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Pääkonttori

Universal Robotsin tavoitteena on työnteon muutoksen mahdollistaminen huippuluokan 
robottialustan avulla. Sen perustajat julkaisivat maailman ensimmäisen kaupallisesti 
kannattavan yhteistyörobotin (cobotin) vuonna 2008. Nykyään Universal Robotsin cobotteja 
käytetään useilla eri aloilla, ja niitä voidaan käyttää monenlaisiin tehtäviin.

Teradyne Inc:iin kuuluvan yhtiön pääkonttori on Odensessa Tanskassa, ja sillä on toimistot 
Yhdysvalloissa, Saksassa, Ranskassa, Espanjassa, Italiassa, Tšekissä, Romaniassa, Turkissa, 
Kiinassa, Intiassa, Japanissa, Etelä-Koreassa, Singaporessa ja Meksikossa.

 311 miljoonaa 
USD

2005

Yli 
800

Vertikaaliset markkinat
Metalli- ja koneistusala, elektroniikka ja 
teknologia, autoteollisuus ja alihankkijat, 
huonekalut ja varusteet, muovit ja polymeerit, 
lääke- ja kosmetiikka-ala, elintarvike- ja 
juomateollisuus sekä koulutus ja tiede. 

Kohderyhmä
Pienet ja keskisuuret yritykset (pk-yritykset), 
mutta myös suuryritykset.

UR-ekosysteemi
Yli 1 100 jakelijan, järjestelmäintegraattorin 
ja UR+-kehittäjäyrityksen maailmanlaajuinen 
verkosto.

Odense, Tanska Kim Povlsen

Liikevaihto vuonna 2021

Pääjohtaja

Universal Robots – Tietoa 
meistä

Perustettu

Työntekijöitä
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Universal Robotsin tuotevalikoima sisältää ulottuvuudeltaan ja hyötykuormaltaan erilaiset 
tuotteet UR3e, UR5e, UR10e, UR16e ja vuodesta 2023 alkaen UR20.

LUE LISÄÄ

LUE LISÄÄ

LUE LISÄÄ

LUE LISÄÄ

UR+
Jokaista cobottimallia tukee laaja valikoima 
työkaluja, ohjelmistoja, lisävarusteita 
ja Application Kit -sovellussarjoja UR+ 
-ekosysteemissä. Tämän ainutlaatuisen 
sovelluskaupan sertifioidut tuotteet 
integroituvat saumattomasti cobottien 
kanssa. Yhdistämällä UR-alustan ja alan 
suurimman ekosysteemin UR+ tarjoaa 
käyttäjille erilaisia ratkaisuja ja komponentteja, 
jotka on suunniteltu menestystä varten.

UR Academy
Universal Robotsin sertifioidut 
koulutuskumppanit auttavat yrityksiä 
rakentamaan luottamusta cobotteihin. UR 
Academy tarjoaa ilmaisia verkkokursseja 
sekä henkilökohtaista ja ohjattua koulutusta. 
Academyn kursseilla käyttäjät oppivat 
ohjelmoimaan cobotteja liiketoiminnan 
erityistarpeisiin edistyen aloittelijasta 
osaaviksi robottiteknikoiksi. Tämä luo 
mahdollisuuksia osaamisen kehittämiseen ja 
ammatilliseen kehittymiseen.

UR:n koulutusalan yhteistyö
Universal Robotsin johtavilla 
koulutusresursseilla ja -infrastruktuurilla 
kehitetään uuden sukupolven insinöörien, 
käyttöhenkilöstön ja robotiikkafanien 
robotiikan tuntemusta ja osaamista. Sen 
koulutusohjelma kouluille, korkeakouluille ja 
yliopistoille on jo käynnistetty usealla alueella, 
ja se on otettu lämpimästi vastaan.

UR:n palvelutarjonta
Universal Robots on sitoutunut jokaisen 
asiakkaan menestykseen. Autamme 
asiakkaita saavuttamaan tavoitteensa 
nopeammin kolmen palvelutason avulla. 

Tärkeimmät tuotteet
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Yhteistyön 
mahdollistavat 
turvatoiminnot

Helppo ohjelmointi Monipuolinen 
käyttöönotto

Nopea 
takaisinmaksuaika

Globaali 
kumppaniekosysteemi

Paikallinen palvelu ja 
tuki

TÜV-hyväksytty Moderni ja tyylikäs 
tanskalainen muotoilu

Huippuluokan 
tarkkuustekniikka

Vankka rakenne on tehty 
kestämään monenlaisia 

teollisuusympäristöjä

Tärkeimmät edut
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Lisätiedot ja haastattelupyynnöt:

PR Manager, Fleur Nielsen, +45 89 93 89 89, PR@universal-robots.com

Kattava luettelo aluetoimistoistamme löytyy täältä

Lisätietoja yrityksestä on osoitteessa www.universal-robots.com.

Media 
Lataa multimedia tästä

Asiakastarinoita: www.universal-robots.com/case-stories/

Ota yhteyttä

5



Kim Povlsen liittyi Universal Robotsiin 
maaliskuussa 2021. 

Kim on yrittäjähenkinen johtaja ja strategi, 
joka on omistautunut loppuasiakkaille ja 
heidän tarpeilleen.  
Hän uskoo tulevaisuuden suunnitteluun 
selkeän vision avulla ja sen muuttamiseen 
joustavaksi, mutta saavutettavissa olevaksi 
strategiaksi. 

Kim on tanskalainen, ja hänellä on 
kansainvälistä kokemusta työskentelystä 
Ranskassa ja Yhdysvalloissa Kim varttui 
Odensessa, jossa Universal Robotsin 
pääkonttori sijaitsee, mutta hän asuu 
nykyään perheensä kanssa Århusin 

kaupungissa Tanskassa.
Ennen Universal Robotsille tuloaan Kim 
toimi useissa johtavissa tehtävissä 
Schneider Electricissä, muun muassa 
strategia-, teknologia- ja EcoStruxure 
Power -yksikön varajohtajana sekä 
varatoimitusjohtajana ja toimitusjohtajana.

Hän on suorittanut tietojenkäsittelytieteen, 
sulautetun tekniikan ja tekoälyn 
maisterintutkinnon Etelä-Tanskan 
yliopistossa, joka sijaitsee 
Odensessa. Lisäksi hänellä on useita 
johtamissertifikaatteja, muun muassa 
Senior Executive Leadership Training, 
General Management & Strategy 
ranskalaiselta INSEADilta.

Pääjohtaja
Kim Povlsen
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Tarjoamalla käyttäjäystävällisiä ja edullisia cobotteja Universal Robots tuo 
robottitekniikan kaikenkokoisten yritysten saataville useilla eri toimialoilla. 

Universal Robotsin visiona on luoda maailma, jossa ihmiset eivät 
työskentele kuin robotit vaan yhdessä niiden kanssa. Ihmisten rinnalla 
työskentelevät cobotit pystyvät hoitamaan toistuvat tehtävät, jolloin ihmiset 
voivat keskittyä työhön, jonka ihmiset tekevät parhaiten.

Yhtiö pyrkii jatkuvasti määrittelemään automaatiota uudelleen. UR 
oli edelläkävijä julkaistessaan maailman ensimmäisen kaupallisesti 
kannattavan yhteistyörobotin, ja tämä innovatiivinen henki ohjaa yrityksen 
lähestymistapaa tuotekehitykseen nykyäänkin. 

Tuotevalikoiman vuosia kestäneen jalostuksen ja kypsymisen jälkeen 
Universal Robotsissa yhdistyvät globaalin yrityksen vahvuudet ja start-up-
henki.

Universal Robots on sitoutunut jokaisen asiakkaan menestykseen. 
Asiakaskokemuksen ymmärtäminen on tuotekehityksen ytimessä – UR-
tiimeillä on mahdollisuus työskennellä luovasti löytääkseen ratkaisuja 
asiakkaiden haasteisiin. 

Yritys perustuu yhteistyöhön koko sen huippuluokan robotiikka-alustan 
kehitystyössä. Tämä yhteistyö edistää yrityksen kasvua ja teknistä 
innovaatiota.

UR:n lähestymistapa
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Vuonna 2018 julkaistu Universal Robotsin e-Series sisältää cobotteja, jotka sopivat hyvin 
vaihteleviin teollisiin sovelluksiin erilaisten hyötykuormien ja ulottuvuuksien ansiosta.

Vuonna 2022 Universal Robots julkisti uutisen UR20:stä – ensimmäisestä innovatiivisen 
seuraavan sukupolven cobotista, joka täydentää yrityksen erittäin menestyvää e-Series-
mallien sarjaa. Siinä on täysin uusi nivelrakenne, ja se mahdollistaa entistä nopeamman 
tuotantokierron sekä raskaampien kuormien käsittelyn.

Yksityiskohtaisia tuotetietoja ja cobotteihin liittyviä teknisiä tietoja on saatavilla osoitteessa:
www.universal-robots.com/products/

UR20:n hyötykuorma on 20 kg (44,1 paunaa) ja ulottuvuus 1 750 mm (68,9 tuumaa)

UR16e:n hyötykuorma on 16 kg (35,3 paunaa) ja ulottuvuus 900 mm (35,4 tuumaa)

UR10e:n hyötykuorma on 12,5 kg (27,55 paunaa) ja ulottuvuus 1 300 mm (51,2 tuumaa)

UR5e:n hyötykuorma on 5 kg (11 paunaa) ja ulottuvuus 850 mm (33,5 tuumaa)

UR3e:n  hyötykuorma on 3 kg (6,5 paunaa) ja ulottuvuus 500 mm (19,7 tuumaa)

UR3e UR5e UR16e UR10e UR20

UR-cobotit
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Universal Robots -cobotteja markkinoidaan kansainvälisesti 
laajassa, yli 800 jakelijan ja järjestelmäintegraattorin 
verkostossa ympäri maailmaa.

Luettelo jakelijoista löytyy täältä:
www.universal-robots.com/distributors/

Myyntirakenne

9



Historia

2021
UR10e:n hyötykuormaa kasvatetaan 
12,5 kiloon (27,55 paunaan).

2020
Universal Robots saavuttaa 
merkkipaalun, kun maailmanlaajuisesti 
on asennettu yli 50 000 
yhteistyörobottia.

2022
Universal Robots julkistaa UR20:n, uuden 

20 kg:n hyötykuorman cobotin, joka on 
ensimmäinen innovatiivisista seuraavan 

sukupolven coboteista.

Universal Robots avaa 100. 
koulutuskeskuksensa.

Yhdessä sisaryhtiönsä MiR:n kanssa 
Universal Robots rakentaa uutta, 

huippuluokan pääkonttoria Odenseen, 
Tanskaan. Se on maailman suurin cobottien 

ja autonomisten mobiilirobottien (AMR) 
keskus, ja sen odotetaan valmistuvan 

tammikuussa 2024.

2019
Universal Robots lanseeraa raskaaseen 
käyttöön 16 kilon UR16e:n, joka pystyy 
käsittelemään raskaita materiaaleja, 
suorittamaan raskasta konepalvelua 
sekä pakkaus- ja lavaustehtäviä, ja 
autonomiset mobiilirobotit (AMR).

2018
Universal Robotsin e-Series-sarjaan 

julkaistaan täysin uusi sukupolvi 
Automatica-messuille Münchenissä. 

Uusi alusta on yhteistyörobottien 
suunnannäyttäjä, joka mahdollistaa 

entistä nopeamman ratkaisukehityksen 
ja käyttöönoton.

Perustaja Esben Østergaard saa 
Engelberger-palkinnon – robotiikan 

Nobel-palkinnon.

2016
Universal Robots esittelee UR+:n, 
ainutlaatuisen ekosysteemin, joka tuo 
lisäarvoa kehittäjäyhteisölle, jakelijoille ja 
loppukäyttäjille. 

Universal Robots Academy 
käynnistetään lisäämään 
robottitietoisuutta. Se koostuu 
maksuttomista e-oppimismoduuleista, 
jotka muodostavat UR-cobottien 
ohjelmoinnin peruskoulutuksen. 
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2011
Universal Robots tulee Aasian 

markkinoille ja perustaa paikallisen 
toimiston Kiinaan.

2008
Vuonna 2008 julkaistu Universal 

Robotsin ensimmäinen tuote oli UR5, 
kuusinivelinen robottikäsivarsi, joka 

mullisti teollisuusrobottien markkinat.

Jälleenmyyjät Tanskassa ja Saksassa 
myyvät ensimmäiset UR5-cobotit.

2003
Etelä-Tanskan yliopistossa Odensessa 

Esben Østergaard, Kasper Støy 
ja Kristian Kassow analysoivat 

cobottien erityisvaatimuksia 
elintarviketeollisuudessa. Heidän 

johtopäätöksensä on, että 
robotiikkamarkkinoita hallitsevat 

raskaat, kalliit ja hankalakäyttöiset 
robotit.

2012
Universal Robotsin 10 kg:n 
hyötykuorman cobotti UR10 
julkaistaan. Yhtiö perustaa tytäryhtiön 
Yhdysvaltoihin.

2010
Universal Robots laajentaa 
liiketoimintaansa kattamaan koko 
Euroopan.

2005
Esben Østergaard, Kasper Støy ja 
Kristian Kassow perustavat Universal 
Robotsin. Heidän tavoitteenaan on 
tuoda robottiteknologia pienten ja 
keskisuurten yritysten saataville 
lanseeraamalla kevyt robotti – cobotti 
– jonka asentaminen ja ohjelmointi on 
helppoa. 

2015
Universal Robots julkaisee UR3:n. 
Uusi 3 kg:n hyötykuorman cobotti 

kevyisiin kokoonpanotehtäviin ja 
automatisoituihin työpöytäsovelluksiin 

esitellään messuilla Shanghaissa, 
Chicagossa ja Hannoverissa.

Teradyne ostaa Universal Robotsin 285 
miljoonalla dollarilla.

2014
Yritys muuttaa uuteen isompaan 
pääkonttoriin.

TÜV Nord sertifioi UR-robottien 
turvajärjestelmät.
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