
Cobot ile CNC makine besleme, 
sürdürülebilir kalite ve 
verimlilik sunar.

Makine besleme otomasyonuyla 
geleceği bugünden yakalayın!
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Universal Robots kolaboratif 
robotu, elektrik kutularını büyük 
ve düzensiz bir kasadan topluyor 
ve ikincil işlemlere gönderilmek 
üzere hassas biçimde bir kanala 
yerleştiriyor.

UR10e robot kolu kutudaki 
düzensiz pirinç parçaları toplamak 
üzere programlandı.
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Cobot’lar, metal ve talaşlı imalat atölyeleri ve  
fabrikalarda yetişmiş personelin daha katma 
değerli görevlere odaklanmalarını sağlayarak 
kaliteyi iyileştiriyor, kapasiteyi artırıyor ve atıl 
ekipmanı canlandırıyor.

Endüstri uzmanları, önümüzdeki 
on yılda yaratılan 4,6 milyon 
imalat işinin yarısından fazlasının 
doldurulmayacağını ve büyük 
bir iş gücü açığı yaratabileceğini 
belirtiyorlar. Deloitte ve 
Manufacturing Institute tarafından 
hazırlanan bir rapora göre bu açık 
sadece kaynakçılık gibi pozisyonlarla 
sınırlı değil; montaj, paketleme ve 
makine besleme gibi hat görevlerini 
de kapsıyor.

COVID-19 kısıtlamaları, bu iş gücü 
açığı sorununu daha da büyümesine 
neden oldu ve tesislerde izin verilen 
işçi sayısını sınırladı.

Makine besleme otomasyonu, birçok 
üretici için kurulum, konumlandırma 
ve yatırım geri dönüşü (ROI) 
bakımından kolay ve avantajlı bir 
teknoloji. Robotik makine besleme, 
CNC makinesinde parça yükleme 
boşaltma, enjeksiyon kalıp makinesi, 
abkant pres ve daha başka süreçlerin 
otomasyonuyla ilgili. Robotik 
otomasyondan yararlanan çevresel 
işlemler içinde en yaygın olanları 3D 
baskı, kaynak, taşlama, çapak alma 
ve kalite kontrol.

İmalattaki  iş gücü açığı nedeniyle 
makine imalatı fabrikalarındaki 
ekipmanlar atıl kalıyor. İster hafta 
sonları olsun ister öğle arası ya da 

normal üretim saatleri içinde duruş 
süreleri makine fabrikasının gelirini 
ve takımların verimliliğini azaltır. Peki, 
üreticiler yeni iş gücü bulamazken 
çalışma sürelerini nasıl en üst düzeye 
çıkarabilirler?

Kolaboratif makine besleme 
otomasyonu sayesinde cobot 
sistemleri tekrara dayalı, düşük 
değerli yükleme ve boşaltma 
görevlerine üstelenmekte, böylece 
çalışanlar otomasyon ekipmanını 
yönetmeye ve kontrol etmeye 
odaklanabilmekte, bu sayede daha 
karmaşık, katma değeri daha yüksek 
görevleri yerine getirebilmektedirler.

RCM Industries UR 
cobot’larını üç vardiya için 
aynı anda devreye alarak 
üç farklı uygulamada 
toplam sekiz operatör 
tasarrufu yaptı.
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https://www2.deloitte.com/us/en/pages/about-deloitte/articles/press-releases/deloitte-and-the-manufacturing-institute-big-gains-in-perceptions-of-us-manufacturing-as-innovative-critical-high-tech.html


Metrolojiye Dayalı 
Makine Yükleme
Tekrarlı hareketlerden oluşan 
üretimin kalite güvence ölçümüyle 
birlikte otomasyona geçirilmesi, 
harika bir yatırım getirisi sunar. 
Hexagon Manufacturing Intelligence 
TEMPO ürünü otomatik parça 
yükleme, sıraya koyma ve boşaltma 
süreçlerini kesintisiz denetlemeyle 
bir arada sağlıyor.

Hexagon’un sistemi bir UR cobot 
ve her biri 0,3 metrekare depolama 
alanına sahip, 100 kilograma 
kadar parça kaldırabilen üç ila altı 
çekmeceden oluşuyor. TEMPO 
aynı zamanda karma parçaları tek 
bir ölçüm döngüsünde barındırır. 
Operatörler, cep telefonu veya tablet 
aracılığıyla makine durumunu ve 
süreci uzaktan izler, yazılım da onlara 
tamamlanan ölçümler ve tolerans 
dışına çıkan iş parçaları hakkında 
bildirimler gönderir. Minimum 
operatör eğitimiyle TEMPO, iki gün 
içinde çalıştırılabilir. Operatörler 
gerektiğinde yeni parçalar için aracı 
kolayca yeniden yapılandırabiliyorlar.

TEMPO hakkında daha fazla bilgiyi 
burada bulabilirsiniz.

Yüksek teknoloji, medikal, otomotiv, 
tıp ve havacılık gibi sayısız endüstri 
dallarındaki OEM’lere ve elektronik 
şirketlerine dünya çapında birinci sınıf 
elektronik üretim hizmetleri sunan 
Express Manufacturing, Inc. (EMI), 
nitelikli iş gücü açığı sorunu karşısında 
rekabetçi kalabilmek adına UR10 ve 
UR5 cobot kullanarak verimliliğini 
artırmayı hedefledi.
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https://hexagon.com/products/tempo
https://hexagon.com/products/tempo


Daha çok verimlilik, 
daha az duruş süresi
Kolaboratif robotlar yani kısaca co-
bot’lar, risk değerlendirmesine bağlı 
olarak nitelikli çalışanlarla birlikte 
aynı ortamda çalışabilirler. Cobot, 
öngörülmemiş insan teması olduğun-
da derhal kapanmayı tetikleyen dahili 
sensörler, kumandalar ve güvenlik 
protokollerine sahiptir

Mobil olmaları ve kolay kullanıla-
bilmeleri sayesinde cobot’lar özel-
likle makine besleme süreçleri için 
uygundur. Operatörler, cobot’ları çok 
hızlı bir şekilde programlayabilir ve 
devreye alındığında, cobot’lar manuel 
alternatiflere göre daha yüksek verim, 
tutarlı ürün kalitesi ve parça başına 
daha düşük maliyet sunar.

Cobot’lar, işlenecek parçanın 
aynaya yüklenmesi ve bitmiş 
parçanın çıkarılması dahil, tipik 
CNC işlemlerinin tümünü veya 
bir bölümünü yapabilirler. Bazı 
uygulamalarda kalite kontrol yaparlar. 
Makine besleme, son yıllarda en 
yaygın cobot uygulamalarından biri 
haline geldi.

Hassas kalıp ve kalıplama şirketi 
Dynamic Group, kalıp malzemesinin 
ısıya duyarlı olması nedeniyle 
yüksek tutarlılık ve yoğun emek 
gerektiren makine döngüsünde 
personel bulmakta güçlük çekiyordu. 
Dynamics’in hızlı döngü süreleri, 
operatörleri zorlayarak, fire oranını 
yükseltiyor ve duruş sürelerine yol 
açıyordu.

Yüksek çeşitlilik ve düşük adetli 
üretim için esnek ve mobil bir 
çözüm arayan Dynamic Group, 
enjeksiyon kalıplama ve kit hazırlama 
uygulamalarında üç Universal Robots 
cobot’unu devreye aldı.

Bir robot, tam bir kalıplama 
döngüsüne sahip. Kalıbı yapılacak 
malzemelerin yerleştiği çerçeveyi 
alır, enjeksiyon kalıplama makinesine 
yerleştirir, trimming ünitesine 
aktarır, parçayı bir sonraki işlem 
için bir operatörün önüne yerleştirir. 
İkinci uygulamada, plaka takılı bir 
kartezyen robot presi boşaltıyor. 
Sonra bir cobot kalıplanan parçayı 

mastara yerleştiriyor ve denetleme 
için bir operatöre veriyor. Kit 
hazırlama uygulamasında üçüncü 
robot vakumlu bir tutucu ile plastik 
bir kutunun alt parçasını yakalar ve 
ardından steril mendiller ile tuzlu 
su çözeltisini plastik kutunun içine 
yerleştirip kutuyu bir konveyör 
üzerine iter.

Dynamic Group daha önce 
kalıp sonrası kit hazırlama için 
paketlemede altı-yedi çalışan 
bulunduruyordu, şimdiyse sadece 
iki kişi yetiyor ki bu da yatırımın 
kısa sürede geri dönmesini sağladı. 
Robot hücresi kurulduktan sonra 
Dynamic Group Otomasyon 
Mühendisi Travis Oksendahl’in 
robotları programlaması yaklaşık 
2 gün sürdü. Bunun gibi çoklu 
uygulama senaryolarında, mobil 
tabanlı veya başüstü/ters yönlü 
raya monte robotlar çalışabilirler. Bu 
anlamda Dynamic Group, mevcut 
üretim planına göre robotları presler 
arasında hareket ettirmek için 
esnekliğe ihtiyaç duyuyordu, bu 
nedenle mobil tabanlı robot daha iyi 
bir seçim oldu.

Dynamic Group UR10’u devreye aldı, 
robot şimdi bütün bir enjeksiyon kalıp 
makine çevrimini besliyor.
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Programlama bilgisine gerek 
yoksa sorun da yok

Dynamic Group, robot kurulumunu 
kendi bünyesinde gerçekleştirirken 
bir çok talaşlı metal imalatçısı hızlı 
ve etkili cobot uygulamasını hayata 
gerçirmek için robot entegratörleriyle 
birlikte çalıştı ve başarılı oldular.

Çekya’daki 2K Trend gibi firmalar iş 
gücü havuzunda küçülmelerle karşı 
karşıya kaldılar. Otomasyonun bir 
çözüm olabileceğini biliyorlardı, ama 
ağır bir proje yükü göz önüne alındı-
ğında 2K Trend’in kısa sürede güve-
nilir bir çözüm geliştirecek mühendis 

ekibi yoktu. Verimliliği arttırmak ve 
çalışanların değer üretebilmelerine 
imkân sağlamak için şirket, projenin 
tamamında Universal Robots Cer-
tified Systems Integrators (CSI) ile 
çalışmayı tercih etti.

Universal Robots cobot’u, kalıplama 
makinesinin yanındaki bir kaide üze-
rine monte edildi, iş parçalarını kalıba 
yerleştirerek çevrimi başlatması sağ-
landı. Zemin veya baş üstü boşluğu 
olmayan bir senaryoda veya makine 
boyutu zemine montaj seçeneklerini 

kısıtlıyorsa, cobot doğrudan bir maki-
neye bağlanabilir veya dikey veya baş 
üstü bir yapıya ters çevrilerek monte 
edilebilir. Kalıplama döngüsünün so-
nunda, cobot bitmiş parçaları konve-
yöre almaktadır. Monoton bir faaliyet 
olsa da bu görev, bitmiş kalıplamanın 
işlenmesinde büyük bir hassasiyet 
gerektirir.Cobot şimdi, kalıplanan 
ürünlerin ve robotun mekanik bile-
şenlerinin görsel denetlenmesi dışın-
da hiçbir insan müdahalesi olmadan 
bütün prosesi yürütebiliyor.
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Universal Robots, 3 kg’dan 20 kg’a 
kadar taşıma yük taşıma kapasitesine 
sahip beş cobot modeli sunar.

 Kolaboratif robot satın almak, 
bizim için doğru bir adım oldu ve 
şirketin beklentilerini karşıladı.”

CEO, 2K Trend



Cobot montaj şekilleri

Universal Robots cobot’ları çok yönlülükleriyle biliniyorlar. Kullanıcılar birden fazla parça 
üretimini otomatikleştirebiliyor, hatta aynı cobot’a birkaç işlemi birden yaptırabiliyorlar. 
Bu çok yönlülüğü sağlayan etmenlerden biri de insanların güvenli bir biçimde 
ulaşamayacakları dar alanlarda bile cobot’un yakından çalışmaya izin verecek biçimde 
çeşitli montaj yapılandırmalarına imkân tanıması.
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2Montaj Şekilleri

1. Masaya Monte
2. Çift Zemine Monte
3. Modülere Yükleme Kiti
4. Çift Tutucu
5. Kaideye Monte
6. Duvara Monte
7. Makineye Monte
8. Baş aşağı Palete Monte 
9. Kaydırıcıya Monte
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Erişilebilir 
otomasyon ekosistemi
Bir makine imalat atölyesi ya da 
fabrikasının otomasyona geçmek 
için izleyeceği yol ne olursa olsun 
tutucular, sensörler, raylar vb. çevre 
ekipmanlarının seçimi ve konumlan-
dırılmasıyla bağlantılı olarak süreleri, 
maliyetleri ve karmaşıklığı azaltmak 
büyük ölçüde başarılı bir otomas-
yon projesine bağlıdır. UR+ gibi bir 
ekosistem, müşterilerin kendi özel 
çözümlerini geliştirme imkânıyla 
birlikte cobot sistemini kolay, hızlı 
ve standardize şekilde devreye alma 
olanağı veren, UR cobot’larının ön-
ceden entegre edildiği üçüncü taraf 
kit ve bileşenleri sunmaktadır. UR+ 
sertifikalı ürünleri, önceden entegre 
edilmiş uç elemanları ve aksesuarla-
rın hızlı kurulup güvenilir bir kullanıcı 
deneyimi sunmayı garanti ediyor.

Diyelim ki bir cobot’un camdan veya 
başka özel malzemelerden yapılmış 
yüksek çeşitlilikte parçaları taşıması 
gerekiyor. O zaman hassas montaj 
görevleri için Robotiq’in Hand-E 
ürünü gibi paralel tutucular kullan-
mak doğru olacak; cam, metal levha, 
plastik ve karton gibi farklı malzeme-
lerden yapılmış iş parçalarını topla-
ma uygulaması için Robotiq AirPick 
kullanılabilir. Daha karmaşık görevler 
müşteriler, bir UR cobot ile küçük 
parça ölçümlerini otomatikleştiren 
New Scale Robotics ürünü NSR-PG 
tutucu/kaliper gibi metrolojiye izin 
veren bir tutucu gerekebilir. 

UR+ ekosistem çözümleri, kullanım 
kolaylığı ve güvenilirlik yönünden 
tercih ediliyor.

Sertifikalı çalışma 
hücreleri ve 
aksesuarlardan 
oluşan ekosistemiyle 
müşteriler, cobot 
tabanlı otomasyon 
tercihini güvenle 
yapabilirler.
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All Axis Manufacturing, eski 
makinelerinin yaptığı işlemleri 
otomatikleştirmek istedi. UR 
cobot’larını devreye alarak 
altı farklı operasyonu hızla 
otomatikleştirmeyi başardı: 
CNC makine besleme, 
kalite kontrol, çapak alma, 
zımparalama, lazer markalama 
ve tel erozyon besleme.

https://www.universal-robots.com/plus/products/robotiq/hand-e/
https://www.universal-robots.com/plus/products/robotiq/airpick/
https://www.universal-robots.com/plus/products/new-scale-robotics/precision-gripper-caliper-nsr-pg-10-20-ure/
https://www.universal-robots.com/plus/products/new-scale-robotics/precision-gripper-caliper-nsr-pg-10-20-ure/
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Yeni iş arkadaşınız 
neden bir cobot 
olmasın?
Firmanın ihtiyacı ister CNC makine 
besleme ister abkant, enjeksiyon 
kalıp makinesi ya da 3D yazıcı olsun, 
cobot çalışanların daha katma değerli 
görevlere odaklanmalarını sağlayarak 
verimliliği artırmaya, kaliteyi 
iyileştirmeye ve iş gücü eksikliğini 
gidermeye yardımcı oluyor.

Dünyanın en kaliteli cobot’larını 
tasarlayıp üretme konusundaki 15 yıllık 
deneyimimiz sayesinde imalatta size 
yalın ve yüksek bir verimlilik, ayrıca 
esnek üretim imkânıyla çalışmanın 
rahatlığını sunuyoruz. Esnek, hızlı 
ve uygun maliyetli otomasyon 
çözümlerimizin tesisinize sunacağı 
faydalara yönelik bilgi almak için siz 
de Universal Robots Uzmanlarımızla 
iletişime geçebilirsiniz!

Universal Robots, kolaboratif robot 
pazar lideridir. 

UR, 2008’de dünyanın ilk ticari 
cobot’unu piyasaya sürdüğünden 
bu yana farklı erişim ve yük kaldırma 
kapasitelerine sahip UR3e, UR5e, 
UR10e ve UR16e cobot’larından 
oluşan ürün yelpazesi geliştirdi. 

Her model, ‘Cobot ile Tak-Çalıştır ve 
Üretime Başla!’ konseptine sahip 
325’in üzerinde UR+ sertifikalı 
uç ekipmanları, yazılımı ve 

aksesuarlarıyla birlikte desteklenir 
ve bir robotun farklı uygulamalarda 
esnek bir şekilde yeniden 
konumlandırılmasına olanak tanır. 

Universal Robots’un dünya çapında 
her türlü endüstri için otomasyon 
sağlayan 50.000’den fazla kurulu 
cobot’u bulunuyor.

Merkezi Odense, Danimarka’da 
bulunan UR; Amerika, Avrupa ve Asya-
Pasifik’teki 21 bölge ofisi ile faaliyet 
göstermektedir. 

Universal Robots
Corner Plus
FSM Bulvarı Fethiye Mah.
Sanayi Cad. No:263 Kat:3
Nilüfer / Bursa
Turkey

+90 224 999 62 52

sales.tr@universal-robots.com

universal-robots.com/tr

Daha fazlasını Makine Besleme Uygulama 
Sayfamızdan öğrenin. 
universal-robots.com/tr/ 
kolaboratif-robotla-makine-besleme/

Tesisinizde demo uygulaması için 
rezervasyon yaptırabilirsiniz. 
universal-robots.com/tr/demo

Daha fazla örnek uygulama inceleyin. 
universal-robots.com/tr/case-stories

Universal Robots Hakkında

https://www.universal-robots.com/tr/ur-uzmanina-sorun/
https://www.universal-robots.com/tr/ur-uzmanina-sorun/
mailto:sales.tr%40universal-robots.com?subject=
http://universal-robots.com/tr
https://www.universal-robots.com/tr/kolaboratif-robotla-makine-besleme/
https://www.universal-robots.com/tr/demo/
https://www.universal-robots.com/tr/case-stories/#/1111110001000001111111111111111

