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e-Series. 
Built to do more.

De la Universal Robots
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03Broșura de prezentare a familiei e-Series – mai 2021

Tehnologia testată și de încredere a roboților colaborativi.

Roboții colaborativi pot lucra aproape în 
orice mediu și pot automatiza aproape orice 
activitate. Ei le acordă oamenilor timp să 
facă ceea ce știu mai bine: să creeze, să 
colaboreze și să producă ceva uimitor.

>50k Bază masivă de roboți 
implementați
Peste 50.000 de soluții de coboți ai  
Universal Robots au fost instalați în  
întreaga lume, atât la furnizori de piese 
auto de nivel 1, cât și în ateliere mici și în 
mii de alte unități între cele două. 

1/2 Simplu de relocat
Coboții pot fi reconfigurați  
și programați să efectueze o sarcină  
nouă în doar jumătate de zi. 

90 Programare facilă 
Oricine poate deveni un programator  
certificat de coboți după un curs online  
de 90 de minute în cadrul UR Academy. 
Academia pune la dispoziție chiar  
și lecții fizice pentru o învățare  
mai practică.

17 Pregătiți de colaborare
Cele 17 funcții standard de siguranță  
ajustabile reduc în mod eficient și  
simplu riscurile în interiorul unei  
celule de lucru, după efectuarea  
unei evaluări a riscurilor.

1 Randament rapid
Coboții UR livrează în mod normal  
amortizarea investiției în termen  
de un an.

Am extins capacitatea roboților cola-
borativi sau coboților pentru a cores-
punde companiilor de toate dimensi-
unile. Roboții pot schimba modul în 
care lucrează angajații; se pot integra 
cu ușurință în procesele, configurații-
le și echipamentele existente; și pot 
îmbunătăți calitatea la nivelul mai 
multor aplicații. Automatizarea cola-
borativă aduce un plus de siguranță 
la locul de muncă și le permite anga-
jaților să realizeze sarcini mai valo-
roase.

Numeroși producători ignoră automa-
tizarea cu ajutorul coboților pentru că 
consideră că generează aceleași pro-
vocări precum automatizarea tradițio-
nală: investiții în numerar uriașe, între-
ruperea activității în anumite zone ale 
fabricii și procesul complicat de pro-
gramare care necesită personal speci-
al instruit în acest sens. Abordarea de 
tipul totul sau nimic a generațiilor 
anterioare îi determină pe mulți mana-
geri de fabrică și administratori de 
întreprinderi să creadă că automatiza-
rea cu ajutorul roboților nu este acce-
sibilă unităților lor.

Din fericire, este departe de a fi adevă-
rat. În 2008, Universal Robots a pre-
zentat primele brațe robotizate din 

lume viabile din punct de vedere 
comercial, diferite de roboții industri-
ali tradiționali grație amprentei lor 
reduse, greutății mai mici și ușurinței 
în utilizare. Automatizarea este rapidă, 
flexibilă și convenabilă prin interme-
diul roboților colaborativi.

Într-un context de producție mereu în 
schimbare în prezent, coboții pot ajuta 
unitățile de producție să livreze 
comenzile mai rapid, să îmbunătă-
țească aptitudinile lucrătorilor lor și să 
devină mai competitive. De la ambala-
re la paletizare, la supravegherea 
mașinilor-unelte, la asamblare și 
sudare, coboții pot prelua sarcini mai 
solicitante pentru a le permite angaja-
ților să-și valorifice expertiza în alt 
domeniu.

Gama noastră de roboți colaborativi 
e-Series oferă beneficiile automatiză-
rii pentru mai multe tipuri de companii 
și industrii. Această broșură va pre-
zenta tehnologiile cheie care se regă-
sesc în e-Series cu ajutorul cărora pro-
ducătorii vor fi mai productivi, precum 
și modul în care coboții rezolvă provo-
cările principale cu care se confruntă 
întreprinderile de producție de toate 
dimensiunile.

Știm că industria 
în care operați are 
o serie de nevoi 
specifice. Vă ajutăm 
să le depășiți.

Explorați 
aplicațiile 
de succes ale 
coboților în 
industria în care 
operați.
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UR3e
Mic dar puternic, UR3e are 
o sarcină utilă de 3 kg și o 
rază de acțiune de 500 mm. 
Cu o capacitate de rotație 
la 360 de grade în toate 
articulațiile și rotație 
infinită la capăt, acest 
cobot care se montează pe 
suport gestionează sarcini 
de înaltă precizie și sarcini 
simple de asamblare cu 
ușurință.

UR10e
Capabil să realizeze sarcini 
automatizate de până la 12,5 
kg cu aceeași fiabilitate și 
performanță caracteristică 
e-Series, UR10e are o rază de 
acțiune de 1300 mm. Aceasta 
îi permite să desfășoare 
sarcini precum ambalarea și 
paletizarea în unități unde 
există o distanță mai mare 
între diferite zone de operare.

UR16e
Cu o sarcină utilă de 16 kg, 
UR16e contribuie la reducerea 
costurilor, a riscurilor 
ergonomice și a timpului 
de nefuncționare asociat 
cu manipularea pieselor 
grele. Grație amprentei mici 
și razei de acțiune de 900 
mm, UR16e este ideal pentru 
aplicații precum manipularea 
materialelor de mari dimensiuni 
și supravegherea mașinilor CNC, 
inclusiv prelucrarea cu ajutorul 
dispozitivului de prindere.

UR5e
Membrul familiei Universal 
Robots de dimensiuni 
medii este ideal pentru 
automatizarea sarcinilor 
de procesare care presupun 
o greutate redusă, având o 
sarcină utilă de 5 kg și o 
rază de acțiune de 850 mm. 
Simplu de programat și cu 
o instalare rapidă, UR5e 
oferă echilibrul ideal între 
dimensiune și putere.

Faceți cunoștință cu 
familia e-Series.

Familia e-Series are patru 
membri –UR3e, UR5e, UR10e și 
UR16e. Fiecare cobot are o rază 
de acțiune și o sarcină utilă 
diferită, însă împărtășesc ușu-
rința de utilizare și fiabilitatea 
care îi face să fie o completare 
valoroasă în orice unitate de 
producție.

În funcție de evaluarea riscurilor, 
coboții e-Series pot lucra în mod 
normal lângă operatori abili la 
linia de producție, datorită func-
țiilor de siguranță integrate care 
pot fi configurate. Coboții noștri 
sunt certificați de TÜV NORD în 
baza standardului ISO 10218-1, 
iar funcțiile lor de siguranță sunt 
clasificate Cat.3 PL d conform 
standardului ISO 13849-1. Sigu-
ranța este una dintre funcțiile 
revoluționare ale roboticii cola-
borative, iar utilizatorii noștri pot 
îndeplini standarde de siguranță 
exigente explorând în același 
timp aplicațiile nelimitate ale 
coboților noștri. O productivitate 
sporită, calitate îmbunătățită a 
produsului și garantarea sigu-
ranței sunt modurile prin care 
facem automatizarea accesibilă 
tuturor. 

O soluție colaborativă pentru orice necesități.
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UR3e UR5e UR10e UR16e

Specificații    
Încărcătură utilă 3 kg (6.6 lbs) 5 kg (11.0 lbs) 12.5 kg (27.5 lbs) 16 kg (35.3 lbs)
Rază de acțiune 500 mm (19.7 in) 850 mm (33.5 in) 1300 mm (51.2 in) 900 mm (35.4 in)
Grade de libertate 6 articulații rotative
Programare Ecran tactil de 12 inch cu interfață grafică Polyscope

Performanță  
Putere, Consum, Medie maximă 300 W 570 W 615 W 585 W
Putere, Consum,  
Tipică cu setări de operare  
moderate (aproximativ)

100 W 200 W 350 W 350 W

Siguranță 17 funcții de siguranță configurabile
Certificări EN ISO 13849-1, PLd Categoria 3, și  EN  ISO 10218-1
Detectarea forței, Flanșă
 — Distanță
 — Precizie
 — Acuratețe

Forță, x-y-z
30.0 N
2.0 N
3.5 N

Cuplu, x-y-z
10.0 Nm
0.1 Nm
0.1 Nm

Forță, x-y-z
50.0 N 
3.5 N
0.1 N

Cuplu, x-y-z
10.0 Nm
0.2 Nm
0.3 Nm

Forță, x-y-z
100.0 N
5.0 N
5.5 N

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

Forță, x-y-z
160.0 N
5.0 N
5.5 N

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

Mișcare
Repetabilitate poziție per ISO 9283 ± 0.03 mm ± 0.03 mm ± 0.05 mm ± 0.05 mm
Axă de mișcare
 ― Bază
 ― Umăr
 ― Cot
 ― Încheietură 1
 ― Încheietură 2
 ― Încheietură 3

Raza de lucru
± 360°
± 360°
± 360°
± 360°
± 360°
Infinit

Viteza maximă
± 180°/s
± 180°/s
± 180°/s
± 360°/s
± 360°/s
± 360°/s

Raza de lucru
± 360°
± 360°
± 360°
± 360°
± 360°
± 360°

Viteza maximă
± 180°/s
± 180°/s
± 180°/s
± 180°/s
± 180°/s
± 180°/s

Raza de lucru 
± 360°
± 360°
± 360°
± 360°
± 360°
± 360°

Viteza maximă
± 120°/s
± 120°/s
± 180°/s
± 180°/s
± 180°/s
± 180°/s

Raza de lucru
± 360°
± 360°
± 360°
± 360°
± 360°
± 360°

Viteza maximă
± 120°/s
± 120°/s
± 180°/s
± 180°/s
± 180°/s
± 180°/s

Typical TCP speed 1 m/s (39.4 in/s)

Caracteristici
Clasificare IP IP54
Cameră curată clasa ISO 14644-1 5
Zgomot Mai puțin de 60 dB(A) Mai puțin de 65 dB(A) Mai puțin de 65 dB(A) Mai puțin de 65 dB(A)
Instalare robot Orice orientare
 ― Porturi I/O
 ― Intrare digital 
 ― Ieșire digital 
 ― intrare analogică

2
2
2

Tensiune de alimentare I/O 12/24 V

Sursă de alimentare 600 mA 1.5 A (Dublu pin) 
1 A (Pin singular)

2 A (Dublu pin)  
1 A (Pin singular)

2 A (Dublu pin) 
1 A (Pin singular)

Fizic
Amprenta Ø 128 mm Ø 149 mm  Ø 190 mm Ø 190 mm
Materiale Aluminiu, Plastic, Oțel
Tip conector instrument (efector final) M8 | M8 8-pin
Lungime cablu braț robotic 6 m (236 in)
Greutate incluzând cablu 11.2 kg (24.7 lbs) 20.6 kg (45.4 lbs) 33.5 kg (73.9 lbs) 33.1 kg (73 lbs)
Interval temperatură de operare 0-50°C
Umiditate 90%RH (fără condensare)

Specificațiile braț robotic.

Perfecționarea 
competențelor forței 
de lucru. Îmbunătățirea 
timpului de activitate.

Academia noastră de top la 
nivel mondial, alături de  
produsele de suport tehnic 
personalizat și soluțiile 
de asistență vă ajută să 
vă instruiți angajații și 
să maximizați timpul de 
funcționare.
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Specificațiile sistemului.

O cutie de control, o consolă de programare și cablul 
standard sunt incluse cu fiecare braț robotic standard.

Cutie de control

Caracteristici  
Clasificare IP IP44
Cameră curată clasa ISO 14644-1 6
Interval temperatură de operare 0-50°C
Umiditate 90%RH (fără condensare) 
Porturi I/O
Intrări digitale
Ieșiri digitale
Intrări analogice
Ieșiri analogice
Intrări digitale quadrature

16
16
2
2
4

Sursă de alimentare I/O 24V 2A
Comunicare Frecvență control 500 

Hz Modbus TCP PROFINET 
Ethernet/IP  
USB 2.0, USB 3.0

Sursă de putere 100-240VAC, 47-440Hz

Fizic
Mărime cutie de control (LxIxA) 460 mm x 449 mm x 254 mm

(18.2 in x 17.6 in x 10 in)
Greutate 12 kg (26.5 lbs)
Materiale Oțel învelit

Teach pendant

Caracteristici
Clasificare IP IP54
Umiditate 90%RH (fără condensare)
Rezoluția afișării 1280 x 800 pixels

Fizic
Materiale Plastic, PP
Greutate, incluzând cablu  
TP cu lungime de 1 m

1.6 kg (3.5 lbs)

Lungime cablu 4.5 m (177.17 in)

09

Set cabluri

Specificații Standard* Standard Extended**
Material PVC PVC
Culoare Negru Negru
Lungime 6 m (19.7 ft) 12 m (39.4 ft)
Diametru (d) 12.1 mm (0.48 in) 12.1 mm (0.48 in)

Specificații High-Flex** High-Flex Extended**
Material PUR PUR
Culoare Albastru Albastru
Lungime 6 m (19.7 ft) 12 m (39.4 ft)
Diametru (d) 13.4 mm (0.53 in) 13.4 mm (0.53 in)
Rază de îndoire 4 x d (static)  

8 x d (dinamic)
4 x d (static)  
8 x d (dinamic)

Ciclu de îndoire 5 milioane 5 milioane

Fiecare produs e-Series achi-
ziționat include un cablu 
standard de 6 m și un conec-
tor flanșă de bază care per-
mite montarea laterală sau 
printr-un orificiu a robotului.

Setul de cabluri oferă variante 
disponibile pentru fiecare 
achiziție care simplifică insta-
larea celor mai obișnuite apli-
cații, precum extinderea razei 
de acțiune cu o versiune de 12 
m a cablului standard. De ase-
menea, setul conține și cablul 
High-Flex, conceput să reziste 
la acțiuni mai extinse și mai 
repetitive de îndoire. Selecta-
rea corespunzătoare a setului 
de cabluri îi ajută pe producă-
tori să supravegheze mai mul-
te mașini, să sudeze piese mai 
mari și să crească înălțimea 
paleților cu ușurință.

Ce conține pachetul UR:

Brațul robotic

Cutia de control

Consola de programare

Cablu (disponibil  
în 4 opțiuni)

Conector flanșă de bază

*  Inclus la achiziționarea robotului 
** Accesoriu vândut separat

01 01

02

02

03

03

04

0405

05

PolyScope – interfața de 
programare intuitivă.

PolyScope le oferă 
utilizatorilor o interfață 
de nivel înalt pentru 
aplicații directe pe care 
orice operator să o poată 
stăpâni. Aceasta cuprinde 
și un mediu de programare 
detaliată și complexă 
pentru ca dezvoltatorii să 
creeze aplicații complexe și 
experimentale ale coboților.
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Puterea 
automatizării   
este în mâinile dvs.

Soluția dvs.   
integrată cu UR.

Cutia de control 
e-Series OEM 
Cutia noastră de control stan-
dard suplimentează mobilita-
tea și amprenta redusă a bra-
țelor noastre robotizate. 
Pentru a satisface cererea din 
ce în ce mai mare de coboți în 
sisteme de automatizare 
sofisticate special construite, 
am dezvoltat o cutie de con-
trol gata de integrat, care va fi 
încorporată într-un alt panou 
de control. Factorul de formă 
de dimensiuni mici al cutiei 
noastre de control OEM ali-
mentează sisteme de auto-
matizare complexe, soluții la 
cheie și produse OEM, în mai 
multe sectoare industriale și 
aplicații.

Cutia de control compactă 
OEM este disponibilă pentru 
toate brațele robotizate e-Se-
ries indiferent de dimensiu-
ne, în versiunile AC sau DC.

Specificații hardware

Mărime cutie de control OEM 
(LxlxA) 

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

Greutate Model AC: 4.7 kg (10.4 lbs)   
Model DC: 4.3 kg (9.5 lbs)

Tensiune de intrare Model AC :100–240 VAC, 47–440Hz
Model DC: 24–48 VDC (tipic)

Consum de energie  
în stand-by

Model AC: <1.5 W 
Model DC: <7 W

Beneficii cheie

 – Eficiență din perspectiva costurilor

 – Compactă și ușoară

 – Nu este nevoie de consolă de programare sau  
de o protecție de tipul unei cutii din metal 

 – Reduce componentele care nu sunt necesare și risipa 

 – Conductorul de alimentare cu reducerea tensiunii  
inclus facilitează conectarea 

 – Funcții de montare ușoară

 – Model AC, ca roboții noștri standard, poate fi alimentat  
de la o priză de perete standard monofazică 

 – Modelul DC este ideal pentru sistemele operate prin 
acumulatori precum roboții mobili  

Consola de 
programare  
e-Series 3PE 
Toți coboții e-Series includ această 
consolă de programare standard, 
care oferă o interfață intuitivă de uti-
lizare pentru programarea facilă cu 
ajutorul software-ului UR PolySco-
pe. De asemenea, am pus la dispo-
ziție o consolă de programare cu 3 
poziții ca variantă pentru toate tipu-
rile de sarcină utilă a roboților e-Se-
ries, precum și ca o componentă 
UR+. Dispozitivul 3PE este integrat 
mecanic și funcțional în consola de 
programare e-Series – cu imple-
mentare de tipul Plug & Produce în 
orice cutie de control e-Series. Mai 
mult, aceasta este complet integra-
tă cu interfața de utilizare PolySco-
pe pentru a permite controlul tuturor 
mișcărilor roboților, inclusiv Freedri-
ve, în modul manual.

Beneficii cheie

 – Integrare mecanică completă a dispozitivului 3PE 

 – Integrare totală a software-ului - consola 3PE este utilizată în 
mod implicit prin PolyScope 

 – Conectare la cutia de control cu același conector precum 
consola standard de programare e-Series 

 – Poate fi montată cu orice suport dedicat consolei de instruire 
e-Series 

 – Include două dispozitive 3PE, care permit utilizarea 
confortabilă cu mâna dreaptă sau stângă 

 – Incluse în certificările TÜV NORD în baza standardelor ISO 
10218-1:2011 și ISO 13849-1:2015

Găsiți consola  
3PE și multe  
alte produse  
Plug & Produce la  
Universal Robots+

Specificații hardware

Lățime 300 mm (11.81 in)
Înălțime 231 mm (9.09 in)
Grosime 50 mm (1.97 in)
Greutate, inclusiv 1 metru de cablu 1.8 kg (3.961 lbs)
Clasificare IP IP54
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e-Series  
built to do more.

Universal Robots ajută companiile care operează 
în sectorul producției, indiferent de dimensiunea 
lor, să obțină beneficiile automatizării flexibile, de 
la un volum de producție mai mare și calitate 
îmbunătățită a pieselor la capacitate sporită și 
concurență optimizată.

Așa cum Universal Robots  le permite companiilor 
de mici dimensiuni să acceseze beneficiile auto-
matizării, compania inspiră OEM să ajungă la un 
public mai larg prin dezvoltarea tehnologică și prin 
ecosistemul UR+. Echipa noastră globală de ingi-
neri în automatizare, experți în aplicații, parteneri 
de distribuție și suport tehnic au implementat pes-
te 50.000 de soluții de coboți în întreaga lume, iar 
tehnologiile noastre studiate și testate îi ajută pe 
producători să-și dezvolte afacerea. 

Din ce motiv ați ales automatizarea? Fie doriți să 
măriți capacitatea companiei dvs., să creșteți pro-
fitul sau să gestionați creșterea veniturilor, Univer-
sal Robots a creat e-Series pentru a vă ajuta să 
transformați problemele cu care vă confruntați în 
activitatea dvs. în soluții de roboți colaborativi.

Despre  
Universal Robots
Universal Robots este lider de piață în 
segmentul roboților colaborativi. De la 
prezentarea primului cobot din lume via-
bil din punct de vedere comercial în 
2008, UR a continuat să dezvolte un por-
tofoliu de produse care includ UR3e, 
UR5e, UR10e, și UR16e, cu o varietate de 
raze de acțiune și sarcini utile. Fiecare 
model este susținut de o serie de efec-
tori finali Plug & Produce, software și 
accesorii incluse în programul de certifi-
care UR+, care permit reimplementarea 
flexibilă a unui robot în diferite aplicații. 

Universal Robots a implementat peste 
50.000 de coboți la nivel mondial auto-
matizând fiecare industrie de producție. 
Cu sediul în Odense, Danemarca, UR ope-
rează prin cele 21 de birouri regionale din 
America, Europa și Asia-Pacific.
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Universal Robots A/S, o.z. 
Siemensova 2717/4 
155 00 Praha 13 - Stodůlky 
Czech Republic 
+420 222 286 200

universal-robots.com

universal-robots.com/blog

ur.cee@universal-robots.com

Contact

Facebook

LinkedIn

Twitter

YouTube

Instagram
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