
KOLLABORATIV 
ROBOTTEKNOLOGI

I METALINDUSTRIEN



Kollaborative robotter, eller cobots, giver yderst attraktive muligheder for 
at automatisere i metalforarbejdnings- og bearbejdningsindustrien i forbin- 
delse med en lang række anvendelser og produktionsfaciliteter.
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Konstante industrielle og teknologiske fremskridt har gjort metalforarbejd-
nings- og bearbejdningsindustrien yderst konkurrencedygtig. Den nye ud-
fordring er at øge produktiviteten uden at gå på kompromis med kvaliteten. 
Kollaborativ robotteknologi står for en af de mest lovende metoder til at 
overkomme denne udfordring.
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FORDELENE VED AT  
ANVENDE COBOTS

KOLLABORATIV AUTOMATISERING 
TIL METALFORARBEJDNING  

OG BEARBEJDNING

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



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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Metalforarbejdning og bearbejdning involverer en række repetitive opgaver 
med tunge maskiner, der udgør en fysisk belastning af medarbejdere. Auto-
matisering ved hjælp af kollaborative robotter er en ideel metode til at aflaste 
medarbejdere for denne anstrengelse og skaber samtidig også merværdi i 
produktionen.

Vores cobots kan bruges i mange forskellige automatiseringsløsninger 
og er hurtige og nemme at tilpasse til forskellige maskiner og aktiviteter, 
hvilket gør dem ideelle til produktionsserier med små serier.

SAMLING
Vores cobots er ideelle til at øge produktionsmængden og processers 
kvalitet og samtidig sænke risikoen for ulykker for de medarbejdere, der  
arbejder i nærheden af tungt maskineri.

CNC
Det er hurtigt og nemt at automatisere betjening af CNC-maskiner med den 
hurtige omprogrammering af robotarme, efter behov, samt mulighed for at 
installere forskellige endeeffektorer og billedbehandlingssystemer.

LIMNING, DOSERING OG SVEJSNING
Cobot-arme arbejder med stor præcision, hvilket øger effektiviteten i forbin-
delse med limning og svejsning og reducerer samtidig spild.

BETYDNING AF SAMARBEJDE 
     MELLEM MENNESKER OG ROBOTTER 
 I METALINDUSTRIEN
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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 INDEN FOR  

METALFORARBEJDNINGS-  
OG BEARBEJDNINGSINDUSTRIEN 

OG DØM SELV



Den finske metalvirksomhed Ket-Met tabte markedsandele: virksomhedens CNC-maskiner var for 
mandskabskrævende og løntunge. Ket-Met ønskede at satse på robotter, og Ket-Met valgte en 
fleksibel UR løsning, der reducerede maskintiden med 40% og styrkede virksomhedens konkur-
rencekraft.

UDFORDRINGEN
Den finske metalvirksomhed Ket-Met fremstiller mindre og omstillingskrævende produktionsserier. 
Med en høj lønandel er det omkostningsfuldt at fremstille mindre serier, og Ket-Mets vækst stagnerede.

LØSNINGEN
For at styrke konkurrencekraften ville virksomheden satse på automation. Men en investering i kon-
ventionelle industrirobotter var for omfattende, bl.a. fordi industrirobotter forudsætter pladskrævende 
sikkerhedsafskærmning. De kunne ikke være inden for det eksisterende produktionsareal.

I stedet valgte Ket-Met en pladsbesparende UR10-løsning, der hurtigt kunne fungere uden sikkerheds-
afskærmning. Ud over pladsproblemet løste den brugervenlige og fleksible UR10 en række andre udfor-
dringer. Ud over automatisk ind- og udfødning af emnerne til CNC-maskinerne både renser, monterer 
og sliber UR10 de bearbejdede emner.

RESULTATER 
Ket-Mets konkurrencekraft blev styrket inden for de eksisterende rammer via den fleksible UR10- 
løsning, og medarbejderne fik samtidig frigjort tid til at kunne fokusere på at løse mere know-how- 
krævende opgaver.

Investeringen tjente sig hjem på under et år, bl.a. fordi UR robotten gjorde, at levetiden på det eksisteren-
de produktionsudstyr forlængedes. Efterfølgende har Ket-Met investeret i to yderligere UR10-cobots. 

KET-MET



Denne producent af specialmaskiner med egen tegnestue på stedet begyndte som en toperso-
ners virksomhed og har siden udviklet sig til et produktionssted med 14 medarbejdere, sine egne 
CNC-maskiner og en cobot fra UR.

UDFORDRINGEN
Engang var Endutec nødt til at indkøbe dele til at bygge sine specialmaskiner. Virksomheden havde 
købt en CNC-maskine for at blive mere uafhængige og øge indflydelsen på produktionskvaliteten. Men 
maskinen skulle omstilles og omprogrammeres regelmæssigt for at kunne lave individuelle dele og 
små partier, og dette krævede drift i to hold. Manglen på færdigheder betød, at maskinerne ikke var i 
drift om natten, hvilket fik virksomheden til at kigge efter automatiseringsløsninger.

LØSNINGEN
Endutec valgte en UR10e til at automatisere betjening af deres CNC-maskine. Cobot'ens enkle pro-
grammering og integrerede kraft-drejningsmoment-sensor sikrer nøjagtig placering af emnet.

Virksomheden udviklede en skræddersyet læsseplads til 
automatiseringsløsningen: Cobot'en plukker emnerne fra en 
hylde og sætter dem tilbage efter bearbejdning. Selv uhånd-
terlige dele placeres ideelt, så cobot'en kan samle dem op 
og sætte dem ned med lethed. Cobot-læssepladsen sparer 
plads, og robottens fleksible opsætning gør, at den nemt 
og hurtigt ved hjælp af en løftevogn kan flyttes, så den kan  
betjene en anden CNC-maskine.

RESULTATET 
Cobot'en tager sig ikke blot af nattevagten; den aflaster også 
sine menneskelige kolleger for det monotone arbejde med 
at betjene maskinerne i løbet af dagen. Medarbejderne kan 
anvende den vundne tid på at sætte nye CNC-programmer 
op, således at der undgås fejl og effektiviteten forbedres  
betydeligt. 

»Det gode ved den her cobot 
er, at vores medarbejdere 
ser den som en kollega. Før 
de går hjem om aftenen, 
overfører de simpelthen bare 
de resterende jobs til robot-
ten, som så ordner dem om 
natten. Det er da en kollega, 
man kan komme godt ud af 
det med.«

Andreas Flieher,  
administrerende direktør i Endutec GmbH

ENDUTEC



Jenny | Waltle har produceret dele i aluminium, metal og plast i over 35 år.

UDFORDRINGEN 
At opnå vækst og samtidig også designe produktionspro-
cesser, der reducerer spild, er en stadigt større udfordring 
for virksomheden på grund af manglen på kvalifikationer. 
Hurtig omstilling til nye job samt en høj grad af fleksibili-
tet spiller en afgørende rolle i forbindelse med produktion af  
små partier.

LØSNINGEN
Jenny | Waltle har i øjeblikket to UR5-cobots, der betjener en 
CNC-fræsemaskine ved hjælp af kasseplukning. Cobot'erne ar-
bejder lige ved siden af deres menneskelige kolleger. Cobot'erne  
håndterer op til 2.400 aluminiumsdele per dag i to hold.

En af cobot'erne er sluttet til et system med 3D-kamera for at 
kunne visualisere komplekse overfladestrukturer og den præ-
cise placering af emnerne. Vakuumgriberen på cobot'en plukker derefter hver del fra kassen. Hvis 
cobot'en plukker en af delene, og den vender forkert, ligger den, den tilbage i kassen og forsøger igen 
efter næste scanning. Når delen er placeret korrekt, flytter UR5'en den til en anden bakke, hvor den 
anden cobot placerer komponenterne i den helt nøjagtige position i CNC-fræsemaskinens hydrauli-
ske skruetvinge. Når maskinen har behandlet den del, løfter cobot'en den og placerer den i den sidste  
bakke, så den første cobot kan placere den i en tom kasse.

RESULTATET
Efter idriftsættelse af de to UR5-cobots programmerer Jenny | Waltle systemet til nye jobs og optimerer 
løbende griberne, skruetvingerne og bakkerne. Virksomheden har givet cobot'ernes arbejdsplads et 
modulært design med gemte programmer til tolv forskellige aluminiumsdele, der er klar til brug med 
cobot'erne.

Ved hjælp af robotarmene har denne leverandør været i stand til at øge produktionen med 11 % inden 
for 12 måneder på dette anvendelsesområde og samtidig opnået en produktion med nul fejl.

»Vi har oplevet en utrolig 
stigning i kvaliteten ved at 
bruge cobots fra Universal 
Robots. Vi har ikke lavet 
en eneste defekt del, siden 
vi installerede cobot'erne. 
Dette vil gøre det muligt for 
os at tilbyde vores kunder 
produkter i topkvalitet, også  
i fremtiden.«

Daniel Waltle,  
administrerende direktør hos Jenny | Waltle

JENNY | WALTLE



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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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/

