
KOLLABORATIV 
ROBOTTEKNOLOGI

I PLASTINDUSTRIEN



Små partier og en høj grad af fleksibilitet spiller en vigtig rolle i produktionen 
i plastindustrien, hvor fremstillingsprocesserne varierer meget afhængigt 
af materialet. Kollaborative robotter er den bedste måde at øge produktivi-
teten for selv små partier og samtidig aflaste personalet i forbindelse med 
monotone og fysisk anstrengende aktiviteter.
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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 plastindustrien i forbindelse med en lang række anvendelser og 
produktionsfaciliteter.

FORDELENE VED AT  
ANVENDE COBOTS02



± 0,03
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.

MÅNEDER

6>12
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.



Forarbejdning af forskellige plastmaterialer og polymerer kræver tilpasning 
til fremstillingsprocesserne. Robotarmene er lette; de er pladsbesparende 
og nemme at implementere i en lang række applikationer, uden at dette 
kræver ændringer i produktionslayoutet.

Cobots kan hurtigt og nemt omstilles til små partier og forskellige drifts-
faser. Dette sikrer fleksibel automatisering af en bred vifte af opgaver 
inden for produktionen af plast og polymerer:

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 i et eventuelt andet eller tredje skift. Det lette de-
sign og lille pladsbehov betyder, at robotarmene er egnede til drift og omstil-
ling til forskellige processer på begrænset plads.

CNC
Automatisering af CNC-maskinbetjening muliggør hurtig omprogramme-
ring af robotarme, når dette er nødvendigt, samt montering af forskellige 
endeeffektorer og billedbehandlingssystemer.

BETYDNING AF SAMARBEJDE 
     MELLEM MENNESKER OG ROBOTTER 
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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  
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OG DØM SELV



Profatec AG, der blev grundlagt i Malans, Schweiz i 2003, har leveret plastløsninger i skræddersy-
ede former til en lang række industrier – lige fra bil- til farmaindustrien – i mere end et årti.

UDFORDRINGEN
Virksomheden valgte at inkludere sprøjtestøbning i sit udbud af tjenester i 2007. Et af formålene med 
indsættelsen af cobots var at holde produktionen i Schweiz og fjerne behovet for løsninger fra ekster-
ne markeder. Robotarmene var nødvendige for at imødegå to store udfordringer: For det første skulle 
alle maskinerne i produktionen kunne tilpasses på kortest mulig tid, så man kunne sprøjtestøbe nye 
plastemner. For det andet havde Profatec brug for korte implementeringstider, så små produktions-
partier kunne gøres rentable.

LØSNINGEN
Efter intense forhandlinger og en vellykket risikovurdering 
valgte virksomheden en UR5, der i øjeblikket bruges fleksibelt 
sammen med fem sprøjtestøbemaskiner, og som er nem for 
medarbejdere at omprogrammere.

RESULTATET
UR5 har hjulpet Profatec med at reagere hurtigere på ordrer  
og udføre dem på en mere rentabel måde. På baggrund af  
denne succes har virksomheden investeret i yderligere to 
UR10’er for at øge produktionen og samtidig reducere om-
kostningerne samt forbedre lønsomheden yderligere. Disse 
automatiseringsløsninger har gjort det muligt for selskabet at 
beholde sin placering i Schweiz og sikre arbejdspladser.

PROFATEC

»Uden vores robotter ville 
vi ikke have haft en chance 
mod de lave priser fra Kina. 
At vi nu kan bevæge os i en 
retning, hvor arbejdspladser-
ne beholdes i Malans, sam-
tidig med at medarbejderne 
aflastes fra monotone op-
gaver, har gjort os så meget 
gladere.«

Chris Battaglia,  
CEO, AG



OTV Plast er en dansk, mellemstor producent af plastdele, der servicerer en række forskellige 
brancher.

UDFORDRINGEN
OTV Plast var på udkig efter en automatiseringsløsning, der kunne bidrage til at øge produktiviteten 
i hele selskabets drift. Robotterne skulle være kompakte nok til den begrænsede plads, og de skulle 
samtidigt være til at betale med en kort amortiseringsperiode, så virksomhedens specifikke krav kunne  
opfyldes. Derudover skulle robotterne kunne indsættes tæt på medarbejdere uden at kræve uhåndter-
lig sikkerhedsindhegning og afspærring.

LØSNINGEN
Da alle kriterier var taget i betragtning, var vores cobots den eneste mulighed, der tilfredsstillede alle 
virksomhedens behov. OTV valgte en UR5, der i øjeblikket automatisk betjener en fræsemaskine og 
aflaster medarbejderne fra denne gentagne og ergonomisk dårlige opgave.

RESULTATET
OTV oplevede en næsten øjeblikkelig stigning i produktiviteten — da cobotten var integreret så virk-
somheden en stigning i produktionen på i alt 35 %. Denne nye teknologi har gjort det muligt for virk-
somheden at byde på projekter, der tidligere ville have været uden for rækkevidde. Den mellemsto-
re producent har aflastet sine medarbejdere i det tunge og monotone arbejde, og den har samtidig  
beskyttet sin danske placering – alt sammen takket være vores cobots.

OTV PLAST



2K Trend AS fremstiller dele til store bilproducenter, der sprøjtestøbes med høj præcision.

UDFORDRINGEN
Manglen på kvalificeret arbejdskraft har også sat sit præg på fremstillingsindustrien i Tjekkiet. Plast-
producenten blev tvunget til at automatisere nogle af sine produktionsprocesser for at kunne organi-
sere sine medarbejdere så effektivt som muligt. Men det var stadig nødvendigt, at de ansatte opholdt 
sig tæt på maskinpressen, og en industrirobot med et sikkerhedsbur var derfor ikke en mulighed. 
Yderligere krav omfattede stabilisering af fremstillingsprocessen og øget produktivitet.

LØSNINGEN
Med tanke på de forskellige krav var en løsning med kollaborativ robotteknologi det oplagte valg for 
2K Trend. Virksomheden har valgt en UR10, der kan arbejde side om side med medarbejderne uden 
at kræve sikkerhedsindhegning. Cobotten sikrer i øjeblikket den samlede betjening af sprøjtestøbema-
skinen ved at tage plastgranulat og placere det i injektionsformen, hvorved en sprøjtestøbningscyklus 
udløses. Ved cyklussens afslutning tager robotten de færdige præforme og placerer dem på et trans-
portbånd til videre behandling.

RESULTATET
Integrationen af UR10 har aflastet medarbejderne hos 2K Trend i forhold til de komplicerede og gen-
tagne opgaver ved maskinpressen, idet cobotten er i stand til at betjene hele maskinen på egen hånd. 
Siden da har UR10-cobotten i flere år udført gentagne aktiviteter, der kræver stor præcision i håndte-
ringen af færdige præforme hos 2K Trend.

2K TREND



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  
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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/

