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SÅDAN KAN COBOTS 
AFHJÆLPE



MANGEL PÅ 
KVALIFIKATIONER VED 
AUTOMATISERING
Producenter er begejstrede for at automatisere deres processer og opnå fordele ved 
øget udbytte, forbedret produktkvalitet og reducerede omkostninger. Men efterhånden 
som du udforsker avancerede produktionsteknologier, konfronteres du eventuelt også 
med problemer i form af manglende kvalifikationer ved automatisering.

Hvis mangel på højt kvalificerede produktionsarbejdere bremser arbejdet, så fortvivl ej. 
Kollaborative robotter (cobots) hjælper virksomheder, fra små og mellemstore til 
multinationale, med at udfylde huller i fremstillingsprocessen. 

Den største udfordring for producenterne er kløften mellem udbud af og 
efterspørgsel på medarbejdere, som har erfaring som robotoperatør, 
-programmør, -tekniker og -vedligeholdelsestekniker, så de 
automatiserede virksomheder kan holdes kørende. 



COBOTS, DER ER 
NEMME AT BRUGE, UN-
DERSTØTTER DINE AU-
TOMATISERINGSPLANER
Cobots er én af de nemmeste automatiseringsformer, man kan anvende De hjælper 
med at mindske kompetencekløften, idet dine nuværende ansatte kan programmere, 
betjene og vedligeholde dem uden forudgående erfaring. Typisk vil en uerfaren bruger 
opleve, at det tager mindre end en time at pakke en UR-robot ud, installere den og 
programmere den første simple opgave.

Sådan kan cobots mindske kompetencekløften:

• Der kræves ingen tidligere erfaring for at programmere og betjene 
dem

• De reducerer antallet af operatører til ensformige, kedelige eller 
farlige processer

• Opbygger kompetenceniveauet hos arbejdsstyrken, og flytter 
ansatte til jobfunktioner med større værdi

• Tilføjer værdi til processer, så kontinuerlig succes understøttes



COBOTS KRÆVER INGEN SÆRLIGE 
FÆRDIGHEDER ELLER ERFARING

Hvis du kan betjene din smartphone, kan du 
stort set også betjene disse robotter.”

Vi tog simpelthen bare robotten ud af kassen 
og satte den til. Efter halvanden time havde 
vi skabt det første program. Efter syv timer 

arbejdede robotten i produktionen. Mine 
ansatte lærte selv, hvordan de skulle 

programmere den.”

Før vi fik robotter fra Universal Robots, stod jeg otte 
timer om dagen ved samme maskine og havde 

ingen andre opgaver. Men robotterne har gjort det 
muligt for mig at være mere fleksibel og påtage 

mig nye opgaver. Det har også gjort det mere 
interessant at komme på arbejde, idet man lærer at 

programmere robotterne, hvilket er rigtig sjovt."

Sebrina Thompson
Scott Fetzer Electrical group, USA

Morten Nymann
Nymann Teknik, Danmark

Lars Meldgaard Nielsen
BJ-Gear, Danmark



OPNÅ NYE HØJDER 
MED DEN NEMME 
COBOTTRÆNING
Gratis onlineuddannelse fra Universal Robots Academy giver de nuværende 
medarbejdere mulighed for at blive gode cobotprogrammører og -integratorer på 
mindre end 90 minutter.  
Seks korte interaktive moduler dækker alt det grundlæggende omkring robotlogik, 
opsætning, programmering, grænseflader og sikkerhed.

Når dine ansatte mestrer de grundlæggende ting, er de klar til at implementere avance-
rede cobot-applikationer i fremtiden. Erfarne medarbejdere kan anvende informationen 
på UR support-websitet for at tilføje avanceret programmering og grænseflader, så 
specifikke anvendelsesbehov imødekommes.

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/


UR Academy-moduler danner grundlaget for al træning i UR-robotter 
her hos Whirlpool. Jeg kunne virkelig godt lide den interaktive tilgang…
[som] gør det meget praktisk og håndgribeligt, så det umiddelbart kan 

overføres til det, vi rent faktisk foretager os her på vores fabrik.”

Tim Hossler
Whirlpool Corporation, USA

UNIVERSAL ROBOTS 
ACADEMY HJÆLPER 
MEDARBEJDERNE MED  
AT FØLGE MED

Jeg har kun erfaring med CNC-programmering, men jeg brugte bare 
Universal Robots support-website, hvor jeg fandt mange nyttige 

oplysninger, så jeg kunne samle maskincellen til de to robotter og 
etablere slangeforbindelserne uden nogen form for ekstern hjælp.”

Adam Hessling
Task Force Tips, USA



Vi ønsker altid at være på forkant med udviklingen inden for 
produktion for at sikre, at vores studerende kan anvende det 

udstyr, som branchen bruger, når de forlader denne institution.”

Ritch Ramey
RAMTEC, USA

COBOT-LÆRING GIVER 
MEDARBEJDERNE DE 
FÆRDIGHEDER, SOM DE 
HAR BEHOV FOR

Vi kan præsentere det for elever i 5. klasse, så de kan gå i gang med 
at programmere inden for få minutter. Vi kan også præsentere det 

på gymnasieniveau og få de studerende til at udføre mere 
avancerede opgaver... Eller vi kan undervise voksne, da mange af 
vores lokale producenter er interesserede i, at deres ansatte kan 

programmere deres egne UR-robotter.”

Clay Hammock
RAMTEC, USA



NÅ FRA A TIL B 
HURTIGT OG NEMT
Kompetencekløften bliver mindre, hvis du kan reducere dit behov for eksterne 
integrationsressourcer eller uddannede interne eksperter. Heldigvis har markedets 
efterspørgsel efter omkostningseffektive og fleksible cobots, der er nemme at bruge, 
skabt et vitalt økosystem, som forenkler integrering af cobots.

Universal Robots+ er et online-eksempel på alt det, du skal bruge for at forvandle en 
UR-robot til en skræddersyet automatiseringsløsning. Her finder du endeeffektorer, 
software og tilbehør, som med garanti sikrer perfekt integrering af UR-robotter.



Software: 

Stik udviklet med URCaps Software 
Development Kit (SDK), pc-programmer såsom 
simulatorer eller UR-Library-stik til tredjeparts-

software såsom PLC-programmering

Endeeffektorer: 

Alle typer værktøj for enden af armen (EOAT)

Tilbehørskomponenter: 

Hardware-produkter såsom kabelføring, 
beskyttelseskapper, kraft-/momentsensorer, 

kommunikationsmoduler, visionssystemer og 
HMI-paneler

ET MODENT ØKOSYSTEM 
FORENKLER INTEGRERING

Klik for at se alle 
UR+ løsninger

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


LAD IKKE 
KOMPETENCEKLØFTEN 
SKRÆMME DIG FRA AT 
VIRKELIGGØRE DINE 
AUTOMATISERINGSPLANER
Cobots kan hjælpe dig med at udføre automatisering hurtigt, nemt og omkostningseffektivt 
med ressourcer, som slår bro over kløften med minimal indsats. Du får alle fordelene ved 
automatisering, så du kan investere i at skabe vækst i din virksomhed. 

Nuværende ansatte kan flyttes til nye, mere værdifulde jobfunktioner, hvilket hjælper 
med til at styrke moral og loyalitet. Og du kan starte i det små og gå videre med mere 
avancerede implementeringer på et senere tidspunkt, så du hele tiden udvikler dig.



VI GØR DET LET AT 
KOMME I GANG! 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

Anmod om en cobot-demo 
fra en forhandler i dit område 
og find ud af, hvor nemt det 
kan være at komme i gang 
med en cobot.

BESTIL  en 
demonstration 
af en cobot

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

