
KOLLABORATIV 
ROBOTTEKNOLOGI

I ELEKTRONIKINDUSTRIEN



Kollaborative robotter, eller cobots, giver yderst attraktive muligheder for at 
automatisere i elektronikindustrien i forbindelse med en lang række anven-
delser og produktionsfaciliteter.
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Elektronik- højteknologiindustrien er de største aktører i Industry 4.0. Virk-
somheder i disse industrier har behov for produktionsautomatisering med 
så meget fleksibilitet som muligt for at gøre dem agile og skabe mulighed 
for innovation. Det kræver løsninger, der kan integreres hurtigt og nemt i en 
bred vifte af produktionslinjer.

01

FORDELENE VED AT  
ANVENDE COBOTS

KOLLABORATIV AUTOMATISERING 
I ELEKTRONIKINDUSTRIEN
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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



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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Produktionen af elektroniske komponenter er allerede i vid udstrækning  
blevet automatiseret over hele verden. Alligevel er der plads til forbedringer 
i slutningen af produktionslinjen. Den ideelle løsning til det er kollaborative 
robotarme, der hurtigt og nemt kan integreres i enhver produktionsproces.

SAMLING
Automatisering af aktiviteter såsom samling af små elektroniske kompo-
nenter, der kræver en høj grad af følsomhed, øger produktionsmængden og 
processers kvalitet. Vores cobots er ideelle til dette formål.

LIMNING, SVEJSNING, OVERTRÆKNING
Vores cobots bidrager til at øge produktkvaliteten med stor gentagelsesnøj-
agtighed i processer, hvor ensartethed og præcision er afgørende.

KVALITETSKONTROL
Kollaborative robotter, der er udstyret med kameraer og sensorer, er ideelle 
til kvalitetstests og forbedrer samtidig standardiseringen i produktionspro-
cesser.

PAKNING OG PALLETERING
Produktion i mindre partier med kortere leveringscyklusser er en udfordring 
for enhver emballeringslinje. Cobots øger både fleksibiliteten og effektivi- 
teten.

BETYDNING AF SAMARBEJDE 
     MELLEM MENNESKER OG ROBOTTER 
 I ELEKTRONIKINDUSTRIEN
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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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05LÆS DISSE CASESTUDIER  
FRA ELEKTRONIKINDUSTRIEN 

 OG DØM SELV



JUNG er en førsteklasses leverandør af avanceret udstyr til bygninger og elektriske installationer, 
og virksomheden er allerede velbevandret i lean production.

UDFORDRINGEN
Denne førsteklasses leverandør var på jagt efter innovative fremstillingsprocesser, der ville muliggøre 
fleksibel produktion i små partier efter behov og samtidig reducere spild. Målet var, at både kunder og 
medarbejdere skulle drage fordel af delvis automatisering af produktionen.

LØSNINGEN
Som en del af et forskningsprojekt blev virksomhedens første UR5 hurtigt og nemt integreret i produk-
tionslinjen for flere år siden. Og den har assisteret medarbejdere i at samle smarte radioer lige siden. 
Lige nu skruer en yderligere UR3 digitale radiokomponenter sammen med en høj grad af nøjagtighed 
ved en af arbejdsstationerne ved samlebåndet, og endnu to UR5-robotter er allerede nu ved at blive 
forberedt til implementering på JUNG-fabrikken. Robotterne har til formål at håndtere og samle dele 
samt at overlevere dem til hinanden. Medarbejderne på JUNG programmerer robotterne og indstiller 
de tilsvarende programmer på stedet.

RESULTATET
Cobot'erne har lønnet sig på flere måder for JUNG. Virksom-
heden, dens kunder og dens medarbejdere har nydt godt af 
denne satsning på samarbejde mellem mennesker og robotter.  
Cobot'erme har nedbragt produktionsomkostninger og leve-
ringstider betydeligt og samtidig hjulpet medarbejdere med 
monotone aktiviteter.

»Vi er stolte af at være lyk-
kedes med at optimere vores 
produktionsprocesser med 
denne avancerede teknologi. 
Cobot'erne har bidraget til 
en betydelig nedbringelse 
af vores omkostninger og 
leveringstider og har dermed 
tjent sig selv ind hurtigt.«

Mario Schäfer,  
roduktionschef på fabrikken i Lünen

ALBRECHT JUNG



Elektronikvirksomheden i Siegsdorf er medlem af Melecs Group (Melecs EWS) og er den største 
østrigske producent af elektronik. Noget af den elektronik, man finder i en VW, BMW eller lignende, 
kommer fra Siegsdorf.

UDFORDRINGEN
For at opfylde sine "hurtig vækst" mål kiggede leverandøren efter automatiseringsmuligheder, der ville 
være hurtigere og mere omkostningseffektive at implementere end konventionelle løsninger. Dette 
førte til en vurdering af, hvordan kollaborative robotter vil kunne bidrage til den overordnede automa-
tiseringsstrategi. De udførte derpå et innovationsprojekt, der omhandlede at automatisere pakningen 
af små printplader til køretøjers vandpumper ved hjælp af cobots.

LØSNINGEN
Anvendelsen involverede en cobot, der var udstyret med et  
specielt udformet gribeværktøj, der kombinerede tre laserscan-
nere, tre flowgribere og en vakuumgriber i en og samme installa-
tion. Først registrerer cobot'en tre plader ved hjælp af sine laser-
scannere. Så løfter de tre flowgribere en plade op hver ved hjælp 
af sugning og placerer alle tre printplader i en bakke samtidig. Når 
en bakke er blevet læsset fuldstændigt, pakker cobot'en den i en 
kasse ved hjælp af vakuumgriberne. Når kassen er fyldt op med 
bakker, lukker robottens vakuumgribere derefter låget på den. 
Kasserne er derefter klar til afsendelse.

RESULTATET
Robotten pakker i øjeblikket fejlfrit omkring to millioner komponenter om året på korte cyklustider på 
fem til seks sekunder. Melecs har opnået en stigning på 25 % i produktiviteten ved hjælp af cobot- 
løsningen, og virksomheden forventer, at investeringen til tjene sig selv ind indenfor halvandet år.

»UR's cobots har ydet et 
stort bidrag til vores auto-
matiseringsstrategi. Vi vil 
helt sikkert bruge dem i 
fremtidige projekter.«

Georg Loisel,  
vice president for Quality Management  
& Production System

MELECS



Virksomheden beyerdynamic GmbH er en af de få lydudstyrsproducenter, der producerer næsten 
udelukkende i Tyskland, og for det meste i hånden. Dette har muligvis givet virksomheden et fan-
tastisk ry blandt sine loyale kunder, men produktionen er meget dyrt.

UDFORDRINGEN
Virksomheden stod over for en udfordring med hensyn til at øge produktiviteten med 50 % ved konstant 
kapacitet uden at gå på kompromis med mærkets høje kvalitetsstandarder. Dette ville ikke være mu-
ligt uden at tage større ændringer af de vanskelige operationer, der er involveret, i betragtning, såsom 
coating af højttalermembraner.

LØSNINGEN
Efter at have bestået kvalitetskontrollen hjælper UR3-og UR5-cobot'erne i øjeblikket medarbejdere  
med coating af højttalermembraner. Dette indebærer, at en medarbejder placerer en svejset hovedtele-
fonhøjttaler på et foruddefineret område. UR5's robotarmen løfter derpå højttaleren og placerer den på 
en roterende motor. En UR3 med en integreret sprøjtepistol coater derefter membranen ved at sprøjte 
en emulsion på den. Efter dette placerer UR5'en 
den coatede højttaler på en bakke, som cobot'en 
også automatisk flytter videre.

RESULTATET
Cobot'erne har øget produktiviteten med 50 % på 
dette sted i kæden og har samtidig også optime-
ret kvaliteten. Bortset fra at sikre omkostningsef-
fektivitet viste robotarmens enkle håndtering og 
kompatibilitet sig at være særlig overbevisende 
for beyerdynamic. Deres fireårsplan omfatter at 
øge støtten til medarbejdere på beyerdynamic 
ved at anvende kollaborative robotter i andre 
fremstillingsprocesser.

»Vores medarbejdere uddannede sig 
hurtigt i, hvordan man arbejder med 
robotterne, på grund af den intuitive 
betjening. Medarbejderne fik hurtigt 
installeret kameraet og griberen fra  
Robotiq og anvendte det problemfrit 
ved hjælp af softwaren og programmer-
ingsmiljøet. Det hjalp os med at fuldføre 
vores pilotprojekt på rekordtid.«  

Peter Härtel,  
Head of Strategic Operations and Quality

BEYERDYNAMIC



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.

  VORES  
    COBOTS06



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
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