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Kolaboratif robotlar (cobot’lar) 
üretim süreçlerinizi iyileştirebilir 
ve bu zorlukları hızla ve uygun 
maliyetlerle çözmenize yardımcı 
olabilir.  Bunun nedeni insanların 
yanında çalışmaları* ve işletmeniz 
için anlamlı olan her yerde işi oto-
matikleştirmeleridir.

Cobot’lar birçok sanayide yaygın 
olan manuel süreçleri otomatik 
hale getirebilir. Geleneksel robot-
lardan daha hızlı yatırım dönüşü 
sağlar ve kullanımı daha kolay 
oldukları için birçok işletme; mali-
yetleri azaltmak, kaliteyi artırmak 
ve işletmelerini çevik tutmak için 
cobot kullanmayı tercih ediyor.

Cobot’lar, işletme 
sorunlarınızı çözmenize 
yardımcı olabilir

Robotlarla üretiminizi otomatikleştirmenin  
beş yolunu öğrenmek için okumaya devam edin.

İşinizde aşağıdaki üretim zorluklarının herhangi biriyle 
karşılaşıyor musunuz?  

Üretim verimliliği

Kalite kontrol

İş kapasitesi

Pazar duyarlılığı

Yeni çalışanları çekme ve sürdürülebilirlik

Esneklik

Hızlı büyüme

Maliyet sınırlaması

*Risk değerlendirmesine bağlı olarak
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En istenmeyen işi 
otomatikleştirin, çalışan 
performansını artırın. 

Cobot’lara sıkıcı, zorlu ve tehlikeli 
işler verilebilir. Yorucu işlerde çok 
başarılıdırlar ve yorulmazlar. 
Cobot’lar işletmenizin işe alım ve 
personel sürdürülebilirliğine fayda 
sağlayacak şekilde çalışanlarınıza 
daha fazla beceri gerektiren ve 
yaratıcı çalışmalara odaklanma 
imkânı verir ve çalışan memnuni-
yeti sağlar.

UR5 robot, günde 16.000 tel kesiyor 
ki bu iş eskiden çalışanlar tarafından 
manuel yapılıyordu. Günde 16.000 
civarında teli elle kesmek potansiyel 
olarak karpal tünel sendromuna neden 
olur. Robotları kullanmanın mükemmel 
uygulama olduğunu düşündük - varsın 
onlar karpal tünel olsun!” 

Matthew Bush 
Eski Operasyon Direktörü,  
Scott Fetzer Electrical Group 
Tennessee

Cobot’larla 
insanlar birlikte 
çalışabilir.

Scott Fetzer Electrical 
Group uygulaması 
hakkında daha fazla 
bilgiyi öğrenmek için 
tıklayın.

https://www.universal-robots.com/tr/case-stories/scott-fetzer-electrical-group/


Section 1 / Section 2 / Section 3 / Section 4 / Section 5 / Section 6 / Section 7 / Section 8 / Section 9 / Section 10
Üretimde otomasyona geçmeyi mi düşünüyorsunuz? - Kitap1 - Cobot’larla üretiminizi otomatikleştirmenin beş yolu

04

Maliyetleri düşürürken   
kaliteyi iyileştirin.

İnsanların görevlerini her gün aynı 
şekilde yapmaları zordur, ancak 
cobot’lar işlerini %100 tutarlılıkla 
yapabilirler. Yüksek düzeyde has-
sasiyet gerektiren üretim süreçleri-
niz için en doğru araç, kolaboratif 
robottur. Cobot’lar verimi arttırır-
ken revizyon ve hurda masrafların-
dan tasarruf etmenizi sağlar. Bun-
lar, müşterilere aktarabileceğiniz 
ya da doğrudan net gelirlere ekle-
yebileceğiniz gerçek tasarruflardır.

Universal Robots’u seçme 
sebebimiz UR3 kolaboratif 
robotunun hafifliği ve yüksek 
hassasiyete sahip olmasıdır. Ürün 
fire oranını çift haneli rakamlardan 
yüzde 1’in altına indirmemizde 
ve üretimde artış sağlamamızda 
önemli rol oynadı. Bu sayede genel 
giderleri büyük ölçüde azalttık.”

Einar Rosenberg 
CEO, Creating Revolutions

Creating Revolutions’un 
kaliteyi nasıl 
iyileştirdiğini 
öğrenmek için tıklayın.

https://www.universal-robots.com/tr/case-stories/creating-revolutions/
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Talebi karşılamak için 
esnek üretim yapın.

Cobot’lar en üst düzeyde otomas-
yon esnekliği sunar. Tek bir cobot 
ile farklı uygulamaları otomatik-
leştirmek için “Tak-Çalıştır ve Üre-
time Başla!” konseptindeki çeşitli 
uç ekipmanları, tutucuları, kame-
raları ve aksesuarları kolay bir 
şekilde entegre edin. Bu size gele-
neksel endüstriyel otomasyon ek 
maliyetleri olmaksızın çok sayıda 
süreci otomatikleştirmenizi sağ-
lar.

Cobot’lar kompakt ve hafiftir, bu 
nedenle mevcut üretim alanında 
veya hücrelerde dar bir alanda bir 
görevden farklı bir uygulamaya 
kolaylıkla taşınabilir. Cobot’lar 
süreç değişimlerini ve ürün çeşit-
liliğini basitleştirdikleri için üreti-
mi artırabilirler. 

Robotu bir uygulamadan 
farklı bir uygulamaya geçirerek 
kolayca yeniden programlayabilir 
ve yeni bir görev için aynı robotu 
kullanabiliriz. Bunlar, eski 
üretim yöntemlerimize göre 
yaşamadığımız avantajlar. Esnek 
otomasyon artık en önemli temel 
konumuzdur.”

Rickard Isaksson 
Kalite Müdürü, Leax Goup

Leax Group mobil cobot 
ile otomasyon hakkında 
daha fazlasını öğrenmek 
için tıklayın.

https://www.universal-robots.com/tr/case-stories/leax-group/
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Çalışanlarınızın becerilerini 
artırın ve otomasyon 
maliyetlerini düşürün.

Geleneksel otomasyon çözümleri genellikle dene-
yimli mühendis veya programcı uzmanlığı gerektirir. 
Tam tersine yaygın olarak kullanılan birçok cobot’lu 
otomasyon süreci saha çalışanlarınız tarafından 
programlanabilir ve çalıştırılabilir. UR Akademi tara-
fından sunulan ücretsiz çevrimiçi eğitim modülleri 
çalışanlarınıza en temel cobot becerilerini kazandı-
rır, daha karmaşık süreçler ve programlama için ise 
yüz yüze eğitim almak ve uzman desteği almak 
mümkündür. İşletmenizde üretim süreçlerinize 
cobot’ları dahil ederek çalışanlarınızın becerilerini 
artırabilir ve kaliteyi iyileştirip, maliyetleri azaltırken 
iş yeri memnuniyeti sağlayabilirsiniz.

Pazardaki birçok markayı karşılaştırdıktan sonra kolay 
çalıştırılabilen, periyodik bakım gerektirmeyen, esnek üretim 
yapmaya imkân sağlayan Universal Robots robotlarını seçtik. 
Cobot’ların benimsenmesiyle üretim verimliliğini artırdık ve ürün 
kalitemiz artık daha istikrarlı. Otomasyona geçişle insan kaynağımızı 
diğer süreçler için farklı alanlarda görevlendirebiliriz. Operasyonel 
maliyetleri yıllık 80.000 dolardan daha fazla azaltmayı başardık”

Agustınus P. Sımanullang 
Mühendislik Departmanı Genel Müdürü, JEIN

“UR robotlarla 
çalışmaktan son derece 
mutluyum. Bunları kurmak 
oldukça kolay ve yan yana 
birlikte çalışmak da güvenli. 
Uygulamalarımız için bizim 
cobot eğitimimiz sadece dört 
gün sürdü. Bir ay içerisinde 
öncesinde herhangi 
bir robotik tecrübemiz 
olmamasına rağmen cobot’u 
tamamen tanıdık ve neler 
yapabildiğini öğrendik.” 

Sabar 
Tesis Teknisyeni, JEIN

PT JVC Electronics 
Indonesia çalışanlarının 
nasıl başarılı olduklarını 
öğrenmek için tıklayın.

https://www.universal-robots.com/tr/case-stories/pt-jvc-electronics-indonesia/
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İş yeri yaralanmalarını azaltın  
ve kesintisiz üretim sağlayın. 

Bir işletmeye cobot entegre etme-
nin en iyi nedenlerinden biri iş yeri 
yaralanmaların azaltmasıdır. 
Cobot’lar ağır kaldırma gerekti-
ren, yorucu, tekrarlanan ve tehlike-
li makine ya da aletlerle yapılan 
işleri devralarak çalışanları daha 
iyi performans gösterebilecekleri 
işleri yapmalarını sağlar. 

Cobot’lar sayesinde zararlı nesne-
lerle temas, ağır kaldırma ve tek-
rarlayan zorlanmalar dahil olmak 
üzere sıklıkla görülen birçok üre-
timden kaynaklanan iş yeri yara-
lanma risklerini önleyebilirsiniz. 
Hem çalışanlar hem de işverenler, 
akut yaralanmanın ve yorucu 
hareketin etkisini azaltılmasıyla 
büyük avantaj elde eder, iş yeri 
memnuniyeti artarken, nitelikli iş 
gücü eksikliğine çare olur.

Üretim hattımız büyük ölçüde 
otomatikleştirilmiş olmasına rağmen yine de 
insan müdahalesi gerektiriyordu. Özellikle 
kartonların paletten makineye taşınmasını 
manuel iş gücüyle gerçekleştiriyorduk. 
Bu monoton ve yorucu bir işti. Üstelik 
çalışanlarımızın çeşitli yerlerinde kesikler 
meydana geliyordu. Cobot ile en önemlisi 
işlerini güvenle yapıyor. Ayrıca Universal 
Robots’un cobot’ları, “Birlikte Sıfıra Doğru” 
isimli sürdürülebilirlik programımızın önemli bir 
ögesi olan ‘sıfır kaza kültürü’nü oluşturmamıza 
da yardımcı oluyor.” ” 

Thomas Kern Ruby 
Kıdemli Proje Yöneticisi, Carlsberg Fredericia

Carlsberg’in iş yeri 
güvenliğini nasıl 
sağladığını öğrenmek 
için tıklayın.

https://blog.universal-robots.com/tr/carlsberg-sifir-kaza-vizyonu-ur10-ve-ur3-ile-surduruyor
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İşletmeniz dijital dönüşüme hazır mı?

Cobot’lar hemen hemen her üretici için ideal bir üretkenlik aracıdır, 
çünkü gerçek zorlukları çözmenize ve daha rekabetçi olmanıza 
yardımcı olurlar. İşletmenizi nasıl büyütebileceğinizi, verimliliği nasıl 
iyileştirebileceğinizi, kaliteyi nasıl artırabileceğinizi ve çalışanlarınız için 
daha iyi bir çalışma ortamını nasıl sağlayabileceğinizi öğrenin.

Facebook

LinkedIn

Twitter

YouTube

Instagram

Web seminerlerimiz 
aracılığıyla cobot 
çözümlerini keşfedin!

events.universal-robots.com/tr

Universal Robots 
Hakkında
Universal Robots, gelişmiş teknolo-
jisiyle öncü robotik platformunu 
kullanarak üretim yöntemlerindeki 
değişimi güçlendirmeyi hedefliyor.

UR, 2008’de dünyanın ilk ticari 
cobot’unu piyasaya sürdüğünden 
bu yana farklı erişim ve yük kaldır-
ma kapasitelerine sahip UR3e, 
UR5e, UR10e ve UR16e cobot’ların-
dan oluşan ürün yelpazesi geliştir-
di. Her model, ‘Cobot ile Tak-Çalış-
tır ve Üretime Başla!’ konseptine 
sahip UR+ sertifikalı uç ekipmanla-
rı, yazılımı ve aksesuarlarıyla birlik-
te desteklenir ve bir robotun farklı 
uygulamalarda esnek bir şekilde 
yeniden konumlandırılmasına ola-
nak tanır.  

Teradyne Inc.’nin iştiraki olan şirke-
tin genel merkezi Odense, Danimar-
ka’da olup Amerika Birleşik Devlet-
leri, Almanya, Fransa, İspanya, 
İtalya, Çek Cumhuriyeti, Romanya, 
Rusya, Türkiye, Çin, Hindistan, 
Japonya, Güney Kore ve Meksi-
ka’da bölge ofisleri bulunuyor. 

 Universal Robots’un dünya çapın-
da her türlü endüstri için otomas-
yon sağlayan 50.000’den fazla 
kurulu çalışan cobot’u bulunuyor. 

Daha fazla bilgi için lütfen ziyaret 
edin www.universal-robots.com/tr

https://business.facebook.com/Universal-Robots-496913741049282
https://www.linkedin.com/company/universal-robots-a-s/
https://twitter.com/UR_Turkiye
https://www.youtube.com/channel/UC36iPuzSmn24-cs_H0BKBLw
https://www.instagram.com/universalrobots	
 https://events.universal-robots.com/tr
https://www.universal-robots.com/tr
https://www.universal-robots.com/tr
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