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Kollaborative robotter, eller cobots, giver yderst attraktive muligheder for at 
automatisere i forbindelse med en lang række anvendelser og produktions-
faciliteter.
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Kollaborative robotter er specielt designet til at arbejde side om side med 
mennesker. Deres alsidighed gør, at de kan bruges til en lang række an-
vendelser i ethvert produktionsmiljø. Cobots kan også implementeres som 
velkomne hjælpere i andre felter, såsom medicin og forskning. Den nemme 
opsætning og programmering gør dem til en ideel løsning til at tackle vok-
sende udfordringer og få fod på hurtige ændringer, selv uden nogen form 
for ekspertise i robotteknologi.
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FORDELENE VED  
AT ANVENDE COBOTS

AUTOMATISERING  
I ALLE BRANCHER
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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.
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Vores cobots er egnede til enhver fremstillingsindustri, da de er ideelle til 
automatisering af en lang række processer. De kan også let håndtere kom-
plekse og udfordrende opgaver, såsom:

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.

PALLETERING OG PAKNING
Cobots sikrer, at leverancer altid bliver sikkert og pålideligt sat sammen og 
pakket i overensstemmelse med gældende regler.

LABORATORIEANALYSE OG AFPRØVNING
Cobots er ideelle til automatisering af komplekse og udfordrende forsk-
ningsprojekter, som kræver en fleksibel og effektiv anvendelse af lokaler 
samt en problemfri integration med laboratoriets øvrige udstyr.

POLERING
Den integrerede kraftstyring i vores cobots sikrer ensartet polering og  
pudsning, selv på ujævne overflader.

MULIGHED FOR SAMARBEJDE MELLEM  
MENNESKER OG ROBOTTER OVERALT
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SKRUNING
Vores cobots sikrer præcis skruning ved at holde ideelle momentniveauer,  
når den strammer skruer i procedurer, med konsekvent gentagelsesnøjag-
tighed.

KVALITETSKONTROL
Den automatiserede kvalitetskontrol sikrer ensartet produktion og maksi-
merer produktkvaliteten.

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 har den præcision, der er nødvendig for at øge effektiviteten i 
limning og svejsning, og reducerer samtidig mængden af restmateriale og 
aflaster medarbejdere for denne farlige aktivitet.

SAMLING
Vores cobots øger produktionsmængden og proceskvaliteten i forbindelse 
med samling af dele af plast, metal eller andre materialer.

SPRØJTESTØBNING
Vores kollaborative robotter muliggør hurtig og præcis sprøjtestøbning i  
forbindelse med fremstilling af prototyper og produktion i små partier. 



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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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  
    COBOTS05



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/

