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Universal Robots’un 
kolaboratif robotları (kısaca 

‘cobot’ları) esnek üretim 
imkânı, kolay kullanım ve 
düşük toplam kurulum 
maliyet avantajlarıyla 
paletleme uygulamaları için 
idealdir. 

İş ortaklarımız Robotiq ve 
Vention'dan edindiğimiz 
bilgilerle geliştirilen Univer-
sal Robots (UR) Paletleme 
Uygulama Kılavuzu, cobot'la-
rın çözebileceği paletleme 
sorunlarını araştırıyor, UR 
müşterilerinin paletleme 
örnek uygulamalarını payla-
şıyor ve bir cobot paletleme 
kurulumuyla ilgili göz önünde 
bulundurulacak temel nokta-
ları ortaya koyuyor. 

Son olarak Kılavuz, en yaygın 
üç paletleme konfigürasyonu-
nun artılarını ve eksilerini ele 
alıyor.

Universal Robots
ile Kolay Paletleme

  İspanya'daki RNB 
Cosméticos, hat sonu 
paletleme uygulaması 
için 6 adet Universal 
Robots UR10 robotunu 
entegre etti.

 Daha fazla bilgi için örnek  
 uygulamayı inceleyin.

https://www.universal-robots.com/tr/case-stories/rnb-cosmeticos/


4Paletleme Kılavuzu

Paletlemede
Yaşanılan Zorluklar 

Manuel yapılan paletleme, 
çalışanların saatlerce eğil-
mesini ve yük kaldırmasını 
gerektiren bir uygulama-
dır. Zamanla bu ergonomik 
olmayan görev zorlanmadan 
kaynaklı tekrarlayan yaralan-
malara ve kas-iskelet sistemi 
bozukluklarına neden olarak 
işçi sağlığını tehlikeye atar ve 
işçilik maliyetlerini artırır. 

Geleneksel endüstriyel 
paletleme sistemleri yıllardır 
kullanılıyor, ancak bu yöntem-
ler esnek değildir ve yeniden 
yapılandırılması zordur, bu 
da geleneksel endüstriyel 
paletleme sistemlerini yüksek 
çeşitlilik/düşük hacim ve 
mevsimsel üretim için yeter-
siz hale getirir. Geleneksel 
yöntemler aynı zamanda 
koruyucu bariyer- çit gerektirir, 
geniş bir alana ihtiyaç vardır, 
çalıştırması zaman alır, prog-
ramlama ve bakım için ayrıca 
zaman ve maliyet gerektirir. 

Öte yandan cobot’la yapılan 
paletleme uygulamalarında 
daha hızlı çevrim süreleri, 
daha hızlı Yatırım Getirisi 

(ROI), daha düşük Toplam 
Sahip Olma Maliyeti (TSOM) 
ve daha fazla esneklik sağlar 
ve dar alanda kurulabilir. Ek 
olarak, risk değerlendirmesine 
bağlı olarak cobot’lar güven-
lik çitine ihtiyaç duymadan 
insanların yakınına konuşlan-
dırılabilir. Çok çeşitli sezgisel 
paletleme kontrol yazılımları 
sayesinde, şirketinizin daha 
önceki robotik deneyimi ne 
olursa olsun, cobot’lar kolay-
ca entegre edilebilirler. Bu, 
duruş süresini azaltır, yatırım 
getirisini hızlandırır ve gele-
neksel paletleme çözümleriyle 
ilişkili göz korkutucu program-
lama ve zaman maliyetlerini 
ortadan kaldırır. 

Geleneksel endüstriyel 
paletleme sistemleri 
esnek değildir ve yeniden 
yapılandırılması zordur.

Manuel yapılan 
paletleme, işçilerin 
saatlerce eğilip 
kalkmasını ve ağırlık 
kaldırmasını gerektirir.
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Kolaboratif otomasyonla 
paletlemenin avantajları

UR cobot'larının tasarlanma 
amacı özellikle cobot'larımızı 
geleneksel endüstriyel robot 
tabanlı paletleme sistemleriyle 
karşılaştırıldığında çok sayıda 
avantajıyla ilgi çekicidir. 
Öncelikle, cobot'lar için 
Toplam Sahip Olma Maliyeti, 
geleneksel robot paletleme 
makinelerine göre çok daha 
düşüktür. Bunun nedeni, 
cobot tabanlı sistemlerin 
çok daha küçük bir sermaye 
yatırımı gerektirmesidir. Ek 
olarak, cobot'ların devreye 
alınması ve programlanması 
kolaydır, bu da duruş 
süresini ve devreye alma 
maliyetlerini büyük ölçüde 
azaltır ve çoğu durumda, 
geleneksel otomasyonla ilişkili 
programlama ve mühendislik 
maliyetlerini neredeyse 
ortadan kaldırır.

Tüm üretim operasyonlarını  
etkileyen nitelikli iş gücü 
eksikliğinden dolayı, cobot’lar 
sorunu çözmenin uygun 
maliyetli bir yolunu sunuyor. 
Ayrıca, UR cobot'ları gele-
neksel otomasyondan çok 
daha esnektir; bu da, geniş 
bir uygulama yelpazesinde 
kolayca devreye alınıp yeni-
den konumlandırılabileceği 
ve paletleme operasyonlarına 
ekstra katabileceği anlamına 
gelir. Tüm bu faktörlerin bir 
araya getirilmesinin bir sonu-
cu olarak, Universal Robots'un 
cobot'ları hızlı Yatırım Getirisi 
(ROI) sağlar.

 Genel olarak 
cobot'ların paketleme 
ve paletleme 
uygulamalarında 
sağladığı avantaj, 
esnek üretim fırsatı 
sunmasıdır."
Nicolas Lauzier 
Kıdemli Ürün Yöneticisi 
Robotiq

UR cobot'ları 
genellikle  
çok kısa süre 
içinde Yatırım 
Getirisi (ROI) sağlar.
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UR’nin iş ortağı Robotiq Üst 
Düzey Ürün Yöneticisi Nicolas 
Lauzier “Üretimi belirli müş-
terilere ve mevsimlik ürünlere 
göre uyarlayabilme imkânı ve  
cobot-merkezli paletleme 
çözümlerinin geleneksel robot 
paletleme kurulumlarına 
kıyasla önemli bir avantaj 
sunmaktadır.” diyor. 

Lauzier: “Cobot’ların palet-
lemedeki en büyük avantajı, 
esnek üretim olanağı sunma-
larıdır. Bu, ürünlerin sürekli 
değiştiği ve daha fazla kişisel-
leştirme, daha fazla seçenek, 
daha fazla renk, daha fazla 
tat ve opsiyon çeşitliliğine 
olan talebin arttığı günümüz 
üretim dünyasında özellikle 
önemlidir. Küresel üretim 
uygulamalarında bu güçlük-
lerin üstesinden gelmek için 
otomasyonun esnek olması 
gerekmektedir.”

Pratikte UR cobot’lu paletle-
me uygulamaları işletmeye 
kapasite ve verimlilik artışı, iş-
çilik ve sigorta maliyetlerinin 
azalması ve üretim alanının 
daha iyi kullanılması gibi çok 
sayıda avantaj sunar. Gelin, 
UR’nin kendini kanıtlamış 
cobot’lu paletleme uygulama 
sonuçlarını ortaya koyan üç 
senaryoyu inceleyelim. 

UR cobot’lu paketleme ve 
paletleme sistemleri, artan 
kapasite ve verim, azaltılmış 
işçilik ve sigorta maliyetleri ve 
küçük taban alanı gereksinimi 
gibi ticari avantajlar sağlar.



7Paletleme Kılavuzu

Kanıtlanmış Paletleme 
Uzmanlığı

Universal Robots cobot’ları 
küresel markalardan küçük 
ölçekli aile şirketlerine ve 
hatta sözleşmeli ambalaj 
işletmelerine varıncaya kadar 
her büyüklükten şirket için 
paletleme otomasyonunu 
erişilebilir hale getiriyor. 
Cobot'larımızın ilk kez 
paletleme uygulamalarında 
kullanılmaya başlamasından 
bu yana geçen son on yılda, 
teknolojimiz üreticilerin somut 
sonuçlar elde etmesini sağladı 
ve UR cobot’ları yüksek kalite 
performansı ve güvenilirlik 
konusunda itibar kazandı.

Örneğin L'Oréal India'nın Pune 
tesisinde, manuel hat sonu 
operasyonlarında operatörler 
her 8 saatlik vardiyada yak-
laşık 8,5 ton ağırlık kaldırıyor. 
Ergonomi riski konusunda 
endişe duyan L'Oréal India pa-
letleme uygulamaları için iki 
UR10’u devreye alarak, kozme-
tik devinin palet değiştirmede 
kazanılan zaman sayesinde 
işçi sağlığı ve güvenliğini 
iyileştirmesini ve tesisteki 
genel ekipman verimliliğini 
%5 oranında iyileştirmesini 
sağladı.

  L'Oréal Hindistan'da bir 
Universal Robots UR10 
cobot ile paletleme.

https://www.universal-robots.com/case-stories/loreal-india-private-limited/
https://www.universal-robots.com/case-stories/loreal-india-private-limited/
https://www.universal-robots.com/case-stories/loreal-india-private-limited/
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Unilever’in çay paketleme proseslerinde 
uzmanlaşmış Polonya-Katowice’deki te-
sisinde, paletleme görevleri için altı UR10 
robot devreye alındı. Uygulamadan önce, 
operatörler zamanlarının yaklaşık %70'ini 
paketleme ve %30'unu paletleme için har-
cadılar. Sekiz saatlik bir vardiya sırasında 
yaklaşık 1.100 kutuyu paletleyen cobot'lar 
sayesinde tesisteki iş hacmi ve üretkenlik 
arttı. Böylece, artık operatörler daha ergo-
nomik görevlere odaklanabiliyorlar. 

Öte yandan, ABD merkezli bir aile şirketi 
olan matkap ve bıçak bileme makineleri 
üreticisi Darex, Oregon tesisinde vida-
lama, kutu açma ve paletleme işlemleri 
için UR5 cobot’ları başarıyla devreye aldı. 
Daha önce robotik deneyimi olmayan iki 
çalışan UR Akademi’nin ücretsiz çevrimi-
çi eğitim kursuna katıldı ve tüm çözümü 
kendileri programlamayı başardı. Cobot 
kullanımıyla Darex, paketleme ve paletle-
me süreçlerinde %30 oranında iyileştirme 
sağladı. 

  Darex, paketleme ve 
paletleme görevlerini 
yerine getirmek için 
Universal Robots'tan bir 
UR5 cobot'u devreye 
aldı. 

  Unilever, şirketin Polonya-
Katowice’deki tesisindeki 
paletleme görevlerini 
yerine getirmesi için UR10 
cobot’ları devreye aldı.

https://www.universal-robots.com/tr/case-stories/unilever/
https://www.universal-robots.com/tr/case-stories/unilever/
https://www.universal-robots.com/tr/case-stories/darex/
https://www.universal-robots.com/tr/case-stories/darex/
https://www.universal-robots.com/tr/case-stories/darex/
https://www.universal-robots.com/tr/case-stories/unilever/
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UR+ ile
paketleme ve paletlemeyi Kolaylaştırın 

Universal Robots'un dünya-
nın en başarılı cobot üreticisi 
olarak deneyimine dayanan ve 
müşteri talebiyle teşvik edilen 
Universal Robots ve iş ortak-
larımız, kullanıcılara tüm do-
nanım ve yazılımları sağlamak 
üzere tasarlanmış, kurulumu 
kolay paletleme odaklı Uy-
gulama Kiti geliştirdiler. UR+ 
platformu üzerinden erişile-
bilen, Universal Robots’un 
paletleme Uygulama Kitleri 
üreticilere cobot destekli pa-
letleme görevlerini geliştirmek 
ve geleneksel, zorlu paletleme 
sistemlerine kıyasla çok daha 
düşük bir maliyetle hızlı ve 
kolay bir şekilde gerçekleşti-
rilmesini sağlamak için çok 
sayıda yöntem sunar. 

UR+, UR robotlarla kolayca en-
tegre olacak şekilde tasarlan-
mış, yazılım, kamera sistemle-
ri ve tutucular gibi aksesuarlar 
dahil sektörün en büyük ve en 
kapsamlı sertifikalı ekipman 

ekosistemidir. UR+ Sertifikalı 
Uygulama Kitleri, paletleme, 
montaj, kontrol vb. birçok be-
lirli uygulamalara odaklanmış 
donanım ve yazılım paket-
leridir. Paletleme Uygulama 
Kitlerimiz paletleme otomas-
yonunu hızla kullanıma almak 
için ihtiyaç duyacağınız tüm 
yazılım ve donanımı içerir. Bu 
ekosistem, özellikle birbiriyle 
bağlantılı birçok farklı bileşen-
leri bir paketleme ve paletle-
me sistemine entegre etme 
işlemlerini zor ve zaman alıcı 
bulan küçük ölçekli şirketler 
için çok önemlidir. 

https://www.universal-robots.com/plus/products/columbia-okura/minipal/
https://www.universal-robots.com/plus/products/columbia-okura/minipal/
https://www.universal-robots.com/tr/plus/
https://www.universal-robots.com/tr/plus/
https://www.universal-robots.com/tr/plus/
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Paletleme İlkeleri

01. Taşıma Kapasitesi 
Taşıma kapasitesiyle ilgili göz önünde 
bulundurulması gereken en önemli iki 
faktörden biri, hareket ettirilen kutu ve 
ürünlerin ağırlığı, ikincisi ise uygulama 
ve üretim hızına bağlı olarak paletleme 
uygulamanızın aynı anda birden fazla 
kutu taşımak için ayarlanmış olup olma-
masıdır. 

Robotiq’ten Lauzier şöyle açıklıyor: “Pa-
letleme noktasında olmasa bile, çalışan 
tarafından kullanılmak üzere tasarlanan 
bir ürün rafa ulaştığında çalışan tarafın-
dan alınmayı gerektirdiğinden, cobot taşı-
ma kapasitesiden bağımsız olarak, kendi 
ergonomik kısıtlamalarına sahip oluyor.” 

Lauzier, sistemin genel taşıma kapasitesi-
ni etkileyeceğinden, kullanılması planla-
nan tutucunun ağırlığını da göz önünde 
bulundurmayı öneriyor. 

UR’un yeni UR10e ürünü, 12,5kg taşıma 
kapasitesiyle cobot ürün serimizdeki 
yerini güçlendiriyor ve paletleme uygu-
lamaları için harika bir tercih olarak öne 
çıkıyor. UR16e ürününe kıyasla daha fazla 
erişime ve orijinal UR10'a kıyasla daha 
fazla yük kapasitesine sahip olan yeni 
UR10e paletleme süreçlerine ekstra güç 
ve çeşitli olanaklar sağlıyor.

 UR’un yeni UR20 ürünü 
20kg, UR10e ürünü, 12,5kg 
taşıma kapasitesiyle cobot ürün 
serimizdeki yerini güçlendiriyor 
ve paketleme ve paletleme 
uygulamaları için harika bir tercih 
olarak öne çıkıyor.

Yenilenen UR10e, %25 
artırılmış yük kapasitesiyle 
artık 12,5 kg ağırlık 
kaldırabilmektedir.
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02. Tutucu Seçimi

Schmalz’ın Robot Seti 
RECB, sunulan vakumlu 
vantuzlar ile bağlantıya hazır 
bir kavrama sistemi işlevi 
gören, dahili bir pnömatik 
vakum jeneratörüyle birlikte 
sunulmaktadır. 

OnRobot’un VGP20 
ürünü, 20kg’a kadar ağır 
yükleri kaldırabilen güçlü 
bir elektrikli vakumlu 
tutucudur. 

UR+ iş ortağı Vention’un 
Uygulama Yönetim Direktörü 
Patrick Tawagi, uç elemanları 
ekosisteminin paletleme uy-
gulama maliyetinin bir parçası 
olduğunu ancak genellikle 
mühendislik zamanının ve 
emeğinin büyük bir kısmının 
harcandığı yerin burası oldu-
ğunu söylüyor. 

UR+ ekosistemi, harici hava 
kullanan pnömatik tutucular 
ve güçlü, tamamen elektrikli 
vakumlu tutucular da dahil 
olmak üzere paletleme uygu-
lamalarına yönelik çok sayıda 
tutucuya ev sahipliği yapıyor. 

Paletleme uygulamanız 
taşıma kapasitesi açısından 
cobot’unuzun sınırlarını 
zorluyorsa, güvenli ve hafif 
tutucular araştırın. Tesisiniz-
de zaten temiz sıkıştırılmış 
hava mevcutsa, bir pnömatik 
tutucuyu kullanıma almayı 
göz önünde bulundurmalısı-
nız. Bazı tutucular harici güç 

kaynağına da ihtiyaç duyarlar, 
bu durumda planlarınıza bunu 
da dahil etmelisiniz. 

Tawagi, tutucu seçimi söz ko-
nusu olduğunda, ürününüzün 
paketlendiği karton tipinin de 
fark yarattığını ekliyor. Kırışık 
ve hafif kartonlar, bazı tutucu-
lar tarafından tutulamaz, bu 
yüzden seçtiğiniz tutucunun 
gerekli karton tipini kolayca 
kaldırabildiğini kontrol ettiği-
nizden emin olun.

https://www.universal-robots.com/plus/products/?filters[]=70277&filters[]=71067&filters[]=103624&filters[]=71071&filters[]=70261&filters[]=71068&sort=relevance
https://www.universal-robots.com/plus/products/?filters[]=70277&filters[]=71067&filters[]=103624&filters[]=71071&filters[]=70261&filters[]=71068&sort=relevance
https://www.universal-robots.com/plus/products/?filters[]=70277&filters[]=71067&filters[]=103624&filters[]=71071&filters[]=70261&filters[]=71068&sort=relevance
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03. Taban alanı 
Çoğu üretim tesisinde alan 
öncelikli olduğundan, taban 
alanı paletleme uygulamanız-
da göz önünde bulundurulma-
sı gereken kilit bir bileşendir. 
Tawagi “İyi tasarlanmış bir 
paletleme uygulamasında, 
en çok yer kaplayan bileşen 
cobot paletleme sistemi değil, 
palettir” diyor.

Ayrıca, paletleme uygulama-
larını çoğunluğu ikili palet 
kurulumlarına sahip olduğun-
dan, cobot tamamlanan ilk pa-
letin toplanmasını beklerken, 
ikinci bir palette paletlemeye 
devam edebilmektedir. Genel 
bir kural olarak, iki palet için 
mümkün olduğunca küçük bir 
taban alanı hedeflemelisiniz. 

Taban alanıyla ilgili temel 
güçlük, palet boyutudur. Daha 
sonra ise, paletleme siste-
minin mümkün olduğunca 
ince olması hedeflenmelidir. 
Etrafında son derece geniş 
bir koruyucu olan çok geniş 
bir paletleme hücresi veya 
operatörün erişemeyeceği 
bir sistem istenmez. Tawagi 

“İşte bu yüzden, UR cobot’lar 
harikadır: iş birliğine dayalı 
olduklarından, bir operatör 
çalışma alanına girdiğinde 
bir alan tarayıcı ekleyebilir ve 
cobot'u daha yavaş bir hızda 
çalıştırabilirsiniz” diyor.

UR+ iş ortağı SICK 
kolaboratif otomasyonun 
güvenli bir şekilde devreye 
alınmasını sağlayan 
alan tarayıcı teknolojisi 
geliştirmiştir. 

Gustav Hensel GMBH & Co, 
paletleme hücresine doğrudan 
erişime ihtiyaç duyuyordu. 
Şirket, geleneksel bir 
endüstriyel robotun güvenlik 
koruması gerektirdiği için, 
Universal Robots kolaboratif 
robotu UR10'u tercih etti.

Robotiq'ten Lauzier, cobot'la-
rın mevcut konveyörlerin ve 
diğer makinelerin rotasını ve 
düzenini değiştirmeden mev-
cut tesislerde paletlemeyi oto-
matikleştirmenin mükemmel 
bir yolu olduğunu söylüyor.

Lauzier şunları ekliyor: “Tüm 
bileşenlerin kurulumunu 
mevcut bir zemin planı 
üzerine gerçekleştirdiğinizde 
ROI son derece çekici hale 
geliyor. Cobot paletlemenin 
temel avantajlarından biri de 
bu projeleri sınırlı bir maliyetle 
ve fabrika düzeninde sınırlı 
değişiklikler gerçekleştirerek 
hayata geçirmenin mümkün 
olmasıdır ve müşteri de genel-
likle bunu tercih eder”. 

https://www.universal-robots.com/blog/universal-robots-and-sick-head-towards-the-smart-factory-of-the-future/
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04. Paletleme Şablonları

Pally Palletizing Yazılımı, 
kolaboratif paletleme 
otomasyonlarını hızlı ve 
kolay bir şekilde devreye 
almak için tasarlanmıştır.

UR+ aracılığıyla sunulan bir-
kaç paletleme Kiti ile birlikte 
verilen Rocketfarm’ın Pally Pa-
letleme Yazılımı gibi yazılımlar, 
kolay paletleme şablonu seçi-
mi sağlar. Pally aynı zamanda 
optimize edilmiş yörünge 
planlaması, her tür tutucu için 
genel destek ve paletinizdeki 
çeşitli katmanları tanımlama 
becerisi gibi, tümü paletleme 
sisteminin kullanıma sunul-
masıyla ilgili teknik sorunları 
kaldırmak için tasarlanmış 
özelliklere sahiptir. 

05. Güvenlik
Robotiq’ten Lauzier: paletle-
me uygulamalarının genellikle 
ağır ürünleri göz hizasında 
taşımayı gerektirdiği ve 
paletlemenin etkili bir şekilde 
tamamlanması için genellikle 
biraz hız gerektiren süreç ol-
duğu için bir risk değerlendir-
mesi gerektirdiğini söylüyor.

Lauzier ekliyor “Mevcut potan-
siyel riskten dolayı, paletleme 
hücrenizin etrafında belirli 
bir koruma gerekli olacaktır." 

“Öte yandan, cobot’lar esnek 
üretim imkânı sunar, kurulu-
mu ve programlaması kolaydır, 
bu yüzden koruma gerekse 
de geleneksel robot yerine bir 
cobot kullanmak mantıklıdır”. 

Çoğu tesis, paletlerini yük 
kamyonlarında ve konteyner-
lerde izin verilen maksimum 
yükseklikte istiflemek ister. 
Tamamlanmış paletinizin 
genel stabilitesini etkileyece-
ğinden, paletleme şablonları-
nın dikkate alınması gereken 
yer burasıdır.

Tawagi: “Doğru paletleme 
şablonunu seçmek yapılması 
gereken en zor iş değil, ancak 
özellikle şablonu bir robot için 
koordinatlara dönüştürme işi 
bilmeceye dönüşebilir. UR+ 
aracılığıyla sunulan yazılım 
çözümleri, sezgisel bir grafik 
kullanıcı arabirimi aracılığıyla 
paletleme desenleri oluştu-
rarak tüm bunları son derece 
kolay bir şekilde yapmanızı 
sağlar. Böylece tek bir satır 
bile kod yazmanız gerekmez” 
diyor. 

https://www.universal-robots.com/plus/products/rockefarm/pally-palletizing-software/
https://www.universal-robots.com/plus/products/rockefarm/pally-palletizing-software/


14Paletleme Kılavuzu

Yaygın Paletleme 
Konfigürasyonları

Taşınan ürün tipine ve paletleme operasyonlarınızın verimine 
bağlı olarak paletleme uygulamanızın kurulumunu gerçekleştir-
menin çok sayıda yolu vardır. Yukarıda belirtildiği gibi, ikili palet 
kurulumları yaygın olarak tercih edilmektedir, çünkü bu kurulum-
lar cobot’unuzun paletleme yeteneklerinin en üst düzeye çıkarıl-
masına izin verir; bir palet dolduğunda, cobot diğer palet üzerin-
den durmadan üretime devam eder. Ancak paletleme hücrenizin 
tasarımı söz konusu olduğunda dikkate alınması gereken başka 
faktörler ve özellikler de vardır. Bu bölümde, üç popüler paletle-
me konfigürasyonunun artılarını ve eksilerini keşfedeceğiz.

Burada gösterilen benzer 
sabit kaide kurulumları, 
kolaboratif paletleme 
otomasyon sisteminin 
düşük maliyetle devreye 
alınmasını sağlar. Kaynak: 
Vention

01. Sabit Kaide
UR cobot’unuzun tabanının 
bir kaide üzerine sabitlendiği 
sabit kaide konfigürasyonları 
(bazen sabit sütun konfigü-
rasyonları olarak da adlandı-
rılır), bir paletleme uygulama 
konfigürasyonlarının düşük 
maliyetli bir yoludur. 

Tawagi” “Sabit bir kaide kuru-
lumuna sahip olmak alternatif-
lerinden çok daha ekonomik. 
Fazladan bir eksen ile cobot 
arasında entegrasyon yoktur. 
Çok kolay bir şekilde kurula-
bilir. Ayrıca programlamayı 
da biraz daha kolaylaştırıyor” 
diyor.

Ancak, sabit kaide konfigüras-
yonları bazı kısıtlamaları bulu-
nuyor. Örneğin, 7. dikey eksen 
konfigürasyonları ile karşılaş-
tırıldığında (aşağıya bakınız), 
sabit kaideler oluşturulabile-
cek palet boyutu açısından 
oldukça sınırlıdır. Ek olarak, 
kaidenin yüksekliği belirli tipte 
kutu ve palet yerleşimleri için 
optimize edileceğinden, sabit 
kaide kurulumları, cobot'unu-
zun çalışabileceği genel alanı 
kısıtlar.
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Burada gösterilen 
UR10e cobot’lar 
için Dikey 7. Eksen 
paletleme kurulumu 
cobot’un 1250mm 
uzamasını sağlar. 
Kaynak: Vention

Burada gösterilen 
sistem gibi yatay bir 
erişim eklemek, 8 
adede kadar standart 
paleti paletlemek 
için tek bir cobot 
kullanmanıza olanak 
tanır. Kaynak: Vention

02. Dikey 7. Eksen

Bu konfigürasyonda, cobot'u-
nuz yatay olarak hareket 
edebilir, bu da çalışma ala-
nını büyük ölçüde genişletir. 
Vention'dan Tawagi, bu tür 
bir çözümün genellikle daha 
büyük tesislerde kullanıldığını 
söylüyor.

"Yatay erişim kullanmak, aynı 
anda birçok paleti paletleme-
nize olanak tanır, ancak düşük 
operasyonlar için en uygun 
olanıdır, bu nedenle robotun 
aynı anda her yerde olması 
gerekmez. Cobot, yatay ek-

sende her istasyon arasında 
gidip gelmesini sağlayabilir 
ve onu arka arkaya dört, beş 
veya daha fazla palet üzerinde 
çalıştırabilirsiniz.”

Cobot’unuza ekstra bir eksen 
(yatay veya dikey) eklemek 
sistemin karmaşıklığını artır-
dığından, UR cobot’larla tam 
uyumlu bir 8. eksen tercih 
ettiğinizden emin olun. Bu 
uyumluluk garanti olsa bile 
8. eksen konfigürasyonları 
büyük ihtimalle özel entegras-
yon gerektirecektir. 

03. Yatay 8. Eksen

Dikey 7. eksen paletleme kurulumla-
rında, cobot'unuzun tabanı yukarı ve 
aşağı hareket ederek erişim kapasi-
tesini artırabilir ve daha yüksek yığın 
yüksekliklerinde paletleme yapma-
sına olanak tanıyarak daha uzun pa-
letler elde edilmesini sağlar. Dikey 7. 
eksen kurulumları, "sabit konumlan-
dırılan bir robot koluyla gerçekleşti-
remeyeceğiniz çok çeşitli paletleme 
kullanım seçenekleri sunar" diyor 
Tawagi ve daha yüksek paletlerin 
toplam nakliye maliyetlerinizi önemli 
ölçüde azaltabileceğini ekliyor.

Dikey bir eksenin eklenmesi paletle-
me projenizin karmaşıklığını artıra-
bilir, bu yüzden UR cobot’larla tam 
entegrasyon sağlayan sistemleri 
tercih ettiğinizden emin olun. Tam 
entegre Dikey 7. Eksen paletleme 
sistemleri, devreye alma prosesini 
basitleştirir, durma sürelerini azaltır 
ve çözümün Toplam Sahip Olma Ma-
liyetini (TSOM) maliyetini düşürür.



paketleme ve paletleme 
hakkında konuşmaya 
hazır mısınız?

İster paketleme ve paletleme kalitesini ve 
verimini iyileştirmenin, ister işçi sağlığı ve 
güvenliğini iyileştirmenin, ister geleneksel 
robot paketleme ve paletleme sistemlerinin 
maliyetinin çok altında, cobot destekli paletleme 
çözümlerinin benimsenmesi yoluyla iş gücü 
eksikliklerini gidermek istiyor olun, Universal 
Robots’un kendini kanıtlamış çözümlerinin 
avantajlarından faydalanmak için, gerek 
büyük gerekse küçük ölçekli, sayıları giderek 
artan şirketler arasında yerinizi almak için 
uzmanlarımızla hemen iletişime geçin. 

Paletleme web seminerine kaydolun 
Universal Robots cobot'ları 
kullanarak paletleme uygulamalarınızı 
otomatikleştirmek ister misiniz? 

UR Uzmanlarımız tarafından düzenlenen 
paletleme uygulamasına özel web 
seminerimize kaydolun!

events.universal-robots.com/ 
semea/tr/cevrimici-etkinlikler/
paketleme-paletleme- 
otomasyonu-icin-cobot-kullanin

>

Universal Robots 
Hakkında

Universal Robots, 
kolaboratif robot pazar 
lideridir. 

UR, 2008'de dünyanın ilk ticari 
cobot'unu piyasaya sürdüğün-
den bu yana farklı erişim ve 
yük kaldırma kapasitelerine 
sahip UR3e, UR5e, UR10e, 
UR16e ve UR20 cobot’larından 
oluşan ürün yelpazesi geliş-
tirdi. Her model, ‘Cobot ile 
Tak-Çalıştır ve Üretime Başla!’ 
konseptine sahip UR+ serti-

fikalı uç ekipmanları, yazılımı 
ve aksesuarlarıyla birlikte 
desteklenir ve bir robotun 
farklı uygulamalarda esnek bir 
şekilde yeniden konumlandırıl-
masına olanak tanır. Universal 
Robots’un dünya çapında her 
türlü endüstri için otomasyon 
sağlayan 50.000'den fazla 
kurulu çalışan cobot’u bulunu-
yor. Merkezi Odense, Danimar-
ka'da bulunan UR; Amerika, 
Avrupa ve Asya-Pasifik'teki 21 
bölge ofisi ile faaliyet göster-
mektedir.

Paketleme ve paletleme 
otomasyonuna özel hazırlanmış web 
sayfamızı inceleyin.

universal-robots.com/tr/
kolaboratif-robotla-paletleme 

>

https://www.universal-robots.com/tr/ur-uzmanina-sorun/
https://events.universal-robots.com/semea/tr/cevrimici-etkinlikler/paketleme-paletleme-otomasyonu-icin-cobot-kullanin/
https://www.universal-robots.com/tr/kolaboratif-robotla-paletleme/

