ezeket a kihívásokat.  Ez abból 
adódik, hogy az emberek* mellett 
dolgoznak [lábjegyzet beszúrása: 
kockázatértékelés alapján], 
automatizálva a feladatokat, ahol 
csak szükséges a cég szempont-
jából.

A kobotok képesek automatizálni 
a számos iparágban jellemző 
manuális folyamatokat. Mivel 
megfizethetőbbek és könnyebben 
használhatók, mint a hagy-
ományos ipari robotok, sok vál-
lalkozás dönt amellett, hogy 
kobotokat használ a költségek 
csökkentésére, a minőség 
javítására és az üzleti tevékenység 
agilitásának megőrzésére. 

A kobotok segítségével a 
legfontosabb üzemeltetési 
kérdések közül számos 
megoldható. 

Olvasson tovább, és ismerjen meg öt lehetőséget, melyben a kobotok 
átalakíthatják cégét.

Szembesült már az alábbi üzleti kihívások bármelyikével?

Gyártás hatékonysága

Minőségellenőrzés

Cég kapacitása

Piaci reakcióképesség

Munkavállalók vonzása és megőrzése

Rugalmasság

Gyors növekedés

Költségek elhatárolása

*Kockázatfelmérés alapján
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Automatizálja a legkevésbé 
vonzó feladatot, és hozza ki a 
legtöbbet munkavállalóiból. 

Az ismétlődő, piszkos és veszély-
es feladatokat adhatja a kobotok-
nak. Kiválóan végzik a 
megerőltető munkákat, és nem 
fáradnak el. Ez lehetőséget ad 
munkavállalóinak arra, hogy a 
szakmunkákra és kreatív felada-
tokra koncentráljanak, ami 
előnyös a vállalkozás, a szemé-
lyzet jólléte, a toborzás és a sze-
mélyzet megtartása szempont-
jából egyaránt.

Az általunk gyártott termékek 
munkaigényesek. Kihívást jelent 
olyan embereket találni, akik ilyen 
jellegű ismétlődő munkát szeretnének 
végezni. Munkaerő problémáink vannak. 
Körülbelül még 100 munkavállalót kellene 
alkalmaznunk. [A kobot használata] 
lehetőséget ad rá, hogy ezt a számot 50-
60-ra csökkentsük.

Jim Lee 
ügyvezető igazgató, Tool Gauge

Kobotok esetén 
az emberek a 
robotokkal 
dolgoznak, nem 
pedig robotként

Tudjon meg többet 
a Tool Gauge 
alkalmazásáról itt.

https://www.universal-robots.com/case-stories/tool-gauge/
https://www.universal-robots.com/case-stories/tool-gauge/
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Javítsa a minőséget,  
miközben csökkenti a költségeket. 

Az emberek számára nehézséget 
okoz, hogy nap, mint nap 
ugyanúgy dolgozzanak felada-
tokon, de a kobotok 100%-osan 
következetesen tudják végreha-
jtani a munkát. Amikor nagyfokú 
precizitással kell végrehajtania fol-
yamatokat, a kobot a megfelelő 
erőforrás. A kobotok pénzt 
takarítanak meg, kevesebb az 
átdolgozás és a hulladék, miköz-
ben javul a teljesítmény. Ezek való-
di megtakarítások, amit köz-
vetíthet a vásárlók felé, vagy 
közvetlenül megjelenhetnek az 
eredményekben is.

Mielőtt robotokkal 
dolgoztunk volna, gyakorlatilag 
kétszámjegyű volt a rosszul 
épített vagy hibás egységek 
száma.  A robottal mostanra ez 
kevesebb, mint 1%.

Einar Rosenberg 
CEO, Creating Revolutions

Ismerje meg a 
Creating Revolutions 
minőségirányítási 
szemléletmódját itt.

https://www.universal-robots.com/hu/case-stories/creating-revolutions/
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Alakítsa át gyorsan a 
termelést hogy teljesítse 
az igényeket. 
A kobotok határtalan rugal-
masságot biztosítanak az autom-
atizálásban. Észrevétlenül inte-
grálhatók különféle eszközökkel, 
megfogókkal, képalkotó rendsze-
rekkel és tartozékokkal, hogy 
egyetlen kobottal végezzenek el 
különféle munkákat. Ez többféle 
feladat automatizálását segíti elő 
a hagyományos ipari automa-
tizáláshoz kapcsolódó kiadások 
nélkül. 

A kobotok kompakt méretűek, 
könnyűek és egyszerűen 
mozgathatók feladatról feladatra 
anélkül, hogy az üzem alaprajzát 
vagy meglévő gyártóegységeit 
jelentősen megváltoztatnák. 
Képesek növelni a teljesítményt, 
mivel a kobotok leegyszerűsítik a 
folyamatok és termékek közötti 
váltást. 

Mielőtt megvásároltuk az első robotot, 
lehetőségünk volt kipróbálni a saját 

üzemünkben.” - mondta Iustin Simion, az ASSA 
ABLOY Románia automatizálási igazgatója. 
„A Universal Robots kiválasztásának fő oka 
a műveletek jó ismételhetősége volt. A UR 
robotok legjelentősebb előnyei a grafikus és 
scripteket használó programozási felületek, a 
megismételhetőség, a rövidebb szállítási idő, 
valamint a végeffektorok és tartozékok széles 
választéka.

Iustin Simion 
automatizálási igazgató, Assa Abloy Románia

Tudjon meg többet 
az Assa Abloy 
Románia mobil 
automatizálásáról 
itt.

https://www.universal-robots.com/case-stories/assa-abloy-ro/
https://www.universal-robots.com/case-stories/assa-abloy-ro/
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Fejlessze munkavállalóit, 
és élvezze az alacsonyabb 
automatizálási költségek előnyeit. 

A hagyományos automatizálási 
megoldásokhoz általában 
tapasztalt mérnökök és pro-
gramozók bevonására van 
szükség. Ezzel szemben kobotok 
esetén számos gyakori folyama-
tot közvetlenül a dolgozók tud-
nak programozni és működtetni. 
Az ingyenes online képzési mod-
ulok biztosítják a meglévő 
munkavállalóknak a legal-
apvetőbb készségeket a kobotok-
hoz, továbbá személyes oktatás 
és szakértő tanácsadás is ren-
delkezésre áll a bonyolultabb 
eszközökhöz és pro-
gramozáshoz. Ha a cég elkezd 
kobotokat használni, fejlesztheti 
a munkavállalók készségeit, és 
elégedettebbé teheti őket a 
munkájuk kapcsán, miközben 
javítja a minőséget és csökkenti 
a költségeket is.

A hagyományos robotok nem igazán rugalmasak... és 
a költségek is az egekbe szökhetnek... A nagy különbség 
az „együttműködő robot szemlélet”, hogy a robottal együtt 
dolgozunk, és az egyszerű taníthatóság és működtetés.

Travis Jordan 
tulajdonos és elnök, MT Solar

Szakmám szerint hegesztő 
vagyok... Semmit sem tudtam 
a robotokról, és nem is vagyok 
számítógép-guru. Kíváncsi 
voltam a robotra, és nagyon 
meglepődtem, milyen egyszerű 
volt rájönni, hogy működik.

Mike Gillin 
minősített hegesztő, MT Solar

Ismerje meg első 
kézből itt, hogyan 
programozzák a 
kobotokat az MT 
Solar munkavállalói. 

https://www.universal-robots.com/hu/case-stories/mt-solar/
https://www.universal-robots.com/hu/case-stories/mt-solar/
https://www.universal-robots.com/hu/case-stories/mt-solar/
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Szorítsa vissza a munkahelyi 
sérüléseket, és tartsa 
lendületben a termelést.
A sérülések számának csök-
kentése az egyik legjobb ok, hogy 
kobotokat alkalmazzanak egy 
cégnél. A kobotok megszabadít-
ják a dolgozókat a megterhelő 
emelésektől, az ismétlődő 
mozdulatoktól és a veszélyes 
gépektől és eszközöktől. 

Kobotokkal kiküszöbölhető 
számos gyakori üzemi baleset 
kockázata, ideértve a veszélyes 
tárgyakkal való érintkezést, a 
nehéz súlyok emelését és az 
ismétlődő megerőltetéseket. A 
munkavállalók és a munkaadók 
számára egyaránt előnyös, ha 
visszaszorítják az akut sérülések 
és megterhelő mozdulatok 
hatását; javul az életminőség, és 
kevesebbet van távol a mun-
kaerő.

A csomagoló kartonok kézzel cipelése 
a raklaptól az adagolóig… monoton 

és nehéz feladat volt, és gyakran okozott a 
személyzetnek tartós ismétlődő megerőltetést, 
illetve súlyos vágási sérüléseket, amikor 
eltávolították a csomagolópántot [A kobotok 
használata] felszabadítja a csapatunkat, hogy az 
összetettebb feladatokra koncentrálhassanak, 
ami javítja a munkahelyi elégedettségüket, és 
legfőképpen gondoskodik a biztonságukról. 
Segített abban, hogy azonosítsuk a célunkat, és 
megvalósítsuk a zéró baleset kultúráját, ami a 
fenntarthatósági programunk kulcsfontosságú 
része.

Thomas Kern Ruby 
senior projektmenedzser, Carlsberg Fredericia

Ismerje meg, hogyan 
működik a biztonság a 
Carlsberg-nél.

https://www.universal-robots.com/hu/tudnival%C3%B3k-a-universal-robots-v%C3%A1llalatr%C3%B3l/news-centre/a-carlsberg-null%C3%A1ra-csokkentette-a-balesetek-sz%C3%A1m%C3%A1t-az-egyuttm%C5%B1kod%C5%91-robotokkal/
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Készen áll cége átalakítására?

A kobotok csaknem bármelyik gyártó számára ideális produktivitási 
eszközök, mivel segítenek megoldani a valódi kihívásokat, és 
versenyképesebbé válni.  Tudjon meg többet, hogyan növelheti cégét, 
javíthatja a produktivitást, fejlesztheti a minőséget, és biztosíthat jobb 
munkakörnyezetet munkavállalói számára. 

Facebook

LinkedIn

Twitter

YouTube

Instagram

Ismerje meg a 
kobotmegoldásokat élő 
vagy igény szerinti 
eseményen.

events.universal-robots.com

A 
Universal Robots-ról
A Universal Robots célja, hogy 
csúcstechnológiás robotikai plat-
formját felhasználva változást hoz-
zon a munkamódszerekben.

A világ első gazdaságilag élet-
képes együttműködő robotjának 
(kobotjának) 2008-as bevezetése 
óta a UR különféle kinyúlásokkal 
és teherbírásokkal teljes termék-
portfóliót dolgozott ki, melynek 
része az UR3e, UR5e, UR10e és 
UR16e. Az egyes modellekhez 
végeffektorok, szoftverek, tarto-
zékok és alkalmazási készletek 
széles választéka elérhető az UR+ 
ökoszisztémában. Ez lehetővé 
teszi a kobotok számára, hogy töb-
bféle iparágban és célra felhasznál-
ják őket, mivel rugalmasan áta-

lakíthatók különböző 
feladatokra.  

A cég a Teradyne Inc. része, 
központja Odense-ben, 
Dániában található, és regioná-
lis irodái vannak az USA-ban, 
Németországban, Fran-
ciaországban, Spanyolország-
ban, Olaszországban, Cse-
hországban, Romániában, 
Oroszországban, Törökország-
ban, Kínában, Indiában, Japán-
ban, Dél-Koreában és Mex-
ikóban. 

A Universal Robots világszerte 
több mint 50000 kobotot hely-
ezett már üzembe.  

Bővebb információért lásd 
www.universal-robots.com/hu

https://www.facebook.com/Universal-Robots-1982277915402139
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
https://events.universal-robots.com/
https://www.universal-robots.com/hu

