
10 ขัน้ตอนง่ายๆ

การเริ่มต้น 
ใช้งานโคบอท



การเริ่มต้น 
ใช้งานโคบอท
หุ่นยนต์ร่วมปฏิบัติงานที่คุ้มค่า ปลอดภัย และมีความยืดหยุ่นหรือโคบอทท�าให้ระบบออโตเมช่ันเปน็เรื่องง่าย 

กว่าที่เคย ไม่ว่าจะเปน็บริษัทขนาดเล็กหรือขนาดกลาง แม้คุณจะสามารถน�าโคบอทไปใช้ได้ในงานหลากหลาย 
ประเภท แต่บางงานก็อาจเหมาะกับระบบอัตโนมัติมากกว่างานอ่ืน ซ่ึงนับว่าเปน็จริงอย่างย่ิงหากคุณเพิ่มเริ่มต้น

 

ใช้งาน เราจึงสร้างคู่มือ 10 ขั้นตอนง่ายๆ น้ีขึ้นมา

ใช้มิเตอร์วัดความซับซ้อนของโคบอท
หากคุณเพิ่งเคยใช้งานโคบอทเปน็ครั้งแรก ควรมองหากระบวนการที่จัดว่าอยู่ในฝ่ังง่ายของมิเตอร์เปน็ส่วนใหญ่  

อาจมีองค์ประกอบท่ีซับซ้อนปนอยู่ได้บ้าง แต่หากค�าตอบของคุณส่วนใหญ่อยู่ในฝ่ังยาก อาจเปน็สิ่งที่คุณ 

ต้องพิจารณาดู โคบอทนั้นสามารถเปลี่ยนกระบวนการให้เปน็อัตโนมัติได้แน่นอน แต่คุณอาจต้องการ 

ความช่วยเหลือเพิ่มเติมจากซิสเต็มอินติเกรเตอร์หรืออาศัยทรัพยากรจากที่อื่น

ช่วง "ง่าย" ครอบคลุมงานที่คุณสามารถท�า 
ได้ด้วยตนเองอย่างง่ายดาย

มิเตอร์วัดความซับซ้อนของโคบอท

ช่วง "ยาก" ครอบคลุมงานที่อาจต้อง 
อาศัยความช่วยเหลือจากภายนอก
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คุณสามารถเปลี่ยนอะไร 
ให้เปน็ระบบอัตโนมัติได้บ้าง
หาค�าตอบได้ใน 10 ขัน้ตอนง่ายๆ นี้
การใช้งานท่ีเหมาะส�าหรับโคบอทอยู่ในกระบวนการผลิตด้วยมือที่มีความจ�าเจซ่ึงท�าร่วมกับพนักงานที่เปน็มนุษย์
แต่ไม่ต้องอาศัยฝีมือ การคิดวิเคราะห์ หรือการตัดสินใจในทันที จุดเริ่มต้นที่ดีคือการหยิบช้ินงานป้อนเครื่องจักร
และการหยิบและวาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานที่อาจท�าให้เกิดการบาดเจ็บจากการท�างานที่ไม่สอดคล้องกับสรีระ
ร่างกายหรืองานที่จ�าเปน็ต้องให้พนักงานที่เปน็มนุษย์ท�าร่วมกับเครื่องจักรที่เปน็อันตราย 

ปริมาณการผลิต1 ช้ินส่วน 
และการจัดวาง3 การเช่ือมต่อ 

และการผสานรวม5 การติดตัง้ 
และการกัน้รัว้

7 การตัง้โปรแกรม 
และลอจิก9

ระยะการท�างาน 
และการรับน�้าหนัก

2 ปฏิบัติงานร่วมกับมนุษย์4 มือจับ 
และอุปกรณ์ติดตัง้ปลายแขน

6 สิ่งแวดล้อม8 ความต้องการ 
ในอนาคต
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ปริมาณการผลิต
โดยทั่วไปโคบอทจะปฏิบัติงานในกระบวนการง่ายๆ ด้วยความเร็วเท่ากับพนักงานที่เปน็มนุษย์ ดังนั้น ในการเปลี่ยน 

เปน็ระบบอัตโนมัติ จึงควรเลือกการกระบวนการท่ีคุณพอใจกับปริมาณการผลิตที่ได้จากแรงงานมนุษย์อยู่แล้ว  

โคบอทสามารถท�างานในกระบวนการได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องหยุดพัก คุณจึงจะได้เห็นประสิทธิภาพการผลิตที่เพิ่ม 

สูงขึ้นอย่างแน่นอน แต่โคบอทยังช่วยให้ผลผลิตมีความสม�่าเสมอและน่าเช่ือถือด้วย ซ่ึงท�าให้พนักงานเปน็อิสระจาก
 

งานที่อาศัยทักษะต�่าและสามารถไปท�างานในหน้าที่ที่มีคุณค่ามากกว่าได้ 

หากคุณต้องการให้โคบอทท�างานด้วยความเร็วสูงกว่ามนุษย์ คุณอาจต้องใช้ระบบอื่นๆ  
เพื่อให้แน่ใจว่าพนักงานจะได้รับความปลอดภัย คุณอาจต้องก�าหนดเส้นทางค�าสัง่ที่

 

เหมาะสมให้กับหุ่นยนต์และระมัดระวังในเรื่องการรับน�้าหนัก 

Simple Advanced

ความเร็วของปริมาณการผลิต 
เท่ากันกับพนักงานที่เป็นมนุษย์

มิเตอร์วัดความซับซ้อนของโคบอท

ความเร็วที่สูงขึ้นจะเพิ่มความซับซ้อน 
ในการประเมินความเสี่ยง
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ระยะการท�างานและ
การรับน�้าหนัก
โคบอทมีขนาดที่แตกต่างกัน แต่โดยทั่วไปแล้วจะเหมาะกับการใช้งานท่ีมีระยะการท�างานต�่ากว่า 50 นิ้ว (1,300 มม.) 
และการเคลื่อนย้ายช้ินส่วนที่มีน�้าหนักน้อยกว่า 20 ปอนด ์(10 กก.)  และอย่าลืมรวมน�้าหนักของเครื่องมือที่ปลายแขนกล
ดว้ยในน�้าหนกัรวมทัง้หมด หากคณุมหีลายกระบวนการ ลองเลอืกใช้ตระกลูโคบอทที่มขีนาดและขอ้มูลจ�าเพาะที่หลากหลาย 
หากไม่ใช่งานขนาดใหญ่เช่นการจัดวางบนพาเลท ให้เลือกงานที่มนุษย์สามารถเอื้อมถึงได้จากจุดเดียวในการเปลี่ยนเปน็
ระบบอัตโนมัต ิ 

�ส�ำหรับงำนขนำดใหญ่ที่มีระยะกำรท�ำงำนที่ยำวขึ้น�คุณอำจต้องใช้โคบอทหลำยตัว 

หรือปรับเปลี่ยนผังกำรผลิตเพื่อให้โคบอทหนึ่งตัวสำมำรถเอื้อมถึง�

Simple Advanced

เคลื่อนย้ายช้ินส่วนที่มีน�้าหนักเบากว่า 20 ปอนด ์
(10 กก.) และมีระยะการท�างานต�่ากว่า 50 นิ้ว 
(1,300 มม.)

มิเตอร์วัดความซับซ้อนของโคบอท

โคบอทหลายตัวหรือเปลี่ยนผังการผลิต 
เพื่อให้โคบอทเอื้อมถึง
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ช้ินส่วนและการจดัวาง
งานที่เหมาะส�าหรับโคบอทคือ การเคล่ือนย้ายช้ินส่วนที่มีขนาดและรูปร่างสม�่าเสมอ ซ่ึงท�าให้ง่ายต่อการก�าหนด

 

อุปกรณ์ติดตั้งปลายแขนที่จะใช้หยิบช้ินส่วน เพื่อให้เขียนโปรแกรมได้ง่าย ควรวางช้ินส่วนไว้ในต�าแหน่งเดิมบนโต๊ะหรือถาด  

เพื่อให้หุ่นยนต์สามารถท�างานในขั้นตอนเดิมซ�้ าได้ หรือวางช้ินส่วนในเมทริกซ์ตามล�าดับ (ในถาดหรือกล่อง) เพื่อให ้

หุ่นยนต์เรียนรู้เพียงต�าแหน่งแรก ต�าแหน่งสุดท้าย และจ�านวนช้ินส่วนในแต่ละแถวและคอลัมน์ โคบอทบางรุ่น 
อาจมีความสามารถในการจัดวางบนพาเลทที่ได้รับการตั้งโปรแกรมมาล่วงหน้าแล้ว

 �หากเป็นไปได้ ให้หลีกเลี่ยงการใช้ระบบวิชันหรือเซนเซอร์ในการระบุและหยิบช้ินส่วน โคบอทนัน้
สามารถจัดการกับช้ินส่วนที่มีคุณสมบัติที่ไม่เหมือนกัน (ขนาดและรูปร่าง) หรือการจัดวาง 
อย่างไม่เป็นแบบแผน (รวมในกันกล่อง) ได้อย่างแน่นอน แต่จะมีความซับซ้อนกว่า

Simple Advanced

ขนาดและรูปร่างที่สม�่าเสมอ 

จัดวางตามล�าดับ

มิเตอร์วัดความซับซ้อนของโคบอท

จัดวางอย่างไม่มีแบบแผน 
และช้ินส่วนมีคุณสมบัติแตกต่างกัน
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หากโคบอทต้องเคลื่อนไหวด้วยความเร็วสูงหรืองานมีความเสี่ยงด้านความปลอดภัยมากขึ้น 
คุณอาจต้องใช้ม่านแสงหรือเครื่องสแกนเพื่อความปลอดภัยเพื่อให้โคบอทท�างานช้าลงหรือ 

หยุดการท�างานเมื่อมนุษย์เข้ามาในพื้นที่ท�างาน

Simple Advanced

พนักงานและโคบอทถูกก�าหนดพื้นที่ 
และการโต้ตอบไว้อย่างชัดเจน

มิเตอร์วัดความซับซ้อนของโคบอท

ความเร็วของโคบอท ช้ินส่วน หรืออุปกรณ์ติดตัง้ปลายแขน 
ที่จ�าเป็นต้องใช้มาตรการความปลอดภัยเพิ่มเติม

ปฏิบัติงาน 
ร่วมกับมนุษย์
หุ่นยนต์ร่วมปฏิบัติงานได้รับการออกแบบมาให้ท�างานเคียงข้างพนักงานท่ีเป็นมนุษย์ได้อย่างปลอดภัย  

แต่การประเมินความเสี่ยงจะช่วยก�าหนดว่าการโต้ตอบที่ เหมาะสมระหว่างมนุษย์กับโคบอทในสถานการณ ์

ของคุณเปน็อย่างไร เช่นเดียวกับการท�างานร่วมกันของมนุษย์ ความกังวลด้านความปลอดภัยได้แก่ การเคลื่อนย้าย 

ช้ินส่วนที่มีขอบคม หรือการใช้เครื่องมือตัด หัวเช่ือม หรือล้อเจียร สิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมในการท�างานร่วมกันคือ
 

เมื่อมนุษย์สามารถท�าสิ่งที่ตนเองมีความเช่ียวชาญได้ เช่น ควบคุมการปฏิบัติงาน ในขณะที่โคบอทท�างานที่ใช้แรงมนุษย์
ซ่ึงมีความจ�าเจ และอาจเปน็อันตรายในการจัดการกับช้ินส่วนและเครื่องจักร
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การเช่ือมต่อ 
และการผสานรวม
ลองคิดดูว่าคุณต้องการให้โคบอทท�างานร่วมกับเครื่องจักรใด และการโต้ตอบระหว่างกันจะเปน็อย่างไร โคบอทจะท�า 

เพียงแค่แทนท่ีการโต้ตอบอย่างง่ายมนุษย์ เช่น เปิดประตู ใส่หรือหยิบช้ินส่วนออก หรือกดปุ่มใช่หรือไม่ หรือคุณต้องการ
การโต้ตอบระหว่างหุ่นยนต์กับเครื่องจักรที่ใกล้ชิดกันมากกว่านั้นโดยมีการติดต่อกันโดยตรง ย่ิงโคบอทของคุณต้องท�างาน
ใกล้ชิดกับเครื่องจักรมากเท่าใด กระบวนการที่มีความซับซ้อนมากจะถูกท�าให้เปน็อัตโนมัติมากขึ้น

�การผสานรวมระบบโคบอทและเครื่องจักรที่ท�างานใกล้ชิดกันจะง่ายขึ้นเมื่อมีตัวควบคุม I/O  
แบบดิจิตอลหรือโพรโตคอลการสื่อสารที่ใช้อีเทอร์เน็ต เช่น EthernetIP เพื่อให้เกิดความ
ยุ่งยากน้อยที่สุด ควรจ�ากัดการโต้ตอบของเครื่องจักรไว้ที่ค�าสัง่พื้นฐาน เช่น เริ่มต้นวงจร  
หรือสิ้นสุดวงจร

Simple Advanced

โคบอทโต้ตอบกับเครื่องจักร 
แบบเดียวกับมนุษย์

มิเตอร์วัดความซับซ้อนของโคบอท

ผสานรวมโคบอทเข้ากับ I/O ของเครื่องจักร
โดยตรงในระดับค�าสัง่ที่สูงกว่าวงจรพื้นฐาน
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คุณสามารถใช้อุปกรณ์ติดตัง้ปลายแขนที่มีความยืดหยุ่นช้ินเดียวได้กับหลายกระบวนการ
หรือไม่ หรือคุณจ�าเป็นต้องใช้เครื่องมือแยกกันส�าหรับงานแต่ละอย่าง เครื่องมือที่มีจ�าหน่าย
อาจใช้งานได้ง่ายและมีความคุ้มค่า แต่เครื่องมือที่คุณปรับแต่งเองก็อาจเหมาะกับความ
ต้องการของคุณ แม้จะเป็นการเพิ่มความซับซ้อนก็ตาม

ช้ินส่วนที่มีความสม�่าเสมอ หยิบจับ 

ได้ง่ายด้วยมือจับมาตรฐาน

มิเตอร์วัดความซับซ้อนของโคบอท

ช้ินส่วนที่มีขนาดและรูปร่างแตกต่างกัน 
หรืออุปกรณ์ติดตัง้ปลายแขนที่คุณปรับแต่งเอง

Simple Advanced

มือจับและอุปกรณ์ 
ติดตัง้ปลายแขน
อุปกรณ์ติดตั้งปลายแขนจะถูกติดตั้งที่แขนของหุ่นยนต์เพื่อท�าหน้าที่ตอบโต้กับช้ินส่วนและเครื่องจักร อาจเปน็มือจับ

 

แบบยางดูดหรือมือจับแบบสองน้ิวที่ใช้ในการหยิบช้ินส่วน เครื่องมือเช่ือมจุดหรือเครื่องพ่นสเปรย์สี หรืออะไรก็ได ้

ที่คุณต้องการส�าหรับการใช้งานของคุณ มียางดูดและมือจับส�าหรับแขนหุ่นยนต์ให้เลือกหลากหลายแบบ และหาก
ต้องการน�าไปใช้ในงานที่มีความเฉพาะเจาะจง คุณก็สามารถสร้างเครื่องมือเองได้ด้วยเครื่องพิมพ์สามมิติหรือจาก
ซัพพลายเออร์ท่ีมีความเช่ียวชาญ 
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การติดตัง้ 
และการกัน้รัว้
หากเปน็การใช้งานท่ีง่ายที่สุด โคบอทจะถูกติดตั้งในที่แห่งหนึ่งและอยู่ในต�าแหน่งเดิมเพ่ือท�าหน้าที่เดิมๆ แต่โคบอทที่มีน�้าหนัก
เบาและตั้งโปรแกรมได้ง่ายนั้นสามารถเคลื่อนย้ายไปมาระหว่างกระบวนการผลิตได้ด้วย แม้จะติดตั้งอยู่บนล้อเลื่อนเพ่ือความ
สะดวกก็ตาม เพียงอย่าลืมว่าในการเคลื่อนย้ายโคบอทแต่ละครั้ง จ�าเป็นต้องมีการตั้งค่าใหม่ให้เหมาะสมกับพื้นท่ีท�างาน 

เพื่อให้ช้ินส่วนและเครื่องจักรอยู่ในจุดที่โคบอทต้องการให้อยู่ คุณสามารถจัดเก็บโปรแกรมลงบนแป้นสอนและโหลดมาใช้ใหม่
ได้ด้วยการกดปุ่มเพียงครั้งเดียว

การใช้งานโคบอทส่วนใหญ่ไม่จ�าเป็นต้องใช้การป้องกันความปลอดภัยหรือเซนเซอร์เพิ่มเติม  
ขึ้นอยู่กับการประเมินความเสี่ยงของคุณ หุ่นยนต์มีคุณสมบัติในตัวตามข้อก�าหนดด้านความ
ปลอดภัยปัจจุบันในการจ�ากัดแรงจับและแรงบิด เพื่อให้หุ่นยนต์หยุดการท�างานได้โดยอัตโนมัต ิ

และไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกายหากชนเข้ากับมนุษย์

Simple Advanced

ติดตัง้หุ่นยนต์ไว้ในจุดเดิม โดยเคลื่อนไหว
เท่าความเร็วของมนุษย์โดยทัว่ไป

มิเตอร์วัดความซับซ้อนของโคบอท

หุ่นยนต์เคลื่อนไหวและท�างานด้วยความเร็วสูง 
หรือต้องใช้การป้องกันความปลอดภัยเพิ่มเติม
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�ผ้าคลุมป้องกันจะช่วยปกป้องแขนของโคบอทจากอุณหภูมิและความช้ืนที่รุนแรง�ของเหลว
และสภาพบรรยากาศที่กัดกร่อน�รวมถึงอนุภาคต่างๆ�เช่น�ผง�ฝุ่นละออง�หรือเศษตะกอน
ต่างๆ�ผ้าคลุมเหล่านี้มีจ�าหน่ายทัว่ไป�แต่ยิ่งสภาพแวดล้อมมีความสมบุกสมบันมากเท่าใด�
การเปลี่ยนเป็นระบบอัตโนมัติก็จะมีความซับซ้อนมากขึ้นเท่านัน้

Simple Advanced

สภาพแวดล้อมการท�างานมาตรฐาน 
ส�าหรับพนักงานที่เป็นมนุษย์

มิเตอร์วัดความซับซ้อนของโคบอท

สภาพแวดล้อมสมบุกสมบันหรือการใช้งานที่มีข้อก�าหนด 
ด้านสุขอนามัยหรือห้องปลอดเช้ือ

สิ่งแวดล้อม
โคบอทสามารถท�างานได้ในแทบทุกสภาพแวดล้อมที่มนุษย์สามารถท�างานได้โดยไม่บ่นเร่ืองอุณหภูมิ เสียงดัง หรือ 

สิ่งสกปรก ในทางตรงข้าม คุณจะพบว่าโคบอทก็สามารถท�างานในสภาพแวดล้อมท่ีมีสุขอนามัยหรือแม้แต่ห้องที่ได้รับ
การรับรองว่าปลอดเช้ือเช่นกัน แต่ก็เช่นเดียวกับอุปกรณ์อื่นๆ (หรือพนักงานที่ เป็นมนุษย์) โคบอทที่ต้องท�างาน 
ในสภาพแวดล้อมที่สมบุกสมบันอาจจ�าเปน็ต้องได้รับการป้องกันเพิ่มเติม 
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การตัง้โปรแกรม 
และลอจิก
ยิ่งมีจ�านวนเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่คุณต้องใช้ร่วมกับโคบอทมากเท่าใด การใช้งานก็จะมีความซับซ้อนมากขึ้นเท่านั้น  
การใช้งานแบบหยิบและวางง่ายๆ โดยวางช้ินส่วนที่มีความสม�่าเสมอในต�าแหน่งตามล�าดับ อาจสามารถตั้งโปรแกรมได้
ภายในเวลาไม่กี่นาที การเปลี่ยนไปใช้งานอย่างอื่นหรือเปลี่ยนประเภทช้ินส่วนก็อาจสามารถท�าได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย
เช่นกัน ส่ิงส�าคัญคือ กระบวนการท่ีสามารถเปลี่ยนให้เปน็ระบบอัตโนมัติได้ง่ายคือกระบวนการที่หุ่นยนต์สามารถท�างาน

 

ได้โดยอาศัยค�าสั่งที่ไม่ซับซ้อนเพียงเล็กน้อยจากเซนเซอร์หรือตัวควบคุมภายนอก 

  กระบวนการจะมีความซับซ้อนมากขึ้นหากคุณต้องใช้ระบบวิชันหรือระบบเซนเซอร์แรงจับ 
ในการระบุและหยิบช้ินส่วน หรือใช้อุปกรณ์ต้านแรงเพื่อตรวจสอบและควบคุมการท�างาน 
และการโต้ตอบของหุ่นยนต์กับเครื่องจักรอื่นๆ 

Simple Advanced

กระบวนการหยิบและวาง 
ที่ไม่ซับซ้อนและมีความสม�่าเสมอ

มิเตอร์วัดความซับซ้อนของโคบอท

การใช้งานที่จ�าเป็นต้องอาศัยระบบน�าทางวิชัน  
ระบบเซนเซอร์แรงจับหรือความปลอดภัย
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โคบอทนัน้มีความยืดหยุ่น น�้าหนักเบา และตัง้โปรแกรมได้ง่าย คุณอาจจะได้เห็นตัวเอง 

เคลื่อนย้ายโคบอทตัวแรกไปลองใช้ในงานใหม่ๆ หรืองานในระดับที่ยากขึ้นในโรงงานผลิต 

ของคุณ การเลือกซ้ือโคบอทจากตระกูลที่มีขนาดและข้อมูลจ�าเพาะที่แตกต่างกันจะช่วยให้
คุณน�าความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ได้อย่างง่ายดายและเริ่มปฏิบัติงานในหน้าที่ใหม่ได้อย่างรวดเร็ว

Simple Advanced

กระบวนการที่มีความสม�่าเสมอ 

ในปัจจุบัน

มิเตอร์วัดความซับซ้อนของโคบอท

กระบวนการที่ดซัูบซ้อนเมื่อคณุ
เพิ่งเริ่มต้นจะดูง่ายขึ้นในเวลาไม่นาน!

ความต้องการ 
ในอนาคต
หากคุณเพิ่งเริ่มต้นใช้งานโคบอท อาจไม่จ�าเปน็ต้องตั้งเป้าหมายไว้สูงมากนัก แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะวางแผน
ล่วงหน้าไม่ได้ เมื่อคุณประสบความส�าเร็จในการใช้งานครั้งแรกแล้ว คุณจะพบว่าตัวเองมีมุมมองท่ีเปลี่ยนไปต่อการ
ท�างานด้วยแรงงานมนุษย์ทั้งหมด ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโคบอทที่มีจ�าหน่ายและพิจารณาดูว่าโคบอทที่สามารถ
ตอบสนองความต้องการของคุณได้ในปัจจุบันจะตอบสนองความต้องการในอนาคตได้หรือไม่ เมื่อคุณติดตั้งและเริ่มใช้
งานโคบอทตัวแรกแล้ว คุณจะพบว่าส่ิงที่ดูเปน็เป้าหมายที่สูงเกินไปในตอนแรกนั้น แท้จริงเปน็สิ่งที่สมเหตุสมผลอย่างยิ่ง
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ยูนิเวอร์ซัล โรบอทเกิดจากการร่วมก่อตัง้ในปี 2005 โดยคุณ Esben Østergaard 
ซีทีโอของบริษัท ผู้ซ่ึงต้องการให้ทุกคนสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีหุ่นยนต์ได้โดยการ
พัฒนาหุ่นยนต์อุตสาหกรรมขนาดเล็กที่ใช้งานง่าย มีราคาไม่แพง ยืดหยุ่น และมีความ
ปลอดภัยในการใช้งาน นับตั้งแต่เปิดตัวหุ่นยนต์ตัวแรกไปเม่ือปี 2008 บริษัทก็มีการ
เติบโตที่โดดเด่นด้วยหุ่นยนต์ที่ใช้งานง่ายซ่ึงปัจจุบันมีการจ�าหน่ายไปกว่า 50 ประเทศ
ทั่วโลก

บริษัทซ่ึงอยู่ในเครือของบริษัทเทราดีน มีส�านักงานใหญ่อยู่ที่เมืองโอเดนเซ ประเทศ
เดนมาร์ก และมีบริษัทสาขาตลอดจนส�านักงานประจ�าภูมิภาคต่างๆ ในประเทศ
สหรัฐอเมริกา สเปน เยอรมนี อิตาลี สาธารณรัฐเชก็ จีน สิงคโปร์ อินเดีย ญี่ปุ่น 
ไต้หวัน และเกาหลีใต้

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม เยี่ยมชมเว็บไซต์ได้ที่ www.universal-robots.com/th/

ขอชมการสาธิตโคบอทจากผู้แทนจ�าหน่าย 
ในท้องถิ่นของคุณเพื่อหาค�าตอบว่า 

การเริ่มต้นใช้งานโคบอทเปน็เรื่องง่ายเพียงใด

ขอชมการสาธิตโคบอท  
จากผู้แทนจ�าหน่าย

เราท�าให้การเริ่มต้น 
เป็นเรื่องง่าย!

Hotline: +66 81 6444 991

https://www.universal-robots.com/th/
https://www.instagram.com/universalrobots/
https://www.facebook.com/UniversalRobots
https://twitter.com/Universal_Robot
https://www.youtube.com/channel/UCsBrNYQF9x9Yiz1vOpGMRcA
https://www.linkedin.com/company/235176
https://plus.google.com/+Universalrobotscom
https://www.universal-robots.com/th/2020/book-a-robot-demo_hq-5-things/
https://www.universal-robots.com/th/2020/book-a-robot-demo_hq-5-things/

