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Automation til alle 

Universal Robots gør robotter 

tilgængelige for ALLE 



Let 

 

 Hurtig montering. Den lette robotarm og 

det kompakte controllerskab gør opsætningen 
enkel  
 

 Brugervenlig betjening. Programmér ved 

at vise robotten bevægelserne. Betjen den på en  
trykfølsom skærm 
 

 Servicevenlig. Robotten er modulopbygget,  

og det gør den ekstremt servicevenlig 
 

 International. Brugergrænsefladen er på 9 

sprog   
 

 “Plug and play”. Sæt robotten i et 

almindeligt 230V stik. Så er den køreklar 
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Prisgunstig 

 Ingen afskærmning 

 Ingen dyre programmører 

 I drift på få minutter 

 Lavt strømforbrug 

 Sparer lønkroner  

 ROI: Typisk 
tilbagebetalingstid er 6-8 mdr. 
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Fleksibelt 

 UR5 og UR10 kan passe ind overalt i 
produktionen   

 Robotarmen vejer kun 18/28 kg 

 Øger produktionskapaciteten  

 Mulighed for mobilitet i produktionen 

 Fleksibel håndtering af 5/10 kg payload 
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Sikkert 

 Uden afskærmning. ISO-testet til at køre uden afskærmning 

 UR-robotter stopper automatisk, når de møder modstand 

 Støjsvag 

 Aflaster medarbejderne og forebygger ensidigt, gentaget arbejde 

 

 

 

 



Kontrol 



Eksempler  

Brüsch Maskinfabrik A/S 

Universal Robots 

OTV Plast A/S 

Udvikling 



Eksempler  

BJ Gear A/S 



Referencer i alle brancher 

Vores industrirobotter bruges af både små, mellemstore og store virksomheder 



Robot effektiviserer emballering 

 

 Robotten har frigjort 1-2 personer, der kan løse andre opgaver 

 Medarbejdere skånes for opslidende, gentagne håndledsbevægelser 

 Vikarudgifterne er reduceret 

 Produktionskapaciteten er øget  

 Produktionsomkostningerne er mindsket 

Case: Scandinavian Tobacco Group 

 

Scandinavian Tobacco Group har valgt en robot fra Universal Robots til en opgave, ingen andre robotter på markedet 

kan løse. Verdens største fabrik for produktion af pibetobak bruger nu en robot fra Universal Robots til at håndtere 

låg til tobaksdåse. 



Robot håndterer meget små emner 

 

 Robotterne var installeret på én dag i produktionen. 

 Færre udgifter til teknikere. Medarbejderne indstiller selv robotterne  
til nye opgaver. 

 Robottens lave pris gør det muligt at fremstille mindre stykserier til  
en fornuftig pris. 

Case: Oticon 

 

Høreapparatproducenten Oticon har valgt robotter fra Universal Robots til at håndtere støbning af emner på omkring  

en millimeter på produktionsanlæg i Danmark og Polen. Robotterne har afløst traditionelle to- og treaksede robotter, 

der ikke kunne håndtere de mikroskopisk små dele, som moderne høreapparater består af. 



Robot udvider produktionskapaciteten 

  

 Thiele har med en robot skabt sig et nyt forretningsområde 

 Robotten foretager selv kvalitetssikring med et integreret 
billedbehandlingssystem. 

 Robotten blev let installeret  

 Løsningen var økonomisk overkommelig 

Case: Thiele 

 

En robot fra Universal Robots gør det muligt for værktøjsproducenten Thiele at øge produktionen uden at ansætte ekstra 

medarbejdere og uden at købe nye maskiner. Hver dag, når de 10 medarbejdere er gået hjem, arbejder en  

UR5 ved et fræsecenter, hvor den kører ubemandet produktion af små serier.   



Spørgsmål & Svar 

Hvorfor må UR-robotten køre uden afskærmning? 

Fordi den aldrig overstiger en kraft på 150 Newton og dermed 
overholder ISO-standarden for robotsikkerhed 10218-1:2006.  

 

Hvordan kan I garantere det? 

UR-robotten er blevet testet af Teknologisk Institut (same as TÜW), som 
er certificeret til at teste ISO-standarder. 

 

Kan robotten altid køre uden afskærmning? 

Det er altid risikovurderingen, som er afgørende for, om applikationen er 
sikker. 

 

Hvorfor er robotten ikke CE-mærket? 

Det er ikke muligt at CE-mærke den, fordi robotter betragtes som 
delmaskiner i henhold til det europæiske maskindirektiv 2006/42/EC. 



Dokumentation: ISO Test 2010 



Tekniske specifikationer 


