Tre vägar till ett
framgångsrikt genomförande.

Publicerad September 2021

© 2021 Universal Robots A/S – Alla rättigheter förbehållna

Section 1du
Funderar
/ Section
på att automatisera
2 / Section 3din
/ Section
tillverkning?
4 / Section
– Book5 5/ –Section
Tre vägar
6 / till
Section
ett 7
framgångsrikt
/ Section 8 /genomförande.
Section 9 / Section 10

Funderar du på att
automatisera din
tillverkning?
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Fram till nyligen krävde industriell
automatisering ett helt team av
särskilda expertprogrammerare
och applikationsingenjörer, vilket
gjorde att lösningen var utom
räckhåll för många verksamheter.
Kollaborativa robotar (cobotar)
erbjuder unik enkelhet inom robotautomatisering. De kan programmeras för manuella processer i
flera olika branscher och kan integreras i större specialbyggda

automatiseringssystem. Cobotar
är lätta att flytta, flexibla och är,
efter en riskbedömning, utformade för att fungera säkert sida vid
sida med människan. De tar industriell automatisering till en helt
ny nivå. Och du bestämmer själv
hur mycket stöd du vill ha i processen.
En realistisk genomförandeplan
är nyckeln till framgång. Så låt
oss titta på dina alternativ.

En realistisk genomförandeplan är nyckeln till
framgång. Så låt oss titta på dina alternativ.
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En realistisk plan
driver framgång.
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Cobotar från Universal Robots
(UR) programmeras med en pekplatta med programmeringsprogramvara som är mycket enklare
än att styra en traditionell industrirobot. Vår kostnadsfria programvara PolyScope innehåller
ett mycket kvalificerat programmeringsgränssnitt som är utformat för att användas av befintliga
frontlinjearbetare. UR erbjuder
möjligheten att fysiskt styra
cobotarmen genom dina processer medan PolyScope registrerar
dessa rörelser och sparar ditt program för ytterligare input.

Men vi vet alla att ”intuitiv användning” är en term som är beroende
av verksamhetens, processernas
och personalens karaktär. Därför
erbjuder Universal Robots ett komplett utbud av supportalternativ i
samband med implementeringen
för att automatiseringen ska fungera effektivt i din miljö.

#1
#2
#3

Introduktionskurser online

Personlig utbildning

Partnerexpertis
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Många olika alternativ för att
säkerställa din framgång.
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Get started with our
free online essential training.
Tusentals UR-kunder har implementerat sin egen driftsättning, vilket
snabbt får igång coboten på full produktionshastighet. Om dina anställda känner sig trygga med cobottekniken och ser behovet av coboten för
vanliga processer kommer de förmodligen att börja experimentera
med coboten och vilja gå vår kostnadsfria onlineutbildning. Våra onlinekurser tar mindre än en halv dag
att göra.
Denna strategi kan fungera väldigt
bra om du automatiserar en enkel
process och kan åsidosätta lite av
personalens tid till utbildning och
installation. Det kan vara mycket
motiverande för anställda att få en
möjlighet som denna.

Vi hade en äldre operatör
som skötte slipningsprocessen,
och det är väldigt jobbigt att slipa
en del för hand. Efter att han gått
en grundutbildning på UR Academy
plockade han upp hänget och
började programmera det för att
slipa delen. Jag har aldrig varit
mer stolt över att se en av våra
medarbetare lära sig en helt ny
teknik som kan förbättra hans
färdigheter och hela hans livsstil.”
Gary Kuzmin
All Axis Machining, Texas, USA
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#1
Alternativ
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Få hjälp med implementeringen
genom förstklassig utbildning.
Vill du skapa större förtroende
eller använda din cobot till mer
komplexa jobb? Utnyttja de kurser
i världsklass som finns tillgängliga via UR Academy. Våra instruktörsledda online- eller klassrumsmoduler finns från nybörjare till
mer avancerade robottekniker
och hjälper dina anställda att programmera cobotar för din verksamhets specifika behov. Våra
kurser erbjuder din personal en
fantastisk möjlighet till professionell utveckling.
När de har slutfört utbildningen är
dina anställda redo att lära sig att
implementera avancerade cobotprogram. Erfarna medarbetare
kan använda den information
som finns på URs supportwebb-

plats för att lägga till sofistikerad
programmering och gränssnitt för
specifika applikationsbehov. Detta
är ett utmärkt sätt att vidareutbilda
dina medarbetare samtidigt som
produktionskapaciteten förbättras.
Grundkursen är för både dig som
är ny inom robotteknik och erfarna
robotingenjörer. Vi erbjuder även
fortsättningsutbildning för vidareutveckling.
Alla klasser leds av certifierade
utbildare och deltagarna får ett
certifikat efter avslutad utbildning.

Utforska UR Academykursutbudet här.
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#2
Alternativ
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Tillfråga en expert

Vi anlitade ett lokalt företag, Design Energy, som är
distributör av Universal Robots för att hjälpa våra medarbetare
att förstå hur man kan vidareutveckla UR5-coboten på
plattformen, så de hjälpte oss med avancerad utbildning. De
båda automatiseringsingenjörer som använder coboten gör nu
stor skillnad när det gäller de produkter vi distribuerar.”
Marc Simkin
Assa Abloy, Nya Zeeland

Hör Assa Abloy berätta om sin framgångsrika robotimplementering.

Om du har komplexa implementeringsbehov eller behöver ytterligare hjälp efter att din cobot har
installerats rekommenderar vi att
du kontaktar din lokala Universal
Robots-distributör, en certifierad
utbildningspartner/Universal
Robots Academy eller en systemintegratör. Oavsett kommer din
distributör alltid att kunna hänvisa dig till rätt partner. Detta kommer att ge dig en smidig start på
din cobotresa och hjälper dig att
snabbare förverkliga fördelarna
med automatisering.

Se vårt utbud av
utbildningar här.

När ska man använda vilken partner:
― Vårt globala distributionsnätverk är din närmaste partner, alltid redo att stödja dig och hänvisa dig till den
bästa specialisten.
― Våra certifierade utbildningspartners är skickliga cobotinstruktörer som kan hjälpa dig och ditt team att kontinuerligt utnyttja dina cobotfärdigheter. Du kan också
delta i utbildning med en instruktör från en Universal
Robots-anläggning. Utbildning är alltid mycket användbart, men i synnerhet om du integrerar coboten själv
rekommenderar vi att du får certifierad utbildning.
― Våra systemintegratörer kan hjälpa dig i olika aspekter
av integrationsprocessen. De kan användas som konsulter, samintegrera coboten tillsammans med dig eller
så kan de erbjuda dig full service, nyckelfärdiga lösningar som helt implementerar coboten åt dig.
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#3
Alternativ
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Är du redo att utforska en
automatiseringslösning?

events.universal-robots.com

Facebook
LinkedIn

Cobotar är ett idealiskt alternativ för nästan alla tillverkare eftersom
det finns en så stor mängd implementeringsalternativ. Läs mer om
hur du kan ta kontroll över ditt eget öde, ge dina anställda nya färdigheter och konkurrera effektivt med hjälp av cobotautomatisering.

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.

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

