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Până de curând, automatizarea 
industrială necesita echipe de 
programatori și ingineri de apli-
cații, ceea ce o făcea inaccesibilă 
pentru multe întreprinderi. 

Roboții colaborativi (coboții) 
oferă o simplitate care schimbă 
regulile jocului în ceea ce privește 
automatizarea robotică. Aceștia 
pot fi programați pentru a opera 
procese manuale în multe indus-

Un plan realist   
care duce la succes. 

Un plan de implementare realist este cheia 
succesului. Așadar, haideți să analizăm 
opțiunile dumneavoastră.

trii și pot fi integrați în sisteme de 
automatizare mai mari, special 
construite. Coboții sunt ușor de 
deplasat, flexibili și, în urma unei 
evaluări a riscurilor, sunt con-
cepuți pentru a lucra în siguranță 
alături de oameni. Aceștia duc 
automatizarea industrială într-o 
cu totul altă ligă. Iar dumneavoas-
tră puteți decide cât de multă 
asistență doriți în acest proces.  
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O gamă completă de opțiuni 
pentru a vă asigura succesul.

Coboții de la Universal Robots 
(UR) sunt programați cu ajutorul 
unei tastaturi tactile cu un soft-
ware de programare mult mai 
simplu decât comanda unui robot 
industrial tradițional. Software-ul 
nostru gratuit PolyScope conține 
o interfață de programare de nivel 
înalt, concepută pentru a fi utiliza-
tă de către lucrătorii din prima lin-
ie de producție existenți. UR oferă 
posibilitatea de a ghida fizic 
brațul cobot în cadrul proceselor 
dumneavoastră, în timp ce Poly-
Scope înregistrează aceste 
mișcări și salvează programul 
pentru informații ce vor fi 

adăugate ulterior.

Cu toate acestea, știm cu toții că 
„utilizarea intuitivă” este un termen 
care se referă la natura afacerii, a 
proceselor și a personalului. Aces-
ta este motivul pentru care Univer-
sal Robots oferă o gamă completă 
de opțiuni de asistență în imple-
mentare pentru ca automatizarea 
să funcționeze eficient în mediul 
dumneavoastră.

#1
#2
#3

Cursuri introductive online

Formare în clasă

Experiența partenerului
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Începeți cu formarea noastră de bază  
online gratuită.

Mii de clienți UR au realizat imple-
mentarea în mod independent, 
aducând rapid cobotul lor la viteza 
maximă de producție.  Dacă anga-
jații dvs. sunt încrezători în tehnolo-
gia cobot și au nevoie de cobot pent-
ru procese obișnuite, probabil că vor 
urma cu plăcere formarea noastră 
online gratuită, unde vor scoate 
cobotul din cutie pentru a experi-
menta cu el. Cursurile noastre online 
cu informațiile de bază durează mai 
puțin de o jumătate de zi.

Această strategie poate funcționa 
foarte bine dacă automatizați un pro-
ces simplu și puteți dedica o parte 
din timpul personalului pentru instru-
ire și instalare. Poate fi foarte moti-
vant pentru angajați să li se ofere o 
astfel de oportunitate. 

Instruirea la Universal 
Robots Academy a fost perfectă, 
toți angajații au învățat să opereze 
robotul nostru colaborativ într-
un timp foarte scurt. Odată ce ai 
învățat elementele de bază ale 
programării cobotului, configurarea 
durează câteva minute.

Ivo Holas 
Director de producție, 2K Trend a.s.

Opțiunea

#1
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Doriți ca angajații să aibă mai 
mare încredere sau să vă folosiți 
cobotul pentru lucrări mai com-
plexe? Profitați de cursurile renu-
mite la scară mondială disponi-
bile prin UR Academy. Modulele 
noastre online sau în clasă, con-
duse de un instructor, îi ahută pe 
angajații dvs. să programeze 
coboții pentru nevoile dvs. de pro-
ducție specifice, cu încredere, 
progresând de la începător la teh-
nician de roboți sigur de 
cunoștințele sale. Cursurile noas-
tre oferă angajaților dvs. o opor-
tunitate excelentă de dezvoltare 
profesională.  

După ce au finalizat cursul, anga-
jații dvs. vor fi pregătiți să învețe 
să implementeze aplicații cobot 

Explorați cursurile 
oferite de UR Academy  
aici.

avansate. Angajații experimentați 
pot folosi informațiile de pe site-ul 
de asistență UR pentru a adăuga 
programări și interfețe sofisticate 
pentru nevoile specifice ale apli-
cațiilor. Aceasta este o modalitate 
excelentă de perfecționare a anga-
jaților, îmbunătățind în același timp 
capacitatea de producție. Cursul 
de bază se adresează atât celor 
care încep să se familiarizeze cu 
robotica, cât și inginerilor experi-
mentați în domeniul roboților. Ofer-
im, de asemenea, cursuri continue 
pentru o cunoaștere avansată a 
coboților noștri.

Toate cursurile sunt ținute de form-
atori certificați, iar participanții pri-
mesc un certificat la finalizarea lor.

Accesați și alte cursuri de formare 
renumite la scară mondială pentru a 
facilita punerea în aplicare.

Opțiunea

#2

https://www.universal-robots.com/ro/academia/
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Consultați un expert.

Dacă aveți nevoi complexe de 
implementare sau aveți nevoie de 
ajutor suplimentar după ce cobotul 
dvs. este configurat, vă recoman-
dăm să vă adresați distribuitorului 
local Universal Robots, unui part-
ener de instruire certificat/Univer-
sal Robots Academy sau unui inte-
grator de sistem. În orice caz, 
distribuitorul dvs. va fi întotdeauna 
în măsură să vă îndrume către 
partenerul potrivit. Acest lucru vă 
va asigura un start fără probleme 
în călătoria dumneavoastră în 
domeniul coboților și vă va ajuta 
să realizați mai repede toate bene-
ficiile automatizării. 

Am angajat o companie locală, Design Energy, care este 
un distribuitor al Universal Robots, pentru a-i ajuta pe băieți 
să înțeleagă cum să procedeze cu cobotul UR5 pe platformă, 
așa că ne-au ajutat cu o pregătire avansată. Ambii ingineri de 
automatizare care folosesc cobotul spun că acum văd o diferență 
uriașă în ceea ce privește prelucrările pe care le implementăm.

Marc Simkin 
Assa Abloy, Noua Zeelandă

Ascultați de la  Assa Abloy povestea unei implementări cu succes.

Opțiunea

#3

Consultați opțiunile 
noastre de formare  
aici.

Când să apelați și ce partener să alegeți: 

 ― Rețeaua noastră globală de distribuitori este cel mai 
apropiat partener al dumneavoastră, întotdeauna gata 
să vă sprijine și să vă îndrume către cel mai potrivit 
specialist.  

 ― Partenerii noștri de instruire certificați sunt instructori 
cobot calificați care vă pot ajuta pe dvs. și echipa dvs. 
să vă valorificați continuu competențele în domeniul 
coboților. De asemenea, puteți participa la cursuri de 
formare cu un instructor de la o unitate Universal 
Robots. Instruirea este întotdeauna foarte utilă, și mai 
ales dacă integrați cobotul singur, vă recomandăm să 
obțineți o instruire certificată.

 ― Integratorii noștri de sistem vă pot ajuta în diverse situ-
ații ale procesului de integrare. Aceștia pot avea rolul 
de consultanți, co-integrând cobotul împreună cu 
dumneavoastră, sau vă pot oferi servicii complete, 
soluții la cheie, implementând cobotul complet pentru 
dumneavoastră. 

https://www.universal-robots.com/case-stories/assa-abloy-nz/
https://academy.universal-robots.com/our-trainings/
https://academy.universal-robots.com/ro
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Sunteți pregătit să explorați o 
soluție de automatizare? 

Coboții sunt o opțiune ideală pentru aproape orice producător, deo-
arece există o gamă atât de largă de opțiuni de asistență pentru 
implementare. Aflați mai multe despre cum puteți prelua controlul 
asupra propriului destin, cum vă puteți perfecționa angajații și cum 
puteți să concurați eficient folosind automatizarea prin intermediul 
coboților.

Facebook

LinkedIn

Twitter

YouTube

Instagram

Explorați soluțiile cu 
ajutorul coboților print-
un eveniment organizat 
live sau la cerere 

events.universal-robots.com

Despre Universal 
Robots 
Universal Robots își propune să 
schimbe modul de desfășurare a 
activității, cu ajutorul platformei 
sale robotice de ultimă generație.

De la introducerea primului robot 
colaborativ (cobot) viabil din lume 
din punct de vedere comercial în 
2008, UR a dezvoltat un portofoliu 
de produse care include UR3e, 
UR5e, UR10e și UR16e, cu diferite 
raze de acțiune și sarcini utile. Fie-
care model este susținut de o 
gamă largă de efectoare finale, pro-
grame, accesorii și kituri de apli-
cații în cadrul ecosistemului UR+. 
Acest lucru permite utilizarea 
coboților într-o gamă largă de 
industrii și înseamnă că pot fi redis-
tribuiți în mod flexibil pentru 

diverse sarcini.  

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

Universal Robots a instalat peste 
50.000 de coboți în întreaga lume.  

Pentru mai multe informații vizitați:

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
https://events.universal-robots.com/
http://www.universal-robots.com/ro

