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A Universal Robots-tól
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Az együttműködő robotok szinte 
bárhol tudnak működni és szinte bármit 
képesek automatizálni. Lehetővé teszik, 
hogy az emberek azt csinálják, amiben 
jók: összefogással értéket teremteni.

Az együttműködő robotok vagy kobo-
tok bármilyen méretű vállalkozás 
kapacitásának bővítésére képesek. 
Optimalizálják a munkafolyamatokat, 
zökkenőmentesen integrálhatók a 
meglévő rendszerekbe, elrendezé-
sekbe és berendezésekbe, számos 
alkalmazásban pedig javítják a minő-
séget. Az együttműködésen alapuló 
automatizálás biztonságosabbá teszi 
a munkahelyet és lehetővé teszi a 
dolgozók számára, hogy értékesebb 
feladatokat hajtsanak végre.

Sok gyártó számításba sem veszi a 
kobotokkal történő automatizálás 
lehetőségét, mert úgy gondolják, hogy 
az automatizálással hagyományosan 
felmerülő problémákat vonzaná 
magával: hatalmas kiadásokat, zavart 
a gyártócsarnokban, speciális sze-
mélyzetet a bonyolult programozás-
hoz. Az előző generációk szélsőséges 
szemlélete számos üzemvezetőben 
és üzlettulajdonosban azt a benyo-
mást kelti, hogy a robot-automatizálás 
nem megvalósítható az ő létesítmé-
nyeikben. 

Szerencsére ez nem igaz. 2008-ban a 
Universal Robots bemutatta a világ 
első, kereskedelmi forgalomban is 
elérhető kobotkarjait, amelyeket kis 

méretük, könnyű súlyuk és egyszerű 
használatuk megkülönböztetett a 
hagyományos ipari robotoktól. Az 
automatizálás gyorssá, rugalmassá 
és megfizethetővé vált az együttmű-
ködő robotoknak köszönhetően.

Napjaink gyorsan változó gyártási kör-
nyezetében a kobotok segíthetik a 
gyárakat a megrendelések gyorsabb 
teljesítésében, a munkavállalók 
továbbképzésében és versenyképe-
sebbé válásban. A kobotok átvállalják 
a csomagoláshoz, raklapozáshoz, 
gépkiszolgáláshoz, összeszereléshez 
és hegesztéshez hasonló munkaigé-
nyes feladatokat, lehetővé téve az 
emberi munkaerő szakértelmének 
más területeken történő kamatoztatá-
sát.

Az e-szériás együttműködő robotok 
széles választéka minden eddiginél 
több vállalkozás és iparág számára 
teszi elérhetővé az automatizálás 
előnyeit. Ez a tájékoztató a gyártók 
termelékenységét növelő e-szériás 
technológiára helyezi a hangsúlyt, 
továbbá bemutatja, hogy a kobotok 
miként képesek legyőzni a különféle 
gyártók előtt álló legfőbb kihívásokat.

>50k Hatalmas  
alkalmazói bázis
Több mint 50.000 Universal Robots  
kobot került telepítésre világszerte,  
első körös (Tier 1) autóipari beszállítóktól 
egész kicsi műhelyeken keresztül több 
ezer különféle létesítményben.

1/2 Egyszerűen 
újratelepíthető
A kobotok mindössze fél nap  
alatt újra konfigurálhatók  
és programozhatók.

90 Könnyű 
programozhatóság 
A UR Akadémián elvégzett 90 perces 
oktatást követően bárkiből kobot  
programozó válhat. A gyakorlati  
oktatáshoz akár személyesen  
is lehet órákat venni. 

17 Együttműködésre  
készen
Kockázatelemzés elvégzését követően  
az e-széria 17 szabványos, állítható biz-
tonsági funkciójának köszönhetően haté-
konyan és könnyedén csökkenthetők a 
munkaterületen felmerülő kockázatok.

1 Gyors megtérülés
A UR kobotok megtérülési  
ideje rendszerint egy év.

Tisztában vagyunk 
azzal, hogy minden 
iparágnak egyedi 
igényei vannak – A mi 
célunk ügyfeleinket 
támogatni abban, 
hogy ezeket 
felülmúlják.

Ismerje meg a 
kobotok sikeres 
alkalmazását saját 
iparágában.
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UR3e
Kicsi, de erős: a UR3e 
terhelhetősége 3 kg és 500 
mm hatósugárral dolgozik.  
A 360 fokban forgó 
csuklóknak és a minden 
irányban mozgó végcsuklónak 
köszönhetően ez az asztali 
robot könnyedén végzi el a 
nagy pontosságot igénylő, 
könnyű összeszerelési 
feladatokat.

UR10e
Az e-szériára jellemző 
megbízhatósággal és 
teljesítménnyel képes 12,5 
kg-os terheléssel járó 
feladatok automatizálására, 
1300 mm hatósugárban. Ez 
lehetővé teszi például a 
csomagolási és raklapozási 
feladatok elvégzését olyan 
létesítményekben, ahol 
nagyobb a távolság a különböző 
műveleti területek között.

UR16e
16 kg-os terhelhetősége miatt a 
UR16e csökkenti a költségeket, 
ergonómiai kockázatot és a 
súlyos alkatrészek rakodásával 
összefüggő leállást. Kis mérete 
és 900 mm-es hatótávolsága 
miatt a UR16e ideális az 
olyan munkákhoz, mint a nagy 
igénybevételű anyagmozgatás 
és a CNC-gépekkel történő 
megmunkálás, beleértve a 
karokhoz csatlakoztatható 
szerszámok megfogását is.

UR5e
Az Universal Robots család 
közepes méretű tagja 
ideális kis súlyt mozgató 
feldolgozási feladatok 
automatizálására 5 kg 
terhelhetőségével és 850 
mm hatósugarával. Könnyen 
programozható és gyorsan 
beállítható, az UR5e 
tökéletes egyensúlyt teremt 
a méret és a teljesítmény 
között.

Bemutatkozik  
e-széria termékcsalád.

Az e-széria termékcsalád négy 
tagból áll – UR3e, UR5e, UR10e, és 
UR16e. Mindegyik kobot különbö-
ző hatósugárral és terhelhetőség-
gel bír, ugyanakkor egyszerű 
használatuk és megbízhatóságuk 
miatt bármely gyártó létesítmény 
értékes kiegészítői lehetnek.

Kockázatelemzés függvényében, 
az e-szériás kobotok beépített 
konfigurálható biztonsági funkció-
iknak köszönhetően, képzett ope-
rátorok mellett működhetnek a 
gyártósoron. Kobotjaink a TÜV 
NORD által kiadott ISO 10218-1 
tanúsítvánnyal és biztonsági funk-
cióik tekintetében az ISO 13849-1 
rendszer szerint Cat 3/PL d beso-
rolással rendelkeznek. A biztonság 
az együttműködésen alapuló robo-
tika egyik úttörő tulajdonsága, fel-
használóink pedig szigorú bizton-
sági előírásokkal találkozhatnak, 
kobotjaink korlátlan alkalmazási 
területeinek felfedezése során. A 
termelékenység növelésével, a ter-
mékminőség javításával és a nyu-
galom megteremtésével tesszük 
mindenki számára elérhetővé az 
automatizálást.

Minden igényt kielégítő együttműködő megoldások.
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UR3e UR5e UR10e UR16e

Műszaki leírás    
Terhelhetőség 3 kg (6.6 lbs) 5 kg (11.0 lbs) 12.5 kg (27.5 lbs) 16 kg (35.3 lbs)
Hatósugár 500 mm (19.7 in) 850 mm (33.5 in) 1300 mm (51.2 in) 900 mm (35.4 in)
Szabadságfokok 6 forgatható csatlakozás
Programozás 12 colos érintőképernyőPolyScope grafikus felhasználói interfésszel

Teljesítmény  
Áram, Fogyasztás, Maximális átlag 300 W 570 W 615 W 585 W
Áram, Fogyasztás, 
Jellemző mérsékelt üzemi  
beállításokkal

100 W 200 W 350 W 350 W

Biztonság 17 állítható biztonsági funkció
Tanúsítványok EN ISO 13849-1, PLd Osztály 3 és EN ISO 10218-1
Erőérzékelés, eszköz karima
 — Hatókör
 — Felbontás
 — Pontosság

Erő, x-y-z
30.0 N
2.0 N
3.5 N

Nyomaték, x-y-z
10.0 Nm
0.1 Nm
0.1 Nm

Erő, x-y-z
50.0 N 
3.5 N
0.1 N

Nyomaték, x-y-z
10.0 Nm
0.2 Nm
0.3 Nm

Erő, x-y-z
100.0 N
5.0 N
5.5 N

Nyomaték, x-y-z 
10.0 Nm 
0.2 Nm
0.5 Nm

Erő, x-y-z
160.0 N
5.0 N
5.5 N

Nyomaték, x-y-z
10.0 Nm
0.2 Nm
0.5 Nm

Elmozdulás 
Póz ismételhetőség az ISO 9283 szerint ± 0.03 mm ± 0.03 mm ± 0.05 mm ± 0.05 mm
Tengelymozgás
 ― Alap
 ― Váll
 ― Könyök
 ― 1. csukló
 ― 2. csukló
 ― 3. csukló

Tartomány
± 360°
± 360°
± 360°
± 360°
± 360°
Végtelen

Max. sebesség
± 180°/s
± 180°/s
± 180°/s
± 360°/s
± 360°/s
± 360°/s

Tartomány
± 360°
± 360°
± 360°
± 360°
± 360°
± 360°

Max. sebesség
± 180°/s
± 180°/s
± 180°/s
± 180°/s
± 180°/s
± 180°/s

Tartomány 
± 360°
± 360°
± 360°
± 360°
± 360°
± 360°

Max. sebesség
± 120°/s
± 120°/s
± 180°/s
± 180°/s
± 180°/s
± 180°/s

Tartomány
± 360°
± 360°
± 360°
± 360°
± 360°
± 360°

Max. sebesség
± 120°/s
± 120°/s
± 180°/s
± 180°/s
± 180°/s
± 180°/s

Tipikus TCP sebesség 1 m/s (39.4 in/s)

Tulajdonságok
IP-védettség IP54
ISO 14644-1 tisztatéri minősítés 5
Zaj Kevesebb, mint 60 dB(A) Kevesebb, mint 65 dB(A) Kevesebb, mint 65 dB(A) Kevesebb, mint 65 dB(A)
Robot rögzítés Bármilyen irányú
 ― I/O portok
 ― Digitális bemenet
 ― Digitális kimenet
 ― Analóg bemenet

2
2
2

I/O áramellátás feszültsége a szerszámban 12/24 V

I/O áramellátás a 600 mA 1.5 A (két pines)  
1 A (egy pines)

2 A (két pines) 
1 A (egy pines)

2 A (két pines) 
1 A (egy pines)

Fizikai adatok
Alapterület Ø 128 mm Ø 149 mm  Ø 190 mm Ø 190 mm
Anyagok Alumínium, műanyag, acél
Eszköz (végeffektor) csatlakozójának típusa M8 | 8-pines M8
Robotkar kábelhossza 6 m (236 in)
Tömeg a kábellel együtt 11.2 kg (24.7 lbs) 20.6 kg (45.4 lbs) 33.5 kg (73.9 lbs) 33.1 kg (73 lbs)
Működési hőmérséklet 0-50°C
Tartomány 90%RH (nem kicsapódó)

A robotkar jellemzői.

A munkaerő fejlesztése. A 
vállalkozás fejlesztése. 

Világszínvonalú Akadémiánk, 
személyre szabott 
szolgáltatási megoldásaink 
és támogatási csomagunk 
segíthet a munkavállalók 
képzésében és az üzemidő 
maximálásában.
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Műszaki leírás.

A vezérlő doboz, távvezérlő egység és szabványos 
vezeték minden robotkar alapfelszereltsége.

Vezérlődoboz

Tulajdonságok  
IP-védettség IP44
ISO 14644-1 tisztatéri minősítés 6
Működési hőmérséklet tartomány 0-50 °C
Páratartalom 90%RH (nem kicsapódó)
I/O portok
Digitális bemenet
Digitális kimenet
Analóg bemenet 
Analóg kimenet
Kvadratúra digitális bemenetek

16
16
2
2
4

I/O áramellátás 24V 2A
Kommunikáció 500 Hz vezérlő frekvencia 

Modbus TCP PROFINET
Ethernet/IP 
USB 2.0, USB 3.0

Áramforrás 100-240VAC, 47-440Hz

Fizikai adatok
Vezérlődoboz mérete 460 mm x 449 mm x 254 mm

(18.2 in x 17.6 in x 10 in)
Tömeg 12 kg (26.5 lbs)
Anyag Porszórt acél

Távvezérlő egység

Tulajdonságok
IP-védettség IP54
Páratartalom 90%RH (nem kicsapódó)
Kijelző felbontása 1280 x 800 pixels

Fizikai adatok
Anyagok Műanyag, PP
Tömeg, 1 méter kábellel együtt 1.6 kg (3.5 lbs)
Kábel hossza 4.5 m (177.17 in)

09

Kábel tartozékok

Jellemzők Standard* Standard Extended**
Anyag PVC PVC
Szín Fekete Fekete
Hossz 6 m (19.7 ft) 12 m (39.4 ft)
Átmérő (d) 12.1 mm (0.48 in) 12.1 mm (0.48 in)

Jellemzők High-Flex** High-Flex Extended**
Anyag PUR PUR
Szín Kék Kék
Hossz 6 m (19.7 ft) 12 m (39.4 ft)
Átmérő (d) 13.4 mm (0.53 in) 13.4 mm (0.53 in)
Hajlítási 4 x d (statikus)  

8 x d (dinamikus)
4 x d (statikus)  
8 x d (dinamikus)

Hajlítási ciklus 5 millió 5 millió

Minden megvásárolt e-széri-
ás robot tartalmaz egy 6 
m-es szabványos kábelt és 
egy karimás csatlakozót, 
amely lehetővé teszi a robot 
átmenő és a furaton keresz-
tüli rögzítését.

A kábelcsomag külön megvá-
sárolható változatokat kínál, 
amelyek megkönnyítik szá-
mos elterjedt alkalmazás tele-
pítését, például megnövelik a 
hatótávolságot a standard 
kábel 12 m-es változatával. 
Elérhető a High-Flex kábel is, 
amelyet úgy terveztek, hogy 
nagyobb és ismételt hajlítás-
nak is ellenálljon. A kábelcso-
mag megfelelő megválasztá-
sa segít a gyártóknak több 
gép kiszolgálásában, nagyobb 
munkadarabok hegesztésé-
ben és a raklap magasságá-
nak növelésében.

A kobot kicsomagolása:

Robotkar

Vezérlő doboz

Távvezérlő egység

Kábel (4 féle)

Karimás csatlakozó

*  Robot vásárlásakor benne van az árban 
** Önállóan értékesített kiegészítő

01 01
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PolyScope – az intuitív 
programozó felület. 

A PolyScope fejlett 
kezelőfelületet és az 
operátorok számára is 
könnyen elsajátítható, 
felhasználóbarát 
alkalmazásokat kínál. Mély 
és összetett programozási 
környezettel is rendelkezik a 
fejlesztők számára, komplex és 
kísérleti kobot-alkalmazások 
végrehajtása céljából.
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Az automatizálás 
hatalma   
a kezedben van.

Your solution  
with UR built in.

e-szériás OEM 
vezérlődoboz
Szabványos vezérlődobozunk 
kiegészíti a kobotkarjaink 
mobilitását és kis helyigé-
nyét. A kifinomult, erre a célra 
gyártott automatizálási rend-
szerekben a kobotok iránti 
növekvő kereslet kielégítése 
érdekében kifejlesztettünk 
egy integrálásra kész vezérlő-
dobozt, amelyet egy másik 
vezérlőegységbe kell 
beágyazni. Az OEM vezérlő-
doboz egyszerű formája fon-
tos tényező komplex automa-
tizálási rendszerek, 
kulcsrakész megoldások és 
OEM termékek működtetésé-
ben számos iparágban és 
alkalmazási területen.

A kompakt OEM vezérlődo-
boz minden méretben kapha-
tó e-sorozatú robotkarokkal, 
váltó- vagy egyenáramú (AC/
DC) változatban.

Hardver jellemzők

OEM Vezérlődoboz méret 
(szélesség x magasság  
x mélység) 

451 mm × 168 mm × 150 mm 
(17.8 in × 6.6 in × 5.9 in)

Tömeg AC (váltakozó áramú)  
modell: 4.7 kg (10,4 lbs)  
DC (egyenáramú)  
modell: 4.3 kg (9,5 lbs)

Készenléti 
energiafogyasztás

AC (váltakozó áramú) modell: 
100–240 VAC, 47–440Hz

Standby power AC (váltakozó áramú)  
modell: <1.5 W  
DC (egyenáramú)  
modell: <7 W

Fő előnyök

 – Költséghatékony

 – Könnyű és kis helyet foglal

 – Nincs távvezérlő egység vagy fémcella

 – Csökkenti a felesleges alkatrészeket és hulladékot 

 – A feszültségcsökkentővel ellátott feszültségcsatlakozó 
megkönnyíti a kábelezést

 – Kényelmes felszerelési lehetőségek

 – A váltóáramon működő modell a standard robotjainkhoz 
hasonlóan, egy egyfázisú fali konnektorból táplálható

 – Az egyenáramú modell ideális az akkumulátorral működő 
rendszerekhez, például a mobil robotokhoz

e-széria 3PE 
Távvezérlő Egység
Az összes e-szériás kobot tartal-
mazza az alap távvezérlő egysé-
get, amely intuitív felhasználói 
interfészt kínál a UR nagy telje-
sítményű PolyScope szoftveré-
vel történő egyszerű programo-
záshoz. Háromállású távvezérlő 
egységgel felszerelt változat is 
elérhető mindegyik terhelhetősé-
gi típusú e-szériás robotfajtánál 
és a UR+ alkatrészek között. Az 
e-széria távvezérlő egységébe 
mechanikusan és funkcionálisan 
integrált 3PE eszköz lehetővé 
teszi a Plug & Produce megol-
dást bármilyen e-szériás vezérlő-
dobozzal. Teljes mértékben 
integrált továbbá a PolyScope 
felhasználói felületbe, hogy kézi 
üzemmódban is elérhető legyen 
az összes robotmozgás, beleért-
ve a Freedrive-ot is.

Fő előnyök

 – Teljes mechanikus 3PE eszközintegráció

 – Teljes szoftver integráció - a PolyScope alapértelmezetten 
támogatja a távvezérlő egységet

 – Ugyanazzal a csatlakozóval kapcsolódik a vezérlődobozhoz, 
mint a szabvány e-szériás távvezérlő egység

 – Bármelyik meglévő e-szériás távvezérlő egységre 
felszerelhető

 – Két 3PE eszközt tartalmaz, amelyek lehetővé teszik  
a kényelmes használatot akár bal, akár jobb kézzel

 – Tartalmazza a TÜV NORD által kiállított ISO 10218-1: 2011  
és ISO 13849-1: 2015 tanúsítvány

A 3PE távvezérlő 
egység és további  
Plug & Produce 
termékek megta-
lálhatók a  
Universal Robots+ 
oldalán

Hardver jellemzők

Szélesség 300 mm (11.81 in)
Magasság 231 mm (9.09 in)
Vastagság 50 mm (1.97 in)
Tömeg, 1 méter kábellel együtt 1.8 kg (3.961 lbs)
IP-védettség IP54
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e-széria   
többre teremtve.

A Universal Robots bármilyen méretű gyártó válla-
lat számára elérhetővé teszi a rugalmas automati-
zálás előnyeit: a megnövekedett termelési kapaci-
tást, a gyártott alaktrészek minőségének javítását 
és a jobb versenyképességet.

Azzal egyidejűleg, hogy a Universal Robots lehető-
vé teszi a kisvállalatok számára az automatizálás 
előnyeihez való hozzáférést, arra ösztönzi az OEM-
eket, hogy szélesebb közönséghez jussanak el a 
technológiai fejlesztés és a UR + ökoszisztéma 
révén. Automatizálási mérnökökből, alkalmazás-
szakértőkből, csatornapartnerekből és a szolgálta-
tást támogató szakemberekből álló globális csapa-
tunk több mint 50.000 kobot-rendszert telepített 
világszerte, míg kipróbált technológiáink segítenek 
a gyártókat abban, hogy többet érjenek el vállalko-
zásukkal. 

Te miért választanád az automatizálást? Akár üzleti 
kapacitás kiépítésére, profit növelésére vagy a 
jelentős növekedési ütem irányítása a cél, a Uni-
versal Robots úgy tervezte az e-szériát, hogy bár-
milyen üzleti problémát együttműködő robotmeg-
oldássá alakítson. A Universal Robots-ról

 
A Universal Robots piacvezető az együtt-
működő robotok gyártásában. A világ 
első, kereskedelmi forgalomban is 
elérhető kobotjának 2008-ban történt 
bevezetése óta a UR kifejlesztette a 
különböző hatósugárú és terhelhetőségű 
UR3e, UR5e, UR10e és UR16e termékek-
ből álló portfólióját. Mindegyik modellt 
Plug & Produce megoldás, végeffek-
torok, szoftver és a UR+ tanúsítvány pro-
gramban elérhető tartozékok támogat-
ják, lehetővé téve a robotok rugalmas 
átcsoportosítását többféle alkalmazási 
területre.

A Universal Robots több mint 50.000 
kobotot telepített világszerte, automa-
tizálva ezáltal minden feldolgozó 
iparágat. A dániai Odense-ben található 
székhelyén kívül a UR 21 regionális 
irodát működtet Amerikában, Európában 
és ázsiai csendes-óceáni térségben
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