Få med ditt team
på cobottåget
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Funderar du på
att automatisera
tillverkningen?
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Medarbetarna är drivkraften
bakom ditt företags framgång. Din
verksamhet är beroende av dem.
Så vad kan automatisering erbjuda ditt team?

Låt oss titta på hur cobotar påverkar:

Kollaborativa robotar (cobotar)
arbetar tillsammans med
människor* och automatiserar de
arbetsuppgifter som är smutsiga,
tråkiga eller farligat. Våra cobotar
är intuitiva att använda, lätta att
flytta och kan automatisera manuella processer i många branscher.
Detta innebär att cobotar kan hjälpa både ditt företag och ditt team
att nå sin potential.

― företagsledning.

Företag lyckas med cobotar när
deras anställda förstår hur automatiseringen kan hjälpa dem att
utföra sina jobb bättre. Att hjälpa
människor att känna sig trygga
och bekväma är det första steget
mot en lyckad implementering. Så
vem ska köpa in sig när du fattar
ett beslut om automatisering?

*Ska genomgå riskbedömning

― tillverkningsingenjörer
― fabrikschefer
― frontlinjearbetare
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Vem har intresse
av att lyckas med
automatiseringen?
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Tillverkningsingenjörer fokuserar på frågor som kvalitet, flexibilitet,
produktion, underhåll och tillförlitlighet.

På vilket sätt gör
cobotar skillnad?
Cobotar är mångsidiga maskiner
som är lätta att använda. De kan
automatisera många olika processer och utföra en mängd uppgifter med hjälp av olika gripverktyg. Till skillnad från traditionella
automatiseringslösningar är
cobotar lätta att flytta. När du väl
har programmerat dem för speci-

fika platser och uppgifter kan
cobotar snabbt kopplas in nästan
var som helst på tillverkningsgolvet. Deras lilla fotavtryck minimerar störningar på golvytan och
cellayouten. En av deras kanske
största fördelar är att de har en
lång livslängd, även vid intensiv
användning, år efter år.
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Tillverkningsingenjörer
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Hanna Kautonen
Ket-Met, Finland

Vi har ökat
kapaciteten genom att
kunna köra maskinen under
obemannade tider, men det
har också frigjort kvalificerad
arbetskraft så att de kan
göra mer värdefulla uppgifter
istället för att lasta och lossa
maskinen.”
Phil De Mauro
Whippany Actuation Systems,
New Jersey, USA
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Det är enkelt att programmera
och använda cobotar. Att programmera
en ny serie tar bara cirka två timmar
och cobotar har underlättat vårt arbete.
Vi behöver inte övervaka processen
hela tiden.”
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Anläggningsansvariga måste öka genomströmningen och flexibiliteten utan att offra golvyta. En vanlig flaskhals är dock människorna. Det är svårt att hitta medarbetare med rätt kompetens och ännu
svårare att behålla dem, särskilt när det gäller manuella arbetsuppgifter som är svåra att bemanna och arbete som är repetitivt, orent
eller ansträngande på grund av tunga delar eller farliga verktyg.
Säkerheten är också en viktig fråga. Anläggningscheferna vill ha den
optimala kombinationen av produktivitet, flexibilitet och säkerhet. Detta leder till maximala intäkter och minimal personalomsättning.

På vilket sätt gör
cobotar skillnad?
Cobotar är modeller för effektivitet. De kan öka kvalitén och
enhetligheten på produkterna. De
kan också minska spill och ledtider. Våra cobotar kan automatisera flera enkla processer på samma dag och starta sparade
program med en knapptryckning.
Cobotar kan förbättra säkerheten
på arbetsplatsen genom att sköta
uppgifter som är potentiellt farliga för människan. Våra cobotar
är byggda med 17 standardiserade säkerhetsfunktioner. De är
utformade för att kunna använ-

*Ska genomgå riskbedömning

das tillsammans med kvalificerade
mänskliga operatörer utan behov av
säkerhetsstängsel eller störningar i
produktionsgolvets utformning*.
Cobotar frigör människor så att de
istället kan fokusera på arbete av
högre värde. Därför kan cobotar faktiskt hjälpa till att attrahera och
behålla talang. De gör det möjligt
för fabrikschefer att delegera färre
personer till manuella processer
och att utbilda sina team i cobotprogrammering och drift.
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Anläggningschefer
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Stewart McMillan
Task Force Tips, Indiana, USA

Med hjälp av våra 12 URrobotar kan vi erbjuda våra kunder
den vanliga kvaliteten ’Made
in the Netherlands’ och öka vår
produktion både när det gäller
batchstorlek och produktsortiment.”
Huward Wijnen
Fludics Instruments, Nederländerna

Jag såg genast
fördelarna med enkel
integrering, inget underhåll
och högre produktivitet.”
Cyril Hogard
Continental Automotive, Spanien
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Ett stort hinder för att använda robotar tidigare var
det säkerhetsstängsel som krävdes runt maskinen. Det
fina med UR-roboten är att du inte behöver alla dessa
skyddsåtgärder. Vi kan rulla fram bordet med roboten till
maskinen och på några minuter lära roboten att ladda
delar.”
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Cobotarna är i en klass för sig när det gäller ansträngande, repetitivt
arbete. De anställda kan flyttas från de minst attraktiva jobben och
få en chans att fokusera på mer kvalificerat och kreativt arbete,
vilket gynnar välbefinnandet.

På vilket sätt gör
cobotar skillnad?
Att minska antalet skador är en
av de bästa anledningarna till att
implementera cobotar i din verksamhet. Cobotar kan befria
arbetstagarna från tunga lyft,
repetitiva rörelser och farliga
maskiner eller verktyg.
Dessutom ger cobotar de anställda möjlighet att vidareutbilda sig.
Vår cobotutbildning ser till att
dina frontlinjearbetare blir säkra

cobotoperatörer. Trivseln och
nöjdheten på arbetsplatsen ökar i
takt med att man lär sig nya färdigheter. Grundläggande drift är
något de flesta anställda kan lära
sig medan de mest entusiastiska
medarbetarna och cobotmästarna kan lära sig att bli avancerade
operatörer och ta din produktion
till nya nivåer.

Brittany Mohrman
Darex, Oregon, USA
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Frontlinjearbetare

Jag var verkligen glad över att få möjlighet
att göra något annorlunda, så jag hoppade direkt in
och lärde mig allt jag kunde. Det var så intressant
att se vad man kan få roboten att göra. Mitt jobb är
definitivt mer intressant nu.”
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Ledningsgruppen fokuserar på kundernas krav på innovation,
prisnivå och leverans och måste se till att verksamheten bibehåller
sina vinster och fortsätter att växa.

På vilket sätt gör
cobotar skillnad?
Cobotar kan öka intäkterna med
större genomströmning och kontinuerlig drifttid. De kan också
minska kostnaderna genom minskad personalomsättning, färre
skador och att betydligt mindre
arbete behöver göras om. Cobotar är enklare att programmera
och installera än traditionell industriell automatisering, vilket bidrar
till en snabb avkastning på investeringen. Det är ganska vanligt att
UR-kunder talar om avkastning på
investeringar i termer av månader,
inte år.

Detta öppnar dörren för flexibilitet, konkurrenskraft och innovation. En mängd möjligheter som
kanske inte skulle ha varit genomförbara på grund av arbetskraftskostnader, kvalitetskrav eller
säkerhetsproblem blir ekonomiskt lönsamma med cobotar.
Lågvolymsproduktion med stor
variation är fullt möjlig när cobotar eliminerar hinder som extra
arbetskostnader och olika hastighet på olika produktionslinjer.
Arbete med hög precision? Inga
problem. Det är möjligt!
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Företagsledare
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Joe McGillivray
McMillan Group, Minnesota, USA

Vi tillverkar allt från
små årliga volymer upp till
100 000 enheter av en viss
artikel per år. För oss är
det oerhört viktigt, och en
av företagets styrkor, att
vi snabbt kan genomföra
beställningar av nya
produkter. Vi har mycket
höga krav på hur snabbt vi
kan starta en enhet.”
Rickard Isaksson
LEAX Group, Sverige
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Vår avkastning på
investeringen var mindre än två
månader, och vi kan till och med
gå längre eftersom vi kan anpassa
robotarna till andra produkter så
snabbt.”
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Är du redo att utforma en
automatiseringslösning?

events.universal-robots.com

Facebook
LinkedIn
Twitter

Cobotar är ett idealiskt produktivitetsverktyg för nästan alla tillverkare
eftersom de hjälper alla i företaget att uppnå resultatmålen. Ta reda på
mer om hur du kan utveckla ditt företag, förbättra produktiviteten, höja
kvaliteten och skapa en bättre arbetsmiljö för dina anställda.

Om
Universal Robots
Företaget, som är en del av Teradyne Inc., har sitt huvudkontor i
Odense i Danmark och har regionala kontor i USA, Tyskland, Frankrike, Spanien, Italien, Tjeckien,
Sedan lanseringen av världens för- Rumänien, Ryssland, Turkiet, Kina,
sta kommersiellt lönsamma kolla- Indien, Japan, Sydkorea och
Mexiko.
borativa cobot 2008 har UR
utvecklat en produktportfölj med
Universal Robots har installerat
UR3e, UR5e, UR10e och UR16e
över 50 000 cobotar världen över.
som omfattar flera olika räckvidder och nyttolaster. Varje modell
stöds av ett brett utbud av sluteffektorer, programvara, tillbehör
och applikationskit i ekosystemet För mer information vänligen besök
www.universal-robots.com/se
för UR+. Detta gör att man kan
använda cobotarna i många olika
branscher och innebär att de på ett
flexibelt sätt kan ställas om för att
användas till olika uppgifter.
Universal Robots har som mål att
bidra till att förändra sättet att
utföra arbete med hjälp av sin
ledande robotplattform.

YouTube
Instagram
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Utforska cobotlösningar
via ett live- eller
on-demand-evenemang

