
KOLLABORATIV 
ROBOTTEKNOLOGI

I BILINDUSTRIEN



1∕2
DAG

Cobots fra Universal Robots  
udmærker sig ved deres enkle, intu-
itive betjening. Vores robotarme er 
hurtige og nemme at sætte op på 
stedet, når der opstår nye behov. 
Det tager i gennemsnit en halv dag 

at installere og konfigurere en 
robotarm til at påtage sig en 
ny opgave.

IMPLEMENTERINGSTID  
OG PROGRAMMERING

Kollaborative robotter, eller cobots, giver attraktive muligheder for at 
automatisere i bilindustrien i forbindelse med en lang række anvendelser  
og produktionsfaciliteter.

FORDELENE VED AT  
ANVENDE COBOTS02

Konkurrencepresset og dynamiske krav på markedet har gjort bilindustrien 
til den mest automatiserede i verden. Men i dag handler det ikke bare om 
at have en hurtig, repetitiv produktion med stort gennemløb. Bilforbrugere 
vil have skræddersyede produkter og tæt integration med deres mobilinfor-
mation og underholdningsbehov. For at imødekomme disse behov tilbyder  
kollaborative robotter OEM'er og leverandører i bilindustrien den ideelle 
kombination af gentagelsesnøjagtighed og fleksibilitet, selv i processer, 
som hidtil ikke har været egnet til automatisering.
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PRÆCISION OG KVALITET
Cobots har en stor gentagelsesnøjagtighed på ±0,03 mm, selv ved døgn-
drift. Dette sikrer kortere cyklustider og reduceret råmaterialespild. Ud over 
produktionsopgaver kan robotarme, der er udstyret med et kamerasystem, 
udføre kvalitetskontrolopgaver såsom 3D-måling og afprøvning. Fund af 
defekte dele før yderligere behandling reducerer også spild.

Kollaborative robotter nedbringer produktions-
omkostningerne og øger produktiviteten, selv  
i processer, der ikke er egnet til traditionel  
industriel automatisering. Cobots er nemme at om-
programmere og omstille til forskellige opgaver uden 
at skulle ændre på produktionsindretningen. Denne 
fleksibilitet er med til at levere hurtig ROI, da cobots 
tjener sig selv ind inden for seks til tolv måneder.

ØGET PRODUKTIVITET OG  
OMKOSTNINGSEFFEKTIVITET

Kollaborative robotter aflaster medarbejdere i forbindelse med monotone, 
tidskrævende opgaver, hvilket giver dem mere tid til at fokusere på mere 
værdiskabende aktiviteter. Hvor menneskelige medarbejdere udfører opga-
ver, der passer præcis til deres evner, kan cobots udføre fysisk krævende og 
farlige opgaver og derved skåne medarbejdere for sundhedsrisici på grund 
af dårlig ergonomi, repetitiv overbelastning og skader grundet tunge eller 
skarpe emner.

EFFEKTIVITET OG OPTIMERING  
AF ARBEJDSSTYRKEN

SIKKERHED OG SAMARBEJDE
Vores cobots er udstyret med certificerede sikkerhedssyste-
mer, som muliggør øjeblikkelig nedlukning i tilfælde af kollision 
eller forhindringer. Det betyder, at de efter en risikovurdering 
kan arbejde ved siden af medarbejdere uden behov for sikker-
hedsafskærmning.

± 0,03
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Bilindustrien er allerede stærkt automatiseret, men mange opgaver er så 
komplekse, at de kun kan automatiseres ved hjælp af kollaborative robotter.

Vores cobots er velegnede til skiftende seriekørsler i den samme pro-
duktionslinje og tilbyder en række automationsløsninger specifikt til  
bilindustrien:

SAMLING
Vores cobots er ideelle til at øge produktionsmængden og processernes 
kvalitet og samtidig sænke risikoen for ulykker for de medarbejdere, der  
arbejder i nærheden af tungt maskineri. Cobot'ens arme kan samle dele 
fremstillet af plast, metal eller andre materialer.

SKRUNING
Kollaborative robotarme øger produktkvaliteten ved, i bestemte processer, 
at holde det nødvendige drejningsmoment under samtidig stramning med 
en høj grad af gentagelsesnøjagtighed. Flere emner kan boltes sammen på 
en enkelt produktionslinje.

PLUKNING OG PLACERING
Kollaborative robotter øger procesnøjagtigheden og reducerer spild i auto-
matiserede pluknings- og placeringsprocesser, som kan fortsætte i "lights-
out"-drift. Det lette design og lille fodaftryk gør, at robotarmene er egnede til 
drift og omstilling til forskellige processer med lidt plads.

MASKINPASNING
Cobots øger produktionsmængden i denne monotone aktivitet og aflaster 
samtidig medarbejdere ved at overtage den uergonomiske opgave.

BETYDNING AF SAMARBEJDE 
     MELLEM MENNESKER OG ROBOTTER 
 I BILINDUSTRIEN
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UR+-løsninger er certificerede til vores cobots og 
giver plug-and-produce-kompatibilitet, så der er 
garanteret øjeblikkelig implementering.

UR+-økosystemet (UNIVERSAL ROBOTS+) sikrer problemfri integration af 
eksterne, innovative tredjepartsprodukter og software, så de passer til jeres 
behov for højt specialiserede robotanvendelser.

DEN IDEELLE  
COBOT-LØSNING  

TIL JERES BEHOV
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LÆS DISSE CASESTUDIER  
FRA BILINDUSTRIEN 

 OG DØM SELV
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Opel er en af verdens førende bilproducenter. Anlægget i Eisenach i Thüringen, Tyskland, med  
omkring 1.400 medarbejdere spiller en central rolle for en effektiv produktion.

UDFORDRINGEN
Den fortsatte mangel på kvalificeret arbejdskraft er en udfordring for bilproducenten i Eisenach. Opel 
har kortlagt vedvarende processer, der kan automatiseres for at aflaste fabrikkens medarbejdere. En 
af producentens beslutninger var at automatisere boltningen af klimaanlægskompressorer på motor-
blokke ved hjælp af kollaborativ robotteknologi.

LØSNINGEN
Holdet valgte en UR10 på grund af dens rækkevidde og 
enormt nemme programmering. Opel overtog styringen 
af anvendelsen internt, lige fra endeeffektor til installering 
på produktionslinjen. Cobot'en arbejder i øjeblikket sam-
men med personalet i en stop-and-go-cyklus, hvor den 
strammer tre bolte til præcis 22 Nm hvert andet minut. 
Robotarmen klarer i alt tredive motorer af op til syv for-
skellige typer per time.

En af de vigtigste forskelle mellem cobots og konventio-
nel robotteknik er kommunikationen mellem cobot'en og 
produktionslinjen. UR10'en behøver ikke at blive ompro-
grammeret for at "vide", hvilken motortype der skal arbej-
des på, men strammer simpelthen bare boltene derefter.

RESULTATET
Opel har implementeret den nye cobot for at automatisere en aktivitet, der tidligere var forbeholdt en 
menneskelig operatør, og dermed aflaste den bestemte medarbejders opgave. Producenten har pla-
ner om at bygge videre på succesen fra denne første anvendelse: Der står allerede en ny UR10 klar til 
at komme ind i udviklingsværkstedet. Virksomheden tester cobot'en til nye anvendelser og bruger den 
til at uddanne personale i at håndtere denne innovative teknologi, som i stigende grad er ved at blive 
en realitet i produktionshallerne i Thüringen.

»Anlægget i Eisenach har i 
umindelige tider været kendt for 
sin holdånd og den allerbedste 
produktionskvalitet i sin klasse. 
Vi har været i stand til at indføre 
nye implementeringsscenarier, 
der kan støtte vores medarbej-
dere, takket være cobots fra 
Universal Robots.«

Steve Geinitz,  
produktionsingeniør hos Opel Eisenach

OPEL



PSA er Europas næststørste bilproducent. Det franske selskab er afhængig af løbende optimering 
af de industrielle processer for at forblive konkurrencedygtig.

UDFORDRINGEN
Bilfabrikanter er nødt til løbende at finde nyt optimeringspotentiale i deres egne processer for at kunne 
tilpasse sig til stadig mere komplekse teknologier og krævende kunders forventninger. PSA udarbej-
dede planer om at modernisere sine produktionssteder, sammenlægge produktionslinjer og reducere 
omkostningerne til køretøjer. Producenten valgte at indsætte cobots på samlebåndet på fabrikken i 
Sochaux, Frankrig. Et andet mål var at aflaste fabriksarbejderne.

LØSNINGEN
Cobot'en på Sochaux anvendes til at bolte de to sider af køretøjet uden at forstyrre fabrikkens med-
arbejdere, der arbejder på andre samlebåndsopgaver. UR10'en er ideel til dette på grund af sin ræk-
kevidde. Cobot'en er fastgjort til en stiver, der bevæger sig inde under køretøjet under produktions-
processen. Robotarmen følger en klart defineret cyklus: UR10'en skruer tre bolte i på højre side og 
tre på venstre. Derefter svinger den tilbage til sin udgangsposition, før det næste køretøj ankommer. 
Cobot'en arbejder sikkert ved reduceret hastighed, når den befinder sig ved siden af medarbejderne, 
så der ikke er behov for beskyttelseshegn.

PSA har registreret nationale og internationale patenter for 
denne helt unikke anvendelse af UR10'en.

RESULTATET
PSA er særdeles tilfredse med robotarmenes resultater. Der er 
ikke blevet indberettet én eneste fejl ud af de mere end 200.000 
køretøjer, der er blevet produceret. Cobot'erne har også forbed-
ret ergonomien og sikkerheden. Producenten planlægger nu at 
anvende vores cobots på andre produktionssteder.

»Vi har reduceret kostprisen 
for vores biler og samtidig 
forbedret den geometriske 
dimensionering og tolerance 
(GD&T) med op til 10 % tak-
ket være disse cobots.«

Cedric Grandjean, 
Architect Element Specialist,  
slutsamlebånd

PSA



Continental-koncernen er en af verdens førende leverandører til bilindustrien. Virksomheden har 
arbejdet på at etablere sig som førende indenfor innovation over for konkurrenterne, siden den  
blev grundlagt. Continental Automotive Spain valgte at anvende flere kollaborative robotter til  
dette formål.

UDFORDRINGEN
Bilindustrien har behov for flere og flere komplekse produkter. Medarbejdere skal gives tid til at være 
kreative, for at de kan skabe merværdi. Hos Continental var formålet at automatisere repetitive opga-
ver, såsom afprøvningsprocesser, der kræver en konsekvent høj grad af nøjagtighed. Hurtig integrati-
on og nem betjening spiller en afgørende rolle i denne branche.

LØSNINGEN
Enkel programmering og en høj grad af fleksibilitet var den vigtigste faktor i Continental Automotive 
Spains beslutning om at installere flere UR10-cobots på én gang. Disse letvægtsrobotter automatise-
rer de processer, der involverer elektroniske komponenter under fremstillingsprocessen og validerer 
samtidig PCB'er, dvs. to særligt repetitive og monotone aktiviteter, der kræver konstant præcision og 
følsomhed. Cobot'ernes intuitive betjening gør det muligt for Continental at ændre programmeringen, 
hvornår de vil, uden at skulle ringe efter eksterne tjenesteudbydere.

RESULTATET
Continental har sat kursen mod Industry 4.0 på sit produktionssted i Spanien ved at integrere kollabo-
rative letvægtsrobotter. Dette har givet medarbejdere tid til mere stimulerende aktiviteter og projekter 
i stedet for monotone, tidskrævende opgaver. Driftsomkostninger er også blevet reduceret betydeligt. 
Continental Automotive Spain er kørt videre med endnu flere robotarme efter de første vellykkede pro-
jekter med kollaborative letvægtsrobotter.

»Vi kan ændre vores produktionsproces uden at skulle have eksterne folk ind over. 
Det har været enormt vigtigt for os.«  
Victor Canton, ingeniør hos Continental Automotive Spain

CONTINENTAL



  VORES  
    COBOTS

UR3e Småt er godt
Vores UR3e er en robot til bordpladen. Med en vægt på blot 11 kg er UR3e 
ideel til let montage og automatisering ved arbejdsbordet med en nyttelast 
på op til 3 kg. Fokusér på det store billede, og lad UR3e klare arbejdet med 
detaljerne.

UR5e Zenmesteren
UR5e har den indre ligevægt, der er nødvendig for at holde størrelse og  
ydeevne i perfekt balance. Denne cobot kombinerer en nyttelast på 5 kg og 
en rækkevidde på 850 mm, hvilket gør den alsidig nok til at tackle en bred 
vifte af anvendelser med lethed. Balance og alsidighed er denne allrounders  
vigtigste styrker.

UR16e Kraftcenteret
Med sin råstyrke og hjerne er vores UR16e-kraftcenter ideel til at håndtere  
tunge byrder eller adskillige lettere belastninger på én gang. Dens hele  
16 kg i nyttelast er mere end nogen anden cobot i denne rækkeviddeklasse 
på 900 mm.

UR10e En ranglet cobot
UR10e er uden tvivl ranglet, men den kan stadig tage en tørn med en ræk-
kevidde på 1,3 m og en stor nyttelast på 10 kg. Denne cobot er ekspert i at 
strække sig, og dens gorillaarm kan nå de fjerneste hjørner af arbejdsplad-
sen, som dens menneskelige kolleger ikke kan nå.
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KONTAKT OS

ur.ne@universal-robots.com

+45 89 93 89 89

www.universal-robots.com/da

blog.universal-robots.com/da

OPRET FORBINDELSE

OG FIND UD AF MERE  
OM AUTOMATISERING VED  
HJÆLP AF VORES COBOTS

SPØRG VORES 
  EKSPERTER

mailto:ur.ne%40universal-robots.com?subject=
https://www.universal-robots.com/da/
https://blog.universal-robots.com/da
https://www.instagram.com/universalrobots
https://www.youtube.com/user/UniversalRobotsVideo
https://twitter.com/Universal_Robot
https://www.linkedin.com/company/universal-robots-a-s/
https://www.facebook.com/Universal-Robots-108736060531214/

