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Asigurați-vă de faptul că puneți 
întrebarea corectă.

În cazul în care întâmpinați o concurență 
acerbă, lipsă de talente sau provocări cu un 
volum scăzut, producție foarte diversificată, 
automatizarea producției poate fi o soluție ce 
poate schimba regulile jocului. 

Înainte de o respinge ca fiind prea dificilă sau 
prea costisitoare, cercetați răspunsurile la 
următoarele cinci întrebări:

Sunt roboții 
adecvați 
pentru mine?

Care sunt 
opțiunile 
mele?

Îmi pot permite 
automatizarea?

Care procese pot 
automatiza?

Am eu 
nevoie să 
automatizez?

Manualul nostru succint vă va ghida prin cele mai importante considerații  
pentru a putea începe cu automatizarea producției.
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Am eu nevoie să automatizez? 
Începeți prin a pune deoparte orice idei preexistente despre costul sau complexitatea roboticii. Hai să 
începem cu o privire imparțială asupra provocărilor pe care le aveți și care pot fi rezolvate prin automatiza-
rea procesului de producție.

În cazul în care ați răspuns da la una sau mai multe dintre aceste aspecte, 
atunci tehnologiile în automatizarea producției pot face parte din soluțiile 
dumneavoastră.

Posibile provocări ale activității de afaceri: Da Nu

Competiția este dură și eu am nevoie de modalități noi pentru a reduce 
costurile

Trebuie să îmbunătățesc calitatea produselor

Trebuie să reduc deșeurile – în timp, materiale, sau ambele

Am nevoie de mai multă flexibilitate pentru a mă adapta la cererea de 
schimbare a produselor

Mă străduiesc să ocup pozițiile pentru lucru manual care se repetă

Muncitorii temporari nu sunt fiabili sau este necesar prea mult timp 
pentru a învăța procesele noastre

Procesele repetate sau periculoase au impact asupra sănătății și 
securității muncitorilor

Am nevoie de creșterea firmei mele fără să o extind
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Care sunt opțiunile mele? 
Robotica pentru procesele de producție, în mod tipic, se încadrează în una dintre categoriile următoare: 
roboți și coboți industriali tradiționali. Bifați elementele care îndeplinesc cât mai bine necesitățile dumneav-
oastră.

Roboți industriali Roboți cooperativi

Am spațiu suficient pentru un 
echipament fix de dimensiuni mai mari

Am doar un spațiu limitat în secția de 
producție

Am nevoie de o producție de mare volum 
și mare viteză

Necesitățile mele pentru proces și 
volum pot fi îndeplinite aproximativ 
cu aceeași viteză ca în cazul forței 
de lucru umane

Am nevoie de automatizarea proceselor 
periculoase sau de mare viteză care 
necesită o colivie de securitate 
pentru a proteja muncitorii

Am nevoie de automatizarea proceselor 
care se desfășoară alături de forța 
de muncă umană potrivit evaluării 
riscurilor

Nu am nevoie de flexibilitate pentru a 
modifica procesele sau automatizarea 
liniei de producție

Am nevoie de flexibilitate pentru a 
automatiza diferite procese cu cât 
mai puțini timpi de oprire pentru 
modificări

Dețin expertiză proprie pentru 
programare și integrare

Am nevoie de o soluție simplă de 
aplicat pentru angajați în urma 
instructajului

Coboții reprezintă o 
soluție ușoară, flexibilă 
și mobilă pentru multe 
necesități de producție.
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Îmi pot permite automatizarea? 
În cazul în care tocmai începeți cu automatizarea, acesta este un aspect rezonabil.  Orice soluție de automa-
tizare este o investiție.  Cu toate acestea, rata dumneavoastră de rentabilitate a investiției va fi mult mai 
rapidă cu un cobot decât cu robotică tradițională deoarece coboții pot fi implementați mult mai ușor și mai 
rapid pentru a fi instalați menținându-se viteza maximă a producției.  

Costurile brute se pot cuantifica ușor. Dar să nu uitați să adăugați alte 
numere foarte reale la ecuație:

 ― Ce aș putea economisi cu cheltuielile pe închiriere/instructaj/cifra 
de afaceri?

 ― Cât de mult aș putea să măresc producția? 
 ― Ce produse sau proiecte noi aș putea realiza? 
 ― Cât de mult aș putea să măresc marja de profit prin utilizarea forței 

mele de muncă în mod diferit? 
 ― Cât de mult aș economisi cu securitatea și sănătatea în muncă 

îmbunătățită?

Multe procese generale cu coboți 
pot fi programate și operate de 
către muncitorii dumneavoastră 
din prima linie în urma unui 
instructaj esențial online gratis.  

Modulele de instructaj realizate de 
către un instructor online sau în 
clasă pot ajuta echipa dumneav-
oastră de a utiliza cu multă 
încredere coboți pentru sarcini 
mult mai avansate sau de a înde-
plini sarcini specifice ale firmei 

Doriți să obțineți beneficii integrale 
din automatizare mult mai rapid? 
Sfaturi calificate sunt disponibile 
de la distribuitori, parteneri de 
instructaj certificați și integratori 
de sisteme pentru instalarea com-
plexă sau în cazul în care este 
necesară o abordare la comandă 
pentru uzinare și programare în 
cadrul firmei dumneavoastră.

*în funcție de aplicație

Costurile componentelor pentru un 
robot tipic

Costurile componentelor de coboți de la compania 
Universal Robots*

Hardware Hardware

Efectorii finali de la capătul 
brațului Efectorii finali de la capătul brațului 

Expertiză de specialitate Instructajul GRATIS online pentru procesele generale

Programarea/Integrarea
O serie de alte instructaje conduse de către instructor 
online sau personal pentru a satisface necesitățile 
firmei dumneavoastră

Licențele de software
Sfaturi calificate din partea distribuitorilor, a 
partenerilor certificați și a integratorilor de sisteme 
în scopul unui montaj complex

Infrastructura energetică trifazată Ștecăre pentru prizele de energie existente

Elementele de securitate cum sunt 
împrejmuirile, paravanele luminoase 
și scannerele de siguranță

În baza evaluării riscurilor referitoare la aplicarea 
coboților, majoritatea coboților UR sunt operați “fără 
colivie” și fără elemente de securitate adiționale

O întrebare mai bună ar 
fi, „Pot să-mi permit să 
NU fac asta”
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Care procese pot 
automatiza? 
Coboții pot automatiza multe aplicații diferite. Aceștia sunt mici și au o greutate mică, așa că pot fi mutați 
ușor prin hala de producție cu o întrerupere minimă a proceselor de producție sau a spațiului zonei de pro-
ducție. Sunt gata pregătiți să fie programați pentru sarcini generale în urma instructajului nostru gratis 
online.

Ridică și 
depune

Ambalare și 
paletizare

Analiză și 
testare

Formare prin 
injectare

Controlul 
calitățiiÎndreptare 

mecanică

Asamblare

Înșurubare cu 
șurubelnița

Lipire și 
distribuire

Care procese pot automatiza? 

Ridică și depune Montare

Ambalare și paletizare Încărcare/descărcare CNC

Cizelare Asamblare

Analiză și testare Înșurubare cu șurubelnița

Repetitive, manual processes Lipire și distribuire

Formare prin injectare Sudare

Controlul calității
Lucrările care nu necesită dexteritate 
umană, gândire critică sau decizii 
imediate

Îndreptare mecanică (frânele de presă, 
marcare laser, îndoire, ștanțare etc.) 

Coboții sunt unelte ultra flexibile care pot automatiza toate aceste 
procese și mult mai mult. Cobotul poate ajuta la creșterea consistenței 
și a preciziei, poate ține muncitorii departe de riscurile de rănire în cadrul 
proceselor repetate sau extenuante. 
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Sunt roboții adecvați 
pentru mine? 
Eu am nevoie de o soluție care ...

Este convenabilă, cu costuri suplimentare minime

Se va potrivi în secția mea de producție fără împrejmuiri voluminoase 
pentru asigurarea securității

Este ușor pentru angajații existenți în ceea ce privește instalarea și 
învățarea

Poate fi mutată rapid la un proces nou sau o linie de producție nouă

Poate înlocui forța de lucru umană la posturile de lucru cu fluctuație 
mare și greu de ocupat 

Poate efectua lucrările nedorite pe piața curentă dificilă a muncii

Îmi va permite să mut angajații de la activități cu valoare joasă la cele 
cu valoare înaltă

Va deveni rentabilă în decurs de câteva luni – nu câțiva ani

Va asigura economii pe care voi putea să le reinvestesc în produse și 
canale noi

În viitor va suporta procese noi și aplicații mai avansate

În sfârșit, cea mai bună cale de a afla dacă 
coboții sunt potriviți pentru dumneavoastră este 
să vedeți unul în acțiune.  

Click pentru a auzi de 
la alți producători 
despre cum coboții 
au adus revoluție în 
firmele lor.

https://www.universal-robots.com/ro/case-stories/
https://www.universal-robots.com/ro/case-stories/
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Faceți un pas mai aproape 
de luarea deciziei.

Coboții sunt o unealtă de productivitate ideală pentru orice fabricant 
care înfruntă provocări legate de costuri crescute, competiție globală și 
lipsă continuă de muncă calificată. Aflați mai mult despre cum puteți 
crește activitatea dumneavoastră de afaceri, să îmbunătăți productivi-
tatea și calitatea și să asigurați condiții de muncă mai bune și mai sig-
ure pentru angajații dumneavoastră. 

Explorați soluțiile 
oferite de coboți 
prin intermediul unui 
eveniment live sau la 
cerere. 

events.universal-robots.com

Despre Universal 
Robots
Compania Universal Robots 
dorește să aducă schimbări în 
modalitatea în care este prestată 
munca, prin utilizarea platformei 
lor de robotică de vârf.

De la introducerea primului robot 
cooperativ (cobot) viabil din punct 
de vedere comercial, in anul 2008, 
UR a dezvoltat portofoliul de pro-
duse  UR3e, UR5e, UR10e, și 
UR16e, reflectând o serie întreagă 
de succese și sarcini. Fiecare mod-
el este sprijinit de o gamă largă de 
efectori finali, software, accesorii 
și kituri de aplicații UR+ ecosistem. 
Aceasta le permite coboților să fie 
utilizați în cadrul unei game largi 
de ramuri industriale și asigură 
faptul aceștia să poată fi reinsta-

lați flexibil pentru sarcini diverse.  

Compania, care face parte din 
Teradyne Inc., își are sediul în 
Odense, Danemarca și are birouri 
în SUA, Germania, Franța, Spania, 
Italia, Republica Cehă, România, 
Rusia, Turcia, China, India, Japonia, 
Coreea de Sud Mexic. 

Compania Universal Robots a 
instalat peste 50,000 de coboți în 
întreaga lume.  

Pentru mai multe informații vizitați:

www.universal-robots.com/ro

Facebook

LinkedIn

Twitter

YouTube

Instagram

https://events.universal-robots.com/
http://events.universal-robots.com
http://www.universal-robots.com/ro
https://www.facebook.com/Universal-Robots-530367590805542/
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

