
Besvar disse 5 spørgsmål, og find svaret

ER DIN VIRKSOMHED 
FOR LILLE 
TIL ROBOTTER?



Hvilke robotter 
kan jeg vælge imellem?

Har jeg råd til at 
automatisere 
produktionen?

Hvilke processer 
kan jeg automatisere?

Er cobots 
det rigtige valg for mig?

SØRG FOR, AT DU STILLER 
DE RIGTIGE SPØRGSMÅL

Hvis du er en lille eller mellemstor producent, eller er udfordret af low-volume- 
high-mix-produktion, overvejer du måske, om robotter er det rigtige for din virksomhed.

Men hvis du har affundet dig med manuel produktion, fordi du ikke er en stor national producent, 
så stiller du måske ikke de rigtige spørgsmål. 

VORES LILLE HÅNDBOG GUIDER DIG GENNEM DE VIGTIGSTE OVERVEJELSER OMKRING ROBOTTER  
I SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER.

Er det nødvendigt 
at automatisere 
produktionen?



ER DET NØDVENDIGT 
AT AUTOMATISERE 
PRODUKTIONEN?
Start med at glemme dine forudindtagede holdninger til de omkostninger eller den 
kompleksitet, der forbundet med robotter. Bedøm derefter objektivt, om din 
virksomheds udfordringer kan løses ved at automatisere produktionsprocesser.

HVIS DU SVAREDE JA TIL ÉN ELLER FLERE AF DISSE PROBLEMATIKKER, 
ER AUTOMATISERING HELT SIKKERT VÆRD AT OVERVEJE.

Mulige udfordringer for virksomheden:    Ja     Nej 

Konkurrencen er hård, og jeg er nødt til at se på nye måder at sænke omkostningerne på

Jeg er nødt til at forbedre produktkvaliteten

Jeg er nødt til at reducere spild – hvad angår tid, materialer eller begge dele

Jeg har behov for øget fleksibilitet for at tilpasse virksomheden til skiftende produktkrav

Det er svært for mig at finde medarbejdere til manuelle jobs med mange rutineprægede gentagelser

Midlertidigt ansatte er ikke pålidelige, eller det tager for lang tid at lære vores processer

Ensformige eller farlige processer påvirker mine ansattes helbred og sikkerhed

Jeg er nødt til at skabe vækst i min virksomhed, uden at væksten bliver for voldsom 

Mulige udfordringer for virksomheden:    Ja     Nej 

Konkurrencen er hård, og jeg er nødt til at se på nye måder at sænke omkostningerne på

Jeg er nødt til at forbedre produktkvaliteten

Jeg er nødt til at reducere spild – hvad angår tid, materialer eller begge dele

Jeg har behov for øget fleksibilitet for at tilpasse virksomheden til skiftende produktkrav

Det er svært for mig at finde medarbejdere til manuelle jobs med mange rutineprægede gentagelser

Midlertidigt ansatte er ikke pålidelige, eller det tager for lang tid at lære vores processer

Ensformige eller farlige processer påvirker mine ansattes helbred og sikkerhed

Jeg er nødt til at skabe vækst i min virksomhed, uden at væksten bliver for voldsom 



HVILKE TYPER 
ROBOTTER 
KOMMER PÅ TALE?
Robotter til produktion kan typisk opdeles i to kategorier: industrirobotter og kollaborative robotter 
(eller cobots). Sæt flueben ud for de punkter, der mest præcist opfylder dine behov. 

For mange små og mellemstore producenter er cobots 
en ideel mulighed.

Industrirobotter

Jeg har plads til større, fast udstyr

Jeg har behov for ekstremt præcis produktion 
med høj volumen og hastighed

Jeg har behov for at automatisere farlige 
processer eller højhastighedsprocesser, som 
kræver sikkerhedsbur for at beskytte ansatte

Jeg har ikke behov for fleksibilitet for at ændre 
processer eller automatisering af produktionslinjen

Jeg råder over programmerings- og 
integreringseksperter internt i virksomheden

✓ ✓Kollaborative robotter

Jeg har begrænset produktionsareal

Jeg har behov for at automatisere processer, 
som kan finde sted side om side med 
menneskelig arbejdskraft

Mine proces- og volumenkrav kan opnås ved 
omtrent samme hastighed som ved 
menneskelig arbejdskraft

Jeg har behov for fleksibilitet for at automatisere 
flere forskellige processer, hvor der kun er minimal 
nedetid i forbindelse med ændringer

Robotten skal være nem at programmere og 
anvende med begrænset eller ingen erfaring 



HAR JEG RÅD TIL AT 
AT AUTOMATISERE 
PRODUKTIONEN?
Investeringsomkostningerne er de samme for begge typer robotter, men det er de underliggende faktorer, der afgør, hvor 
meget din automatiseringsløsning koster totalt set. Beregn, hvor hurtigt din investering betaler sig tilbage, ved at 
sammenligne de totale årlige udgifter.

* Beregnede omkostninger i USD

Robot   $*

Omkostninger til hardware

Trefaset strøminfrastruktur

Integrering / programmering

Værktøj for enden af armen

Afskærmning

Lysgardin

Sikkerhedsscanner

Softwarelicens

Vedligeholdelses- / reparationsomkostninger

Samlede omkostninger for robotten

Manuel arbejdskraft  $*

Arbejdsløn

Ydelser

Uddannelse

Nedetid

Overtid

Materialespild

Produkttab

Samlede omkostninger  
for manuel arbejdskraft

Klik for at se UR+ økosystemet 
for omkostningseffektive 
endeeffektorer og andet tilbehør. 

Cobot $*

Omkostninger til hardware

Stik til 110 V-udtag  0

Gratis online-træning  0

Værktøj for enden af armen

 

 

 

Vedligeholdelse på stedet

Totale omkostninger for cobot

https://www.universal-robots.com/da/plus/


HVILKE PROCESSER KAN JEG 
AUTOMATISERE?

Cobots kan automatisere mange forskellige opgaver. De er små med lav vægt, så de kan nemt flyttes rundt på virksomhedens gulvareal til 
forskellige processer. De er nemme at programmere, og du kan gemme programmer, så de kan bruges igen.

Cobots er ultrafleksible værktøjer, som kan udføre en lang række 
opgaver, der svarer til det, den menneskelige arm kan udføre. 
Men en cobot har et større bevægelsesområde, den bliver ikke træt, 
ligesom den kan udføre farlige opgaver uden risiko for skader.

Laboratorieanalyse

Kvalitetskontrol

Samling

Maskinpasning

Pick and place

Sprøjtestøbning

Emballering og 
Palletering

Skrueopgaver

Limning,  
dosering & svejsning

✓ ✓
Montering 

CNC-læsning/aflæsning

Samling

Skrueopgaver

Limning og dosering

Farligt arbejde, eller arbejde, der nemt giver skader

Arbejde, der ikke kræver menneskelig 
fingerfærdighed, kritisk tænkning eller 
afgørelser, der skal træffes på stedet

Hvad kan du automatisere?

Pick and place

Pakning og palletering

Polering

Analyse og test

Ensformige, manuelle processer

Sprøjtestøbning

Kvalitetskontrol 

Maskinpasning

Klik her for at se 
hvordan cobots 
 virker i en lang række 
forskellige opgaver. 

https://www.universal-robots.com/da/cases/


ER COBOTS DET 
RIGTIGE VALG FOR 
MIG?

I SIDSTE ENDE FINDER DU BEDST UD AF, OM COBOTS ER NOGET FOR DIG 
VED AT KONTAKTE EN FORHANDLER OG AFTALE EN DEMONSTRATION.

Jeg har behov for en robot, som... 

Er prisvenlig med minimale ekstra omkostninger

Passer til gulvarealet i min virksomhed uden pladskrævende sikkerhedsafskærmning

Er nem for nuværende medarbejdere at opstille og programmere

Hurtigt kan flyttes til nye processer eller produktionslinjer

Kan erstatte menneskelig arbejdskraft i stillinger med hyppig udskiftning  
og vanskelig genbesættelse

Kan udfylde uattraktive jobfunktioner i nutidens hårde arbejdsmarked
Giver mig mulighed for at flytte ansatte væk fra jobfunktioner med lav værdi til 
jobfunktioner med høj værdi

Tjener sig selv hjem inden for nogle måneder – ikke år

Sikrer besparelser, som jeg kan geninvestere i nye produkter og kanaler

Understøtter nye processer og flere avancerede applikationer i fremtiden

✓
Klik for at få adgang til det gratis online UR Academy 
og se, hvor nemt programmering kan udføres.  

https://www.universal-robots.com/da/academy/


DIN VIRKSOMHED ER 
IKKE FOR LILLE TIL 
COBOTS!
Cobots er den ideelle mulighed til små og mellemstore producenter af enhver art. Få 
flere oplysninger om dine muligheder for at øge din virksomheds vækst, forbedre 
produktiviteten og kvaliteten, og tilbyde dine ansatte bedre og mere sikre 
arbejdsbetingelser. Kontakt en forhandler for at få Universal Robots til at demonstrere 
en cobot for dig i dag.

Universal Robots blev medstiftet i 2005 af virksomhedens CTO Esben Østergaard, som ønskede at gøre robotteknologi tilgængelig for alle ved at udvikle små, brugervenlige, rimeligt 
prissatte og fleksible industrirobotter, der er sikre at arbejde med. Siden den første robot blev lanceret i 2008, har virksomheden oplevet en kraftig vækst, og de brugervenlige robotter 
sælges nu i mere end 50 lande verden over. Virksomheden, som er en del af Teradyne Inc., har sit hovedsæde i Odense med datterselskaber og regionale kontorer i USA, Spanien, 
Tyskland, Italien, Tjekkiet, Kina, Singapore, Indien, Japan, Taiwan og Sydkorea. Find yderligere oplysninger på www.universal-robots.com

Følg os:                        

BESTIL  en 
demonstration 
af en cobot

https://info.universal-robots.com/da/bookdemo

