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Kemikalie- og farmaindustrien er både meget kompleks og domineret af 
store krav til kvalitet, præcision og nøjagtighed. Gentagne processer, der 
kræver en høj grad af gentagelsesnøjagtighed, gør hverdagen svær for 
medarbejderne. Automatisering af produktionen er afgørende for, at produ-
centerne kan aflaste medarbejdere og forblive konkurrencedygtige. Kolla-
borative robotter giver den bedste mulighed for, at branchen kan imødegå 
de voksende udfordringer.
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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

Kollaborative robotter, eller cobots, giver attraktive muligheder for at auto-
matisere i kemikalie- og farmaindustrien i forbindelse med en lang række 
anvendelser og produktionsfaciliteter.

FORDELENE VED AT  
ANVENDE COBOTS02



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 produkti-
ons-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 OM-
KOSTNINGSEFFEKTIVITET

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 kræv-ende 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 sikkerhedssys-te-
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

MÅNEDER

6>12



Kemikalie- og farmaindustrien er afhængig af nøjagtighed, præcision og 
kvalitet. Kollaborative robotter hjælper med at tackle disse krav og sikrer 
samtidigt medarbejdertilfredshed.

Vores cobots er ekstremt hurtige at implementere samt tilpasse til for-
skellige processer. De tilbyder en bred vifte af automatiseringsløsninger 
til din branche:

LABORATORIEANALYSE OG -TESTS
Kollaborative robotter bidrager til at automatisere komplekse forsknings-
projekter. De arbejder 24/7 og maksimerer samtidig udnyttelsen af den til-
gængelige plads. Problemfri integration med perifert laboratorieudstyr øger 
hurtigt gentagelsesnøjagtigheden i testanalyse og sikrer samtidig ensartet, 
høj kvalitet.

SPRØJTESTØBNING
Cobots tillader næsten fuldstændig automatisering inden for sprøjtestøb-
ningsapplikationer og er samtidig pladsbesparende. De garanterer også høj, 
ensartet kvalitet samt konstant dosering efter mange gentagelser.

PLUKNING OG PLACERING
Kollaborative robotter øger procesnøjagtigheden og reducerer spild. Cobots 
giver mulighed for komplet automatisering, så pluknings- og placerings- 
processer kan fortsætte efter lukketid. Det lette design og lille pladsbehov 
betyder, at robotarmene er egnede til drift og omstilling til forskellige pro-
cesser på begrænset plads.

MASKINBETJENING
Cobots øger produktionsraten for denne monotone aktivitet og aflaster 
samtidig medarbejderne ved at overtage en meget uergonomisk opgave.

BETYDNING AF SAMARBEJDE 
     MELLEM MENNESKER OG ROBOTTER 
I KEMIKALIE- OG FARMAINDUSTRIEN
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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 KEMIKALIE-  

OG FARMAINDUSTRIEN  
OG DØM SELV



GENTOFTE HOSPITAL

»De her robotter er blevet 
budt meget velkommen af 
personalet. De er klar over, 
at hver blodprøve, der ikke er 
testet i laboratoriet endnu, er 
lig med en ventende patient. 
At være i stand til at levere 
stort set alle blodprøver inden 
for en time betyder, at vores 
ambulante patienter kan spare 
en tur til hospitalet — deres 
testresultater når nu deres 
rådgivende læger inden for en 
time. For indlagte patienter 
betyder det, at resultaterne 
fra prøver, der er udtaget 
om morgenen, er klar inden 
morgenens stuegang.«

Steen Stender,  
overlæge på Gentofte Hospital

Gentofte Hospital bruger kollaborative robotarme til at sikre en smidig arbejdsgang og hurtig reak-
tion i patientbehandlingen.

UDFORDRINGEN
Det stigende antal blodprøver har vist sig at være en udfordring for Gentofte Hospital — 90 % af prøver-
ne skal være klar til analyse inden for en time. Dette kræver, at de manuelt sorteres i fire kategorier på 
forhånd. Denne monotone aktivitet koster personalet en masse værdifuld tid. En omkostningseffek-
tiv automatiseringsløsning, der sparer plads og giver mulighed for interaktion med laboranterne, ville 
være en ideel løsning.

LØSNINGEN
Hospitalet har indsat to UR5-cobots til at håndtere det sto-
re antal prøver. Det faktum, at de understøtter direkte inter-
aktion med mennesker, samt den hurtige implementering 
og høje brugervenlighed gjorde udslaget. Den første cobot 
er indsat i laboratoriet, og den sorterer prøver på deres re-
spektive hylder efter farve ved hjælp af et kameradrevet 
genkendelsessystem. De to arme samler reagensglasset 
op og placerer det i et apparat til centrifugering og analyse. 
Fordi de er udstyret med et væld af sikkerhedsfunktioner, 
er cobots i stand til at samarbejde med laboratorieperso-
nalet – uden at kræve sikkerhedsafskærmning.

RESULTATET
De to UR5-cobots sorterer syv til otte prøver pr. minut samt 
tre tusinde reagensglas om dagen. Ved hjælp af robotar-
mene har hospitalets laboratorium nået sine mål uden eks-
tra bemanding og på trods af det stigende antal blodprøver. 
De to UR5-cobots opnår mere end 90 % af målene, under 
en time efter at blodprøverne ankommer i laboratoriet, og 
aflaster desuden kvalificeret laboratoriepersonale i denne 
tidskrævende, monotone opgave.



MARKA

»Takket være robotten 
fra Universal Robots har 
vi har øget den generelle 
kvalitet af det færdige 
produkt og tjent vores 
investeringsomkostninger 
hjem inden for et år.«

Giorgio Belotti,  
produktionschef

MARKA er en italiensk kemikalievirksomhed, der fremstiller rengøringsprodukter. Tidligere var 
selskabet primært ordreproducerende til andre, men har nu valgt at producere sit eget brand.

UDFORDRINGEN
Virksomhedens beslutning om at producere sine egne forbrugsvarer til detailhandlen gav produktions-
afdelingen en udfordring, idet man skulle producere disse mindre partier og samtidig bevare samme 
ydeevne og kvalitetsstandarder som i masseproduktionen. Selskabet valgte at implementere robotter 
for at opfylde disse krav. MARKA havde én produktions-fokuseret betingelse for automatiseringen: 
Robotten skulle være i stand til at skrue hætten på en flaske. Hættens form gjorde det vanskeligt at 
fastholde den for præcis positionering ved konstant tryk, samtidig med at den skulle skrues på.

LØSNINGEN
Virksomheden har valgt vores kollaborative robot som automatiseringsløsning. UR3 møder udfordrin-
gen med præcis positionering takket være sin seks-aksede bevægelse og de integrerede moment- 
sensorer. Robottens hurtige implementeringstid på kun fire timer gjorde også forskellen for virksom-
heden. Det forudinstallerede træk-og-slip-program gjorde det muligt for MARKA at integrere UR3  
direkte i produktionsprocesserne.

RESULTATET
UR3 har forenklet produktionscyklussen, da selv ufaglærte 
operatører kan stoppe, nulstille og genstarte produktionen, 
uden at det er nødvendigt at opholde sig tæt på maskinen.  
Cobottens intuitive brugerflade giver produktionsmedarbej-
derne sikker og pålidelig støtte.



RNB COSMÉTICOS

»Vi har ikke ansat eksperter til at betjene en højteknologisk robot. Vi uddanner vores 
medarbejdere som eksperter med stadigt stigende kvalifikationer.«

Aurelio Tornero, General Industrial Manager hos RNB Cosméticos

RNB Cosméticos er et kosmetiklaboratorium og en mellemleverandør, der er dedikeret til forskning, 
udvikling og produktion af kosmetik, ansigts- og kropsplejeprodukter samt solcreme og parfume.

UDFORDRINGEN
Virksomheden havde brug for at udskifte sine forældede robotter med en mere alsidig automatise-
ringsløsning. Den ideelle løsning skulle være brugervenlig og let at programmere. Formålet med de 
nye robotter var at aflaste medarbejdere fra gentagne samt ergonomisk ubehagelige opgaver, mens 
robotterne også skulle give dem mere tid til at beskæftige sig med mere mentalt krævende aktiviteter 
såsom maskinbetjening.

LØSNINGEN
RNB Cosméticos valgte vores cobots på grund af den hurtige implementering samt deres egnethed 
til brug på begrænset plads sammen med deres menneskelige kollegaer. Sinterpack leverede fuld-
stændige celler til end-of-line-palletering med flere UR10-cobots og kompatible gribere. I øjeblikket 
håndterer robotarmene hos RNB Cosméticos pakker med en hastighed af seks cyklusser i minuttet.

RESULTATET
Implementering af cobots har resulteret i et løft af personalets faglige kvalifikationer. Medarbejderne 
har specialiseret sig i at betjene robotterne, og de er desuden ansvarlige for at overvåge både driften 
og produktionslinjen. Cobots har ikke kun sikret eksisterende arbejdspladser, men har også ført til, at 
nye medarbejdere bliver ansat for at imødekomme den øgede produktion.



  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/

