
Fremtiden er 
samarbejdende



Universal Robots er ikke blot et navn. Vi hedder Universal Robots, fordi vores robotter er universelle. 
UR-armene kan implementeres i stort set alle industrier og alle processer og af alle medarbejdere. 
Mere end 10.000* UR-robotter i drift på verdensplan vidner om netop det – og om det klare mål,  
vi har haft lige fra begyndelsen: At gøre samarbejdende robotteknologi tilgængelig for virksomheder 
i alle størrelser.

Robotter er vores liv. Vi kan hjælpe, hvad enten du ønsker en robotløsning, der kan give dig præcision,  
hastighed, optimering eller forbedret ergonomi. Og vores pris vil sikkert overraske dig. Vores robotarme har  
en gennemsnitlig tilbagebetalingstid på kun 195 dage, hvilket gør dem til de mest fordelagtige på markedet  
og tilgængelige for de fleste virksomheder. Men det er langt fra den eneste grund til, at Universal Robots er  
verdens førende producent af samarbejdende robotter:    

Med vores TÜV-certificerede robotter ved din side er du i de sikreste hænder. UR-robotterne kan arbejde  
lige ved siden af medarbejderne på grund af den indbyggede kraftsensor, der automatisk får robotterne til at  
standse med det samme, hvis de støder på forhindringer. Robotten kan programmeres til at arbejde med 
nedsat kraft, når en person træder ind i arbejdsområdet. Når vi siger samarbejdende, tænker vi ikke kun på 
sikkerheden. Vi bruger ordet i en meget bredere forstand. Selvom sikkerhed er af afgørende betydning, mener 
vi, at samarbejdende i lige så høj grad handler om brugervenlige, omstillelige og tilgængelige robotter.  
Efter vores mening er fremtiden samarbejdende – og vi er her for at præsentere dig for den.

* September 2016

"UR5 skal kun bruge 4 timer på et stykke arbejde, som ville tage 2-3 dage med manuel 
arbejdskraft. Dette fremskridt har gjort det muligt for os at konkurrere med oversøiske 
producenter og få produktionsarbejdet tilbage til USA."
Geoff Escalette
CEO, RSS Manufacturing
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Mød verdens førende 
producent af samar-
bejdende robotter



Fem hurtige fordele
for din virksomhed

NEM 
PROGRAMMERING

Det er slut med at tilkalde dyre eksterne  
konsulenter, hver gang en robot skal programmeres.  
Den nye virkelighed ser således ud: Den patenterede, 
intuitive 3D-visualisering betyder, at operatører uden 
erfaring med programmering hurtigt kan program-
mere UR-robotarmene. Det eneste, man skal gøre, 

er at flytte robotarmen og vise den bevægelse, 
den skal gøre, eller trykke på piletasterne 

på den brugervenlige touch-skærm.

HURTIG 
OPSÆTNING

Selv uerfarne operatører får en overraskelse, 
første gang de skal sætte en UR-robotarm op. 

Udpakning af robotten, montering og programme-
ring af den første, enkle opgave tager typisk under 
en time. Det tager i gennemsnit kun en halv dag at 

gennemføre en fuldstændig opsætning  
- erfarer vores kunder.

SAMARBEJDENDE 
OG SIKKER

Universal Robots har været førende inden for sam-
arbejdende robotteknologi helt fra starten, så man 

kan være sikker på, at man er i de sikreste hænder, hvis 
man vælger vores robotter. Mere end 80 % af UR-ro-

botarmene, der er i drift på verdensplan, arbejder 
side om side med mennesker – uden sikkerheds-

afskærmninger. De samarbejdende robotter vil 
hellere end gerne udføre repetitions arbejde, 

som er opslidende for menneskelige 
operatører.

FLEKSIBEL 
OMSTILLING

I dag stilles der ofte høje krav til fleksibel og smidig 
produktion for at kunne imødekomme den skiftende 

efterspørgsel og forblive konkurrencedygtig. Universal 
Robots sætter ingen begrænsninger. Tværtimod. Vores 

letvægtsrobotarme er nemme at flytte og omstille til 
nye processer, og på den måde bliver det muligt at 
automatisere næsten alle manuelle opgaver, også 

ved små partier eller hurtige omstillinger.

HURTIGSTE 
TILBAGEBETALING 

I BRANCHEN
Hvis du altid har troet, at automatisering var uden for 

rækkevidde, er det nu, du skal genoverveje det. De sam-
arbejdende UR-robotarme har en gennemsnitlig tilbage-

betalingstid på 195 dage. Det er den hurtigste i branchen 
– ganske enkelt fordi vores UR-robotarme ikke medfører 

de ekstra omkostninger, der normalt forbindes med 
automatisering, som fx udgifter til ekstern 
programmering og særlig afskærmning.
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Case story  
SHAD, Spanien
Da SHAD, en førende europæisk fabrikant af tilbehør til motorcykler, oplevede en støt vækst, begyndte  
virksomheden at se sig om efter en robotløsning, der ikke blot kunne håndtere den øgede efterspørgsel,  
men også det konstant skiftende produktudbud. UR-robotterne var de eneste, der kunne imødekomme  
mindre produktionsserier – både i forhold til mobilitet og pris. 

I dag flyttes en UR5-robot rundt på produktionsanlægget afhængigt af behov, og den omprogrammeres uden  
problemer af virksomhedens egne medarbejdere. En anden fordel, som virksomheden fremhæver, er robottens 
evne til at arbejde side om side med menneskelige operatører uden sikkerhedsafskærmninger. UR5 har fritaget 
medarbejderne for monotone arbejdsopgaver, samtidig med at den har forbedret både produktkvaliteten og  
produktionstiden. 

"Robotten er et stort spring fremad for vores produktionsteknologi, som hjælper os med at sikre et bedre arbejdsmiljø 
og en bedre produktkvalitet og at minimere omkostningerne", fortæller Joan Planas, som er ingeniør hos NADSL.

Læs hele historien på: 
universal-robots.com/da/cases



Type

tes
ted

DIN EN ISO 14644
VDI 2083

Production

monitored

UR5
Den lidt større UR5 er perfekt til automatisering af proces-
opgaver med lav vægt, som for eksempel pick and place 
og produktkontrol. Den mellemstore robotarm er enkel at 
programmere og hurtig at sætte op, og ligesom de øvrige 
samarbejdende medlemmer af UR-familien har den en af 
branchens hurtigste tilbagebetalingstider.

UR10
UR10 er UR-familiens største robotarm, og den har den  
største muskelkraft uden at gå på kompromis med præci- 
sionen. Den samarbejdende robotarm kan automatisere  
tungere procesopgaver, der kræver en løfteevne på op til 10 kg. 

UR10-robotarmen har en rækkevidde på 1.300 mm, der gør 
den særligt velegnet til for eksempel pakning, palletering, 
samling og pick and place, hvor der er større afstand mellem 
de forskellige driftsområder.

FAKTA OM UR5
• Automatiserer opgaver på op til 5 kg
• Rækkevidde på op til 850 mm

FAKTA OM UR10
• Automatiserer opgaver på op til 10 kg
• Rækkevidde på op til 1.300 mm

UR3 
UR3 er UR-familiens mindste medlem. Den er en bordrobot 
og det perfekte valg til lette samleopgaver og arbejde, der 
kræver maksimal præcision. Med 720 graders rotation af 
alle håndled og ubegrænset rotation af det yderste led er 
UR3 den mest fleksible, alsidige og samarbejdende robot 
på markedet i dag.

FAKTA OM UR3
• Automatiserer opgaver på op til 3 kg
• Rækkevidde på op til 500 mm

Mød markedets mest  
samarbejdende familie
UR-robotarmene forener fleksibilitet med intelligens, holdbarhed og enestående præcision.  
UR-familien består af tre medlemmer: UR3, UR5 og UR10, som har navn efter deres løfteevne i kilo. 
De har alle fantastiske samarbejdende egenskaber, der vil gøre dem populære på produktionslinjen. 
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Automatiser 
næsten alt
Når vi siger, at UR-robotarmene kan automatisere næsten alt, så mener 
vi det. Samling, maling, skrueopgaver, mærkning, pakning, polering, 
sprøjtestøbning, svejsning – uanset hvilke procesopgaver du kan 
komme i tanker om. UR-familiens fleksibilitet betyder, at  
robotarmene også er økonomisk rentable for virksomheder 
med små partier og blandede produkter.  

PAKNING OG PALLETERING
Sørg for, at dine leverancer altid er optalt 
korrekt og pakket efter de strengeste  
standarder ved at lade en UR-robotarm 
gøre arbejdet for dig.

POLERING
UR-robotarmen sliber og polerer selv buede 
og ujævne overflader med justerbar kraft, 
så der opnås et ensartet resultat.

LIMNING, DOSERING OG SVEJSNING
UR-robotarmen kan gøre dine limnings-, doserings- 
og svejseprocesser mere effektive, for eksempel ved 
at dosere og indsprøjte præcist de samme mængder 
materiale eller ved at udføre hver eneste svejsning  
med maksimal præcision.

PICK AND PLACE
En UR-robotarm kan varetage de fleste pick 
and place-opgaver selvstændigt og samtidig 
reducere cyklustiden og resourcespildet.

SAMLING
UR-robotarmen håndterer problemfrit 
samling af plastik, træ, metaller og en lang 
række andre materialer, mens procesha-
stigheden og -kvaliteten forbedres.

SPRØJTESTØBNING
UR-robotarmen kan bruges inden for alle 
områder af plastik- og polymerproduktion 
og kan betjene presserne med maksimal 
nøjagtighed og pålidelighed, både med og 
uden Euromap.

SKRUEOPGAVER
Få en UR-robotarm til at gentage 
den samme bevægelse igen og igen med  
samme præcision og hastighed for at forbedre 
dine produkters kvalitet og ensartethed.

KVALITETSKONTROL
En UR-robotarm med et inspektionskamera 
kan identificere og udpege defekte eller 
fejlbehæftede dele, inden de pakkes eller 
afsendes, så produktkvaliteten holdes på  
et højt niveau.

MASKINPASNING
UR-robotarmen kan anvendes til at køre de  
fleste maskinpasningsfunktioner selvstændigt 
og kan hurtigt tilpasses til nye produkter i  
produktionslinjen.

LABORATORIEANALYSE 
Fritag medarbejderne for monotont arbejde 
med en UR-robotarm, der forbedrer objektivi-
teten i dine analyse- og kontrolprocesser.
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Universal Robots  
– en ny genvej til perfektion
Alene er en UR-robotarm intet. En arm. Men med det rette udstyr kan den gøre forskellen for din  
virksomhed. For at gøre det så nemt som muligt for forhandlerne at finde frem til de bedste arbejdsværktøjer  
og det bedste tilbehør, og dermed skræddersy den perfekte robotløsning til dig, har vi lanceret Universal Robots+.   

Universal Robots+ er et online showroom med arbejdsværktøjer, software og tilbehør, udbudt af nogle af verdens 
bedste udviklere og certificeret ved Universal Robots. – designet med henblik på at fungere perfekt sammen med  
UR-robotarmene. En af showroomets mange fordele er at forhandlere og slutbrugere kan finde alt det, de har 
brug for, på ét sted. En anden fordel er, at der ydes direkte support fra dem, der har udviklet tilbehøret,  
til dem, der bygger den endelige robotløsning. 

Bliv inspireret af de mange plug & play-muligheder på universal-robots.com/plus

Besøg Universal Robots+ på:
universal-robots.com/plus

Det indledende arbejde til URCaps konceptet modtog støtte fra EU‹s Syvende rammeprogram (RP7/2007-2013) i henhold til støtteaftalerne 609206 og 608604. Dette 
omfatter respektive projekterne Fabrik på en dag (FiaD) og Lean Intelligent Assembly Automation (LIAA).



Programmering af en 
UR-robotarm: Legende let

UR-robotterne er designet til at efterligne bevægelserne i en menneskearm, og faktisk kræves der ikke andet 
end netop en menneskearm, når robotarmene skal programmeres og omprogrammeres. Det kan ikke være 
nemmere, og – måske vigtigst af alt – det er ikke nødvendigt at tilkalde dyre eksterne programmører, hver gang 
du vil sætte robotarmen til at udføre en ny opgave. 

Softwaren er intuitiv, så selv den mest uerfarne bruger hurtigt kan forstå den grundlæggende programmering 
og kan vise robotten, hvilke bevægelser den skal foretage ved at flytte den til de ønskede stillinger. Hvis du har 
tilbagevendende opgaver, kan UR-robotarmen gemme programmer til senere brug. Det er legende let. 

ONLINEUNDERVISNING NÅR DET PASSER DIG
Universal Robots Academy er vores nye online undervisningsprogram. 
Ved hjælp af interessante praktiske erfaringer, simuleringer og interaktive  
robotanimationer tilegner du dig hurtigt de rette færdigheder, så du kan  
programmere og betjene en UR-robot uden hjælp.  
 
Du kan gå ind på Universal Robots Academy, når du vil, og hvor du vil  
– det er altid åbent, og det er gratis. Start din online-uddannelse på  
universal-robots.com/academy
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Når du vælger Universal Robots, er den logiske programmering en del af aftalen. En af de mest håndgri-
belige fordele er, at du nemt kan omprogrammere UR-robotarmene selv og gøre brug af automatisering, 
når som helst og hvor som helst det passer dig.  

Universal Robots
Academy



Case story 
Atria, Sverige
Rejer, oliven, artiskokhjerter, soltørrede tomater, hvidløg og andre specialiteter etiketteres, emballeres og  
palleteres hver dag hos Atria Scandinavia. Med indførelsen af UR-robotter er produktionslinjerne blevet  
optimeret, så de hver især behandler 228 emner i gennemsnit pr. time.  

”UR-robotterne er en fremragende automatiseringsløsning, da de kan køre uden sikkerhedsafskærmning.  
Det er en væsentlig fordel, at vores medarbejdere kan arbejde lige ved siden af robotterne, og at de let kan  
justere robotterne, når de emballerer forskellige typer af produkter”, forklarer virksomhedens tekniske chef,  
Johnny Jansson.

For fabriksarbejderne har det også været en øjenåbner, at robotter kan være så nemme at bruge.

”UR-robotter var noget helt nyt for os alle sammen, og jeg var imponeret over, at det var så let at komme  
i gang. De er meget anderledes end andre robotmærker, da de er meget logiske og intuitive at arbejde med”,  
siger Jansson. Den nemme programmering og betjening sparer en masse tid, når der skiftes fra f.eks.  
emballering af rejer til emballering af oliven.

”Før tog det seks timer at konvertere til et andet produkt, men med UR-robotterne kan skiftet udføres på  
blot 20 minutter”, fortæller Jansson og fremhæver samtidig en yderligere fordel: Kartonspildet er reduceret  
med 25 % siden indførelsen af de tre UR-robotter.

Læs hele historien på: 
universal-robots.com/da/cases
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Tekniske detaljer
UR3 UR5 UR10 KONTROLLERSKAB
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Egenskaber

Gentagelsesnøjagtighed

Omgivelsestemperatur

Effektforbrug

Samarbejdsdrift

Specifikationer

Løfteevne

Rækkevidde

Frihedsgrader

Programmering

Bevægelse

Robotarmens aksebevægelse

Bund

Skulder

Albue

Håndled 1

Håndled 2

Håndled 3

Typisk værktøj

Karakteristika

IP kapslingsklasse

ISO renrum klassifikationer

Støj

Robotmontering

I/O-porte

I/O-strømforsyning i værktøj

Fysisk

Fodaftryk

Materialer

Værktøjsforbindelsestype

Ledningslængde robotarm

Vægt inkl. ledning

Karakteristika

IP kapslingsklasse

ISO renrum klassifikationer

Støj

I/O-porte

I/O-strømforsyning

Kommunikation

Strømkilde

Omgivelsestemperatur

Fysisk

Kontrollerskab, mål (BxHxD)

Vægt 

Materialer

  

IP20  

6

<65 dB(A)  

Digitale ind 16 
Digitale ud 16 
Analoge ind 2 
Analoge ud 2 

24 V 2 A  

TCP/IP 100 Mbit, Modbus TCP, Profinet, EthernetIP  

100-240 VAC, 50-60 Hz

0-50°  

  

475 mm x 423 mm x 268 mm 

UR3, UR5 15 kg 
UR10 17 kg 

Stål  

EN KOMPLET 
SERIE AF SAM-
ARBEJDENDE 

ROBOTTER

PROGRAMMERINGSPANEL
Karakteristika

IP kapslingsklasse

Fysisk

Materialer

Vægt

Ledningslængde

*Robotten kan arbejde i et temperaturområde på 0-50° C. Ved høj vedvarende ledhastighed nedsættes den omgivende temperatur.

IP20  

Aluminium, polypropylen  

1,5 kg  

4,5 m  

±0,1 mm 

0-50°* 

Min. 90 W, typisk 125 W, maks. 250 W 

15 avancerede indstillelige sikkerhedsfunktioner.  
TüV NORD-godkendt sikkerhedsfunktion
Testet i overensstemmelse med:  
EN ISO 13849:2008 PL d 
  

3 kg 

500 mm 

6 drejeled 

PolyScope grafisk brugerflade på 12” 
touch-skærm med montering 

 

Arbejdsradius Maks. hastighed

± 360° ± 180°/sek.

± 360° ± 180°/sek.

± 360° ± 180°/sek.

± 360° ± 360°/sek.

± 360° ± 360°/sek.

Ubegrænset ± 360°/sek.

 1 m/sek.

 

IP64 

5

70dB 

Vilkårlig 

Digitale ind 2
Digitale ud 2
Analoge ind 2
Analoge ud 0

12 V/24 V 600 mA i værktøj 

 

Ø 128 mm 

Aluminium, polypropylen 

M8 

6 m 

11 kg

 

±0,1 mm 

0-50° 

Min. 90 W, typisk 150 W, maks. 325 W 

15 avancerede indstillelige sikkerhedsfunktioner.  
TüV NORD-godkendt sikkerhedsfunktion
Testet i overensstemmelse med:  
EN ISO 13849:2008 PL d 
 

5 kg 

850 mm 

6 drejeled 

PolyScope grafisk brugerflade på 12” 
touch-skærm med montering 

 

Arbejdsradius Maks. hastighed

± 360° ± 180°/sek.

± 360° ± 180°/sek.

± 360° ± 180°/sek.

± 360° ± 180°/sek.

± 360° ± 180°/sek.

± 360° ± 180°/sek.

 1 m/sek.

 

IP54 

5

72dB 

Vilkårlig 

Digitale ind 2
Digitale ud 2
Analoge ind 2
Analoge ud 0

12 V/24 V 600 mA i værktøj 

 

Ø 149 mm 

Aluminium, polypropylen 

M8 

6 m 

18,4 kg

 

±0,1 mm 

0-50° 

Min. 90 W, typisk 250 W, maks. 500 W 

15 avancerede indstillelige sikkerhedsfunktioner.  
TüV NORD-godkendt sikkerhedsfunktion
Testet i overensstemmelse med:  
EN ISO 13849:2008 PL d 
 

10 kg 

1.300 mm 

6 drejeled 

PolyScope grafisk brugerflade på 12” 
touch-skærm med montering 

 

Arbejdsradius Maks. hastighed

± 360° ± 120°/sek.

± 360° ± 120°/sek.

± 360° ± 180°/sek.

± 360° ± 180°/sek.

± 360° ± 180°/sek.

± 360° ± 180°/sek.

 1 m/sek.

 

IP54 

5

72dB 

Vilkårlig 

Digitale ind 2
Digitale ud 2
Analoge ind 2
Analoge ud 0

12 V/24 V 600 mA i værktøj 

 

Ø 190 mm 

Aluminium, polypropylen 

M8 

6 m 

28,9 kg



Alle UR-robotterne sælges gennem autoriserede salgs-
partnere worldwide, som har den fornødne  
knowhow til at skræddersy en automatiseringsløsning,  
der passer perfekt til kravene i din produktion.

Find den nærmeste salgspartner på  
universal-robots.com/distributors.  
Vælg din verdensdel, og se en liste over  
forhandlere nær dig.    

Universal Robots A/S
Energivej 25
DK-5260 Odense S
Danmark
+45 89 93 89 89

www.universal-robots.com
sales@universal-robots.com

Kontakt din lokale 
forhandler

Lokal forhandler:
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