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Dataindsamling fra langsigtede analyser og tests er et af hovedprincipperne  
inden for videnskab og forskning. Kollaborative robotter bidrager til at auto-
matisere analyser og leverer så mange gentagelser med stor præcision, 
som er nødvendige. Individuelle automatiseringsløsninger minimerer tids-
forbruget for forskerhold og frigiver tid til inspiration og innovation.
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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 videnskab og forskning i forbindelse med en lang række anven-
delser 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 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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Videnskab og forskning involverer præcis analyse og tidskrævende dataind-
samling. Høj gentagelsesnøjagtighed i tests har stor indflydelse på resulta-
ternes kvalitet. Kollaborative robotter giver målinger præcision samt pålide-
lighed og er desuden kompatible med en række forskelligt periferiudstyr til 
laboratorier, mens de også er pladsbesparende.

Vores cobots er ekstremt hurtige at implementere samt tilpasse til for-
skellige processer. De tilbyder en bred vifte af automationsløsninger i 
hverdagen:

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.

PLUKNING OG PLACERING
Kollaborative robotter øger procesnøjagtigheden og reducerer spild. 
Cobots muliggør komplet automatisering så pluknings- og placerings- 
processer og ekstra skift. Deres letvægtsdesign og lille pladsbehov betyder, 
at robotarmene er egnede til driften og omstillingen af forskellige processer 
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 VIDENSKAB OG FORSKNING
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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 VIDENSKABS- SAMT  

FORSKNINGSSEKTOREN  
OG DØM SELV



Den Jydske Haandværkerskole (DJH) har investeret i kollaborative robotter for at introducere sine 
elever til automatiseringens verden.

UDFORDRINGEN
Erhvervsskolens mål er at inkludere robotteknologi og automatisering i pensum for at introducere de 
studerende til denne teknologi under deres uddannelse. Skolen har brug for brugervenlige, intuitive, 
mobile og prismæssigt overkommelige industrirobotter, der kan give en løsning, som kan integreres i 
forskellige studieprojekter.

LØSNINGEN
Skolen har købt en af vores robotarme til en tredjedel af den pris, som tilsvarende løsninger koster på 
det åbne marked. De studerende bruger blot deres kreativitet og robottens grafiske brugerflade til at 
programmere den til at plukke varer fra lageret og distribuere dem på tværs af tre forskellige stakke 
med høj præcision. De studerende er i stand til at gennemføre de projekter, de har udtænkt, både hur-
tigt og med et højt niveau af nøjagtighed ved hjælp af den intuitive brugergrænseflade samt integrati-
onen med andre enheder.

RESULTATET
Projektets succes har ført til, at skolen har planer om at 
indkøbe yderligere cobots til en ny, specialiseret teknisk 
uddannelse. Som uddannelsesinstitution ønsker DJH at 
følge den seneste udvikling, så man kan forberede sine 
studerende på virkeligheden i industrien. Dette er relativt 
let at opnå med vores robotter.

DJH

»Robotten er enestående i vores 
læringsinstitution. Den behøver 
ikke at være indhegnet, og den 
er sikker for vores studerende at 
arbejde omkring. Den er nem at 
flytte og integrere i systemer med 
andre enheder, hvilket giver ele-
verne mulighed for at vælge præ-
cis det projekt, de har planlagt.«

Anton Lejsgaard,  
underviser på Den Jydske Håndværkerskole



AGH University of Science and Technology er Polens største universitet. Universitetet har inte-
greret kollaborativ robotteknologi i de daglige forskningsaktiviteter med to innovationsprojekter  
på én gang.

UDFORDRINGEN
AGH arbejder med at udvikle en specialiseret robotstation til gynækologiske og urologiske behand-
linger. Formålet med robotten er at implantere stamceller i kroppen. Processen kræver ekstremt høj 
præcision og en pålidelighed, mennesker næppe kan opnå. Universitetet tester desuden robotter til 
produktion af cytostatika. Medarbejderne må kun opholde sig i nærheden af disse meget giftige stof-
fer i et par timer ad gangen. Formålet med at bruge en robot er at øge effektiviteten i fremstillingen af 
disse materialer.

LØSNINGEN
AGH University besluttede sig for en UR5 cobot på grund 
af den enkle brug kombineret med den høje præcision og 
sikkerhed. Robottens evne til at kompensere for tyngde-
kraftens påvirkning var også afgørende — dette er en unik 
funktion i UR5-robotten, som gør det muligt for den at fast-
holde sin position, selv når den er slukket. Dette er især 
vigtigt, når cobotten skal måle og reproducere håndbevæ-
gelser – f.eks. i medicinsk behandling.

RESULTATET
Efter at have afsluttet projektet på den gynækologiske og 
urologiske afdeling, er UR5 forblevet på universitetet til 
brug i undervisningen. Vi opfordrer de studerende til at til-
føje mere funktionalitet til de enkelte projekter og udvide de 
mulige applikationer for vores robot. Dette giver desuden 
studerende og forskere en unik mulighed for at udvikle  
deres egne innovative tilgange.

AGH UNIVERSITY

»Vi valgte UR5-robotten fra 
Universal Robots grundet dens 
unikke funktioner såsom tyng-
dekraft-kompensation, der gør 
det muligt for robotten at fast-
holde sin position, selv når den 
er slukket. Dette er især vigtigt 
for os, når vi bruger robotter til 
at måle håndbevægelsesbaner i 
handlinger, der kræver præcisi-
on, nøjagtighed og sikkerhed.«

Grzegorz Karpiel, ph.d. Ing.,  
AGH’s fakultet for maskinteknik  
og robotteknologi



RAMTEC Career Centre i Ohio er det største uddannelsescenter i USA inden for robotteknologi. 
Centret tilbyder kurser for studerende på gymnasier samt industri-eksperter i håbet om at imøde-
komme manglen på kvalificeret arbejdskraft i USA.

UDFORDRINGEN
Uddannelsescenteret har til formål at holde sig et skridt foran udviklingen i produktionssektoren samt 
give sine studerende den bedst mulige forberedelse til brugen af industriens standardudstyr. RAMTEC 
ønsker desuden at modvirke manglen på kvalificeret arbejdskraft, som pt. projiceres til at udgøre to 
millioner ubesatte stillinger i USA som produktionsland. Ifølge RAMTEC bør et ideelt uddannelsespro-
gram for fremstillingsindustrien omfatte robotteknologi.

LØSNINGEN
Centret valgte vores kollaborative robotter til at gøre eleverne fortrolige med robotteknologi. Vores 
cobots kan omprogrammeres og tilpasses til operatørens niveau på få minutter. Dette giver mulighed 
for, at folk i alle aldre og med alle kvalifikationer kan bruge robotten; fra elever i femte klasse til kvalifi-
cerede teknikere. Cobottens sikkerhedsfunktioner fjerner eventuelle bekymringer, der måtte være, når 
studerende skal programmere en ægte industrirobot på RAMTEC.

RESULTATET
Den intuitive brugergrænseflade i kombination 
med vores omfattende og gratis online-kurser  
bidrager til, at vores elever på RAMTEC bliver grun-
digt forberedt på en fremtid i branchen. Cobots 
gør det muligt for uddannelsescenteret at under-
vise grupper af mennesker med ekstremt forskelli-
ge kvalifikationer i at betjene robotudstyr omkost-
ningseffektivt og med en begrænset indsats.

RAMTEC

»Robotter fra Universal Robots behø-
ver ikke at blive indhegnet, og vi kan 
derfor købe flere modeller til sam-
me pris som en enkelt industrirobot 
med sikkerhedsbur. Vi kan flytte dem 
rundt mellem opgaverne, fordi der er 
så mange ting, vores studerende kan 
gøre med en cobot.«

Ritch Ramey,  
Robotics Coordinator



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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