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Doğru soruları 
sorduğunuzdan emin olun.

Artan rekabet, nitelikli iş gücü sıkıntısı veya 
düşük üretim hacmi, yüksek çeşitlilik gibi 
üretim zorluklarıyla karşı karşıyaysanız, 
üretimde robotik otomasyon sizin için oyunun 
kurallarını değiştiren bir çözüm olabilir. 

Robotik otomasyonun karmaşık ve yüksek 
maliyetli olduğuna dair oluşmuş fikirlerinizi 
öncelikle bir kenara bırakın ve aşağıdaki beş 
soruya yanıt arayın:

Cobot’lar  
benim için doğru 
seçenek mi?

En uygun robot 
seçeneklerim 
neler?

Otomasyon 
yatırım maliyetini 
karşılayabilir 
miyim? 

Hangi üretim 
 süreçleri otomatik-
leştirebilirim?

Otomasyona 
ihtiyacım var mı?

Hazırladığımız e-kitabımızın üretimde robotik otomasyona geçmeniz için  
en önemli konularda size rehberlik edeceğine inanıyoruz.
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Otomasyona ihtiyacım var mı? 
Robot teknolojisinin yüksek maliyeti veya karmaşıklığı hakkında eskiden var olan fikirleri öncelikle bir 
kenara koyun. İşinizde üretim süreçlerinin otomasyonuyla çözülebilecek zorluklara tarafsız bir bakış 
açısıyla bir başlangıç yapalım.

Bu sorunlardan bir ya da daha fazlasına yanıtınız evet ise üretimde 
otomasyon için yeni teknolojileri kullanmak sizin için çözüm olabilir.

Olası iş zorlukları: Evet Hayır

Zorlu rekabet koşullarında maliyetleri düşürecek yeni yöntemlere 
ihtiyacım var

Ürün kalitesini iyileştirmeliyim

Zaman ve malzeme konusundaki israfı azaltmalıyım

Değişen ürün taleplerine uyum sağlamak için daha esnek olmalıyım

Tekrarlayan manuel işler için pozisyonlara çalışan bulmakta 
zorlanıyorum

Geçici çalışanlara güvenmek ve süreçlerimizi öğrenmeleri uzun zaman 
alıyor

Tekrar eden veya tehlikeli süreçler çalışanlarımın sağlığını ve 
güvenliğini tehdit ediyor

İşimi kontrollü büyütmeliyim
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En uygun robot seçeneklerim neler?

Üretimde kullanılan robot teknolojisi genel olarak iki kategoriye ayrılır: geleneksel robotlar ve kolaboratif 
robotlar yani cobot’lar. İhtiyaçlarınızı en iyi karşılayan maddeleri işaretleyin.

Cobot, birçok üretim 
gereksinimi için 
kompakt-hafif, esnek ve 
taşınabilir otomasyon 
çözümü sunar.

Endüstriyel robotlar Kolaboratif robotlar

Büyük, sabit ekipman için alanım 
bulunuyor

Üretim sahamda sınırlı alanım var

Yüksek hacimli, yüksek hızlı bir 
üretime ihtiyacım var

Süreçlerim ve hacim gereksinimlerim, 
bir çalışanla yaklaşık aynı hızla 
gerçekleştirilebilir

Çalışanları korumak için bir 
güvenlik kafesi gerektiren tehlikeli 
veya yüksek hızlı süreçleri 
otomatikleştirmeliyim

Risk değerlendirmesinin 
ardından, çalışanlarla yan yana 
gerçekleştirilen süreçleri otomatik 
hale getirmeliyim

Süreçleri veya ürün hattı otomasyonunu 
değiştirmek için esnekliğe ihtiyacım 
yok

Değişiklikler için minimum duruş 
süresiyle çeşitli süreçleri 
otomatikleştirmek için esnekliğe 
ihtiyacım var

Şirket içinde programlama ve 
entegrasyon uzmanlığına sahibim

Mevcut çalışanların eğitimden sonra 
kullanması için kolay anlaşılır bir 
çözüme ihtiyacım var
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Otomasyon yatırım maliyetini 
karşılayabilir miyim? 

Eğer otomasyona yeni geçiyorsanız, önemli bir sorudur. Her otomasyon çözümü bir yatırımdır. 
Ne var ki yatırımınızın geri dönüşü geleneksel robotlara kıyasla cobot ile çok daha hızlı olacaktır 
çünkü, cobot’ların entegrasyonu çok daha kolaydır ve daha hızlı konumlandırılabilir. 

Maliyetlerin ölçülmesi kolaydır. Fakat maliyet hesaplaması yaparken 
gerçek rakamları eklemeyi unutmayın:

 ― İşe alma/eğitim/personel değişim oranı masraflarından ne kadar 
tasarruf edebilirim?

 ― Üretimi ne kadar artırabilirim? 
 ― Hangi yeni ürünleri ya da projeleri üstlenebilirim? 
 ― İş gücümü farklı kullanarak kâr marjımı ne kadar artırabilirim? 
 ― Daha iyi iş yeri sağlığı ve güvenliği koşullarıyla ne kadar tasarruf 

edebilirim?

Yaygın cobot süreçlerinin birçoğu 
ücretsiz çevrimiçi temel eğitimden 
sonra saha çalışanlarınız tarafın-
dan programlanabilir ve çalıştırıla-
bilir. 

Sertifikalı bir eğitimcinin liderliğin-
de çevrimiçi veya sınıf içi modüller 
ekibinizin cobot’ları daha gelişmiş 
görevler veya belirli iş ihtiyaçlarını 
karşılamaları için kolayca kullan-
malarına yardım edebilir.

Otomasyonun tüm avantajlarında 
kısa sürede yararlanmak ister misi-
niz? Uç elemanları ve programla-
ma için özel bir yaklaşım gerekti-
ğinde distribütörlerden, sertifikalı 
eğitim ortaklarından ve sistem 
entegratörlerinden uzman tavsiyesi 
alınabilir.

*uygulamaya bağlıdır
Daha iyi bir soru, 
“Otomasyona GEÇMEMEYİ 
göze alabilir miyim?” 
olabilir. 

Tipik Robot Maliyeti Bileşenleri Universal Robots Cobot Maliyeti Bileşenleri*

Donanım Donanım

Tutucu vb. ekipmanlar Tutucu vb. ekipmanlar

Bilirkişi uzmanlığı Ortak süreçler için ÜCRETSİZ temel çevrimiçi eğitim

Programlama/Entegrasyon İş ihtiyaçlarınızı karşılamak için ilave olarak bir 
dizi eğitmen liderliğinde çevrimiçi veya yüz yüze 
eğitim

Yazılım lisansı Distribütörlerden, sertifikalı eğitim ortaklarından 
ve sistem entegratörlerinden uzman tavsiyesi

Üç faz elektrik tesisatı Mevcut elektrik prizi (220V) yeterli

Koruyucu çit, güvenlik ışık perdeleri 
ve alan tarayıcıları gibi güvenlik 
korumaları

Cobot uygulamasının risk değerlendirmesine bağlı 
olarak UR cobot’larının büyük bir bölümü ek güvenlik 
koruması olmadan “kafessiz” çalışır
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Hangi üretim süreçlerini 
otomatikleştirebilirim? 
Cobot’lar birçok farklı uygulamayı otomatik hale getirebilir. Kompakt ve hafif yapılarıyla mevcut çalışma 
hücrelerinde ya da sahanızda en az duruş süresiyle tesisinizde farklı yerlere kolaylıkla taşınabilirler. Ücret-
siz çevrimiçi eğitimimizden sonra yaygın olarak uygulanan görevler için programlanmaları kolaydır.

Alma ve 
bırakma

Paketleme ve 
paletleme

Analiz ve test Enjeksiyon 
kalıplama

Kalite kontrolMakine besleme 

Etiketleme

Vidalama

Yapıştırma ve 
dağıtma

Uygulama Sihirbazı ile 
kendi üretim süreciniz 
için bir program 
şablonu oluşturmak için 
tıklayın.

Cobot’lar tüm bu süreçleri ve daha fazlasını otomatik hale getirebilen 
son derece esnek araçlardır. Cobot, üretimde sürekliliği ve hassasiyeti 
artırabilir, ayrıca çalışanları tekrarlanan ve yorucu süreçlerdeki 
yaralanma risklerinden korur.

Neleri otomatikleştirebilirim? 

Alma ve bırakma Montaj

Paketleme ve paletleme CNC besleme/boşaltma

Cilalama Etiketleme

Analiz ve test Vidalama

Tekrar eden, manuel süreçler Yapıştırma ve dağıtma

Enjeksiyon kalıplama Kaynak

Kalite kontrol El becerisi, analitik düşünme veya 
acil verilmesi gereken kararlara 
ihtiyaç duymayan işler

Makine Besleme (pres, abkand,  
lazer markalama, vb.)

https://www.universal-robots.com/tr/uygulama-sihirbazi/
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Cobot’lar benim için doğru 
seçenek mi?

Sonuç olarak, cobot’ların sizin için uygun 
olup olmadığını öğrenmenin en iyi yolu, 
başarılı örnek uygulamaları incelemek ve 
diğer üreticilerin deneyimlerini öğrenmektir.

Cobot’ların 
işletmelerinde nasıl 
bir değişim sağladığını 
dünyanın farklı ülke 
üreticilerinden 
öğrenmek için tıklayın.

İhtiyaç duyduğum çözüm...

Minimum ek maliyetle uygun maliyetlidir

Büyük güvenlik çitleri olmadan üretim sahama sığabilir

Mevcut çalışanların kurulumunu yapmaları ve öğretmeleri kolaydır

Yeni süreçlere veya ürün hatlarına hızlı bir şekilde taşınabilir

Çalışan sürdürülebilirliğinin sağlanması ve doldurulması zor pozisyonlar 
için seçenek olabilir

Günümüz istihdam koşullarında istenmeyen işleri yerine getirebilir

Çalışanların düşük katma değerli işlerden yüksek katma değerli işlere 
geçmelerine olanak tanır

Efektif kullanımla yatırım maliyetini kısa sürede karşılayabilecek

Yeni ürünlere ve alanlara yeniden yatırım yapabileceğim tasarrufu 
sağlayacak

Gelecekte yeni süreçleri ve daha gelişmiş uygulamaları destekleyecek

https://www.universal-robots.com/tr/case-stories/
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Otomasyona geçiş kararına bir 
adım daha yaklaşın

Cobot’lar artan maliyetler, yoğun küresel rekabet ve devam eden nitelik-
li iş gücü açığı zorluklarıyla karşı karşıya kalan her üretici için en ideal 
verimlilik aracıdır. İşinizi nasıl büyüteceğiniz, verimlilik ile kalitenizi nasıl 
arttıracağınız ve çalışanlarınıza nasıl daha güvenli çalışma koşulları 
sunabileceğiniz hakkında daha fazla bilgi edinin.

Web seminerlerimiz 
aracılığıyla cobot 
çözümlerimizi 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 çapında 
her türlü endüstri için otomasyon 
sağlayan 50.000’den fazla kurulu 
çalışan cobot’u bulunuyor. 

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

Facebook

LinkedIn

Twitter

YouTube

Instagram

https://events.universal-robots.com/tr
https://twitter.com/Universal_Robot
https://www.youtube.com/user/UniversalRobotsVideo
https://www.instagram.com/universalrobots
https://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
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