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Yakın zamana kadar endüstriyel 
otomasyon alanında uzmanlaş-
mış programcılardan ve mühen-
dislerden oluşan ekip gerektiriyor-
du ve bu da otomasyonu birçok 
işletme için erişilmez hale getiri-
yordu. 

Kısaca cobot olarak adlandırdığı-
mız kolaboratif robot, robotik oto-
masyon için oyunun kurallarını 
değiştiren bir basitlik sunuyor. Bir-
çok endüstride manuel süreçleri 

Gerçekçi bir plan,  
başarı sağlar.

Gerçekçi bir uygulama planı, başarının anahtarıdır. 
Öyleyse seçeneklerinizi tek tek inceleyelim.

yürütmek üzere programlanabilir-
ler ve belirli amaca yönelik tasar-
lanmış daha büyük otomasyon 
sistemlerine entegre edilebilirler. 
Cobot kolay taşınır, esnektir ve bir 
risk değerlendirmesinin ardından 
insanların yanında güvenle çalış-
mak üzere tasarlanmıştır. Endüst-
riyel otomasyonu bambaşka bir 
seviyeye taşırlar. Otomasyona 
geçiş sürecinde ne kadar desteğe 
ihtiyacınız olacağına siz karar 
verebilirsiniz.  
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Başarınızı garantileyecek   
destek seçenekleri.

Universal Robots (UR) cobot’lar, 
geleneksel bir robotu kumanda 
etmekten çok daha basit olacak 
şekilde tasarlanmış bir program-
lama yazılımına sahip dokunma-
tik el kumandası kullanılarak 
programlanır. Ücretsiz yazılımı-
mız PolyScope, saha üretim çalı-
şanları tarafından kullanılmak 
üzere tasarlanmış yüksek seviye 
bir programlama arayüzü içerir. 
UR, prosesleriniz sırasında robot 
kolunu fiziksel olarak yönlendirme 
yeteneği sunarken PolyScope, bu 
hareketleri kaydeder ve programı-
nızı daha fazla girdi için kaydeder.

Ancak hepimiz biliyoruz ki ‘sezgisel 
kullanım’ işin, süreçlerin ve perso-
nelin doğasıyla ilgili bir terimdir. Bu 
nedenle Universal Robots, otomas-
yonun tesisinizde etkin bir şekilde 
çalışmasını sağlayacak uygulama 
destek seçenekleriyle süreklilik 
sunar.

#1
#2
#3

Tanıtım amaçlı çevrimiçi kurslar

Yüz yüze eğitim

İş ortaklarından uzman desteği
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Ücretsiz çevrimiçi   
temel eğitim alın.

Binlerce UR müşterisi, cobot’larını tam 
üretim hızına çıkararak bağımsız olarak 
devreye almayı başardı. Çalışanlarınız 
cobot teknolojisine güveniyorsa ve ortak 
süreçler için cobot’a ihtiyaç duyuyorsa, 
muhtemelen ücretsiz çevrimiçi eğitimimi-
zi alarak, cobot’umuzu kutusundan çıka-
rıp deneyerek kendilerini rahat hissede-
ceklerdir. Temel çevrimiçi kurslarımız 
yarım günden daha az bir sürede tamam-
lanır.

Basit bir süreci otomatikleştiriyorsanız ve 
personel zamanının bir kısmını eğitim ve 
kuruluma ayırabiliyorsanız, bu strateji çok 
işe yarayabilir. Çalışanlara böyle bir fırsa-
tın verilmesi çok motive edici olabilir.

Zımparalama işleminde yaşlı 
bir operatörümüz vardı ve bir 
parçayı elle zımparalamak çok 
fazla kas gücü gerektiriyor. UR 
Akademi sayesinde kendi başına 
bazı temel eğitimler aldıktan sonra 
sertifikayı aldı ve parçayı 
zımparalamak için programlamaya 
başladı. Size şunu söyleyebilirim ki, 
çalışanlarımızdan birinin 
becerilerini ve tüm yaşam tarzını 
geliştirebilecek yepyeni bir 
teknolojiyi öğrendiğini görmek hiç 
bu kadar gurur verici olmamıştı.” 

Gary Kuzmin 
Firma Sahibi, All Axis Machining, ABD

Seçenek

#1

UR Akademi 
kurslarımıza katılmak 
için tıklayın.

https://academy.universal-robots.com/tr
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Daha fazla güven mi sağlamak 
istiyorsunuz yoksa cobot’unuzu 
daha karmaşık işlerde mi kullan-
mak istiyorsunuz? UR Akademi 
aracılığıyla sunulan birinci sınıf 
kursların avantajlarından yararla-
nın. Eğitmen liderliğindeki çevrim- 
içi veya sınıf içi modüllerimiz ile 
çalışanlarınız güvenle belirli iş 
ihtiyaçlarınız için cobot’ları prog-
ramlayabilir ve başlangıç seviye-
sinden alanında uzmanlaşmış 
robot teknisyenleri olana kadar 
ilerleyebilirler. Kurslarımız çalı-
şanlarınıza mesleki gelişim için 
harika bir fırsat sunar.

Çalışanlarınız eğitimi tamamla-
dıktan sonra gelişmiş cobot uygu-
lamalarını gerçekleştirmeye hazır 

Akademi eğitimlerini 
incelemek için 
tıklayın.

olacaklardır. Belirli uygulama ihti-
yaçları için gelişmiş programlama 
ve arayüzler eklemek için UR des-
tek web sitesindeki bilgileri kullanı-
labilir. Bu, üretim kapasitesini iyi-
leştirirken çalışanların becerilerini 
geliştirmek için harika yöntemdir. 
Temel seviye eğitim sınıf hem 
robotikte yeni olanlar hem de dene-
yimli robot mühendisleri içindir. 
Ayrıca, cobot alanında daha fazla 
gelişmek için kurslar sunmaya 
devam ediyoruz.

Tüm sınıflardaki eğitimler, sertifi-
kalı eğitmenler tarafından verilir ve 
katılımcılar eğitimi tamamladıktan 
sonra sertifika alırlar.

Uygulamayı destekleyen birinci  
sınıf eğitime erişin.

Seçenek 

#2

https://www.universal-robots.com/tr/akademi/
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Bir uzman desteği alın.

Cobot’unuz kurulduktan sonra kar-
maşık uygulama ihtiyaçlarınız varsa 
veya ek yardıma ihtiyaç duyuyorsa-
nız, ülkenizdeki Universal Robots 
distribütörünüze, sertifikalı bir eği-
tim ortağına/UR Akademi’ye veya 
bir sistem entegratörüne danışma-
nızı öneririz. Her durumda, distribü-
törünüz sizi her zaman doğru iş 
ortağına yönlendirecektir. Bu, cobot 
yolculuğunuza sorunsuz bir başlan-
gıç yapmanızı sağlayacak ve oto-
masyonun tüm avantajlarından 
daha hızlı yararlanmanıza yardımcı 
olacaktır. 

Unilever’in otomasyon ekibine robotların programlanması ile ilgili temel 
eğitim, UR distribütörü tarafından verildi. “Robot programlama konusundaki ilk 
eğitimimi web sitesindeki UR Akademi’nin çevrimiçi kursları aracılığıyla aldım. 
Ekibimizde, deneyimleri paylaşıyoruz ve daha gelişmiş skript programlamayla 
kullanılan işlevlerin karmaşıklığını sistematik olarak artırıyoruz. ” 
Dawid Mroczek 
Otomasyon Uzmanı, Unilever, Polonya

Unilever’in başarılı otomasyon uygulaması hakkında daha fazlasını öğrenmek için tıklayın.

Seçenek 

#3

Eğitim seçenekleri 
için tıklayın.

Hangi iş ortağından ne zaman yararlanmalısınız: 

 ― Küresel distribütör ağımız en yakın ortağınızdır, sizi her 
zaman desteklemeye ve en iyi entegratörü uzmanına 
yönlendirmeye hazırdır.  

 ― Sertifikalı eğitim ortaklarımız, size ve ekibinize cobot 
beceri setinizden sürekli olarak yararlanmanıza yardım-
cı olabilecek yetenekli cobot eğitmenleridir. Ayrıca, Uni-
versal Robots uzmanıyla eğitime de katılabilirsiniz. Eği-
tim her zaman yararlıdır, fakat özellikle cobot’u kendiniz 
entegre edecekseniz sertifikalı eğitim almanızı tavsiye 
ederiz.  

 ― Sistem entegratörlerimiz, entegrasyon sürecinin çeşitli 
aşamalarında sizde yardımcı olabilir. Cobot’u sizinle 
entegre ederek danışmanlık yapabilir veya sizin için 
cobot’u tamamen uygulamaya alarak tam bir hizmet, 
anahtar teslimi çözümler sunabilirler. 

https://www.universal-robots.com/tr/case-stories/unilever/
https://academy.universal-robots.com/tr/egitimlerimiz/?sort=relevance


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? – Kitap 5 - Otomasyona başarıyla geçmenin üç yolu

07

Şirketinize en uygun otomasyon 
çözümünü seçin.

Cobot’lar, hizmet ve üretim süreçleri için geniş bir yelpazede destek 
seçenekleri sunduğundan, neredeyse her üretici için ideal bir seçenektir. 
Cobot otomasyonunu kullanarak gidişatınızı nasıl kontrol altına 
alabileceğiniz, çalışanlarınızın becerilerini nasıl geliştirebileceğiniz ve 
etkin bir şekilde rekabet edebileceğiniz 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 Devletle-
ri, Almanya, Fransa, İspanya, İtalya, 
Çek Cumhuriyeti, Romanya, Rusya, 
Türkiye, Çin, Hindistan, Japonya, 
Güney Kore ve Meksika’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://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/tr
http://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

