
Besvar 5 spørsmål for å finne det ut.

ER VIRKSOMHETEN DIN FOR 
LITEN FOR ROBOTIKK?



Hva er 
mine robotalternativer?

Har jeg råd til å 
automatisere?

Hvilke prosesser 
kan jeg automatisere?

Er de samarbeidende 
robotene 

riktig løsning for meg?

SØRG FOR Å STILLE 
DE RIKTIGE SPØRSMÅLENE
Hvis du er en liten eller middels stor produsent, eller du har en produksjon som består av små volum 
av mange forskjellige produkter, kan det hende du lurer på om roboter kan være løsningen for deg.

Men hvis du tror du må holde deg til manuell produksjon bare fordi du ikke er en stor, nasjonal produsent, 
stiller du kanskje ikke de riktige spørsmålene. 

DEN KORTE ARBEIDSBOKEN VÅR VIL LEDE DEG GJENNOM DE VIKTIGSTE HENSYNENE NÅR  
DET GJELDER ROBOTIKK I PRODUKSJON I LITEN ELLER MELLOMSTOR SKALA.

Må jeg 
automatisere?



MÅ JEG 
AUTOMATISERE?
Begynn med å legge vekk alle eksisterende forestillinger om kostnader eller 
kompleksitet ved robotikk. Foreta en upartisk vurdering av hvorvidt utfordringene ved 
virksomheten din kan håndteres gjennom automatisering av produksjonsprosesser.

HVIS DU SVARTE JA PÅ ETT ELLER FLERE AV DISSE SPØRSMÅLENE,  
ER DET DEFINITIVT VERDT Å VURDERE AUTOMATISERING.

Mulige forretningsutfordringer:    Ja     Nei 

Konkurransen er hard, og jeg trenger nye måter å kutte kostnader på.

Jeg trenger å forbedre produktkvaliteten

Jeg trenger å redusere svinn – tidssvinn, materialsvinn eller begge deler.

Jeg trenger mer fleksibilitet for å tilpasse meg til endringer i produktetterspørselen.

Jeg sliter med å skaffe medarbeidere til repetitive, manuelle jobber.

Midlertidig ansatte er ikke pålitelige, eller det tar for mye tid å lære dem prosessene våre.

Repetitive eller farlige prosesser går ut over helsen og sikkerheten til arbeiderne mine.

Jeg trenger vekst i virksomheten uten å overdrive utvidelsene. 

Mulige forretningsutfordringer:    Ja     Nei 

Konkurransen er hard, og jeg trenger nye måter å kutte kostnader på.

Jeg trenger å forbedre produktkvaliteten

Jeg trenger å redusere svinn – tidssvinn, materialsvinn eller begge deler.

Jeg trenger mer fleksibilitet for å tilpasse meg til endringer i produktetterspørselen.

Jeg sliter med å skaffe medarbeidere til repetitive, manuelle jobber.

Midlertidig ansatte er ikke pålitelige, eller det tar for mye tid å lære dem prosessene våre.

Repetitive eller farlige prosesser går ut over helsen og sikkerheten til arbeiderne mine.

Jeg trenger vekst i virksomheten uten å overdrive utvidelsene. 



HVILKE ROBOTALT-
ERNATIVER HAR JEG?
Robotikk for produksjon tilhører vanligvis én av to kategorier: industriroboter og 
samarbeidende roboter (eller «cobots»). Kryss av for elementene som beskriver behovene dine best. 

For mange små eller mellomstore produsenter, ersamar-
beidende roboter det perfekte alternativet.

Industriroboter

Jeg har plass til stort, stasjonært utstyr

Jeg trenger ekstremt nøyaktig 
høyvolumproduksjon med høy hastighet.

Jeg trenger å automatisere farlige prosesser 
eller høyhastighetsprosesser som krever et 
sikkerhetsbur til beskyttelse av arbeidere.

Jeg trenger ikke fleksibilitet til å endre 
prosesser eller produktlinjeautomatisering.

Jeg har programmerings- og 
integreringsekspertise internt.

✓ ✓Samarbeidende roboter

Jeg har begrenset plass på produksjonsgulvet.

Jeg trenger å automatisere prosesser som 
skjer ved siden av menneskelige arbeidere.

Prosess- og volumbehovene mine kan dekkes 
med omtrent den samme hastigheten som en 
menneskelig arbeider klarer.

Jeg trenger å automatisere en rekke forskjellige 
prosesser med minimal nedetid for endringer.

Roboten må være enkel å lære opp og bruke 
med liten eller ingen erfaring. 



HAR JEG RÅD TIL Å 
AUTOMATISERE?
Selv om den innledende kostnaden ved de to robottypene er omtrent den samme, er det det som «ligger under overflaten», 
som definerer hvor mye den totale automatiseringsløsningen din vil koste. Beregn hvor raskt investeringen vil tjene seg 
inn ved å sammenligne de totale årlige utgiftene.

* Beregnet kostnad i NOK

Robot  NOK*

Maskinvarekostnad

3-fase strøminfrastruktur

Integrering/programmering

Verktøy i enden av armen

Inngjerding og vern

Lett gardin

Sikkerhetsskanner

Programvarelisens

Vedlikeholds-/reparasjonstjenester

Total robotkostnad

Manuelt NOK*

Lønn til arbeidere

Frynsegoder

Opplæring

Nedetid

Overtid

Materialsvinn

Produktvraking

Totalkostnad for manuelt arbeid

Klikk for å se UR+ økosystemet 
med kostnadseffektive 
endeeffektorer og annet tilbehør. 

Samarbeidende robot NOK*

Maskinvarekostnad

Plugges inn i stikkontakt på 110 V 0

Gratis, nettbasert opplæring 0

Verktøy i enden av armen

Vedlikehold på stedet

Total kostnad for samarbeidende robot

https://www.universal-robots.com/no/plus/


HVILKE PROSESSER KAN 
JEG AUTOMATISERE?

Samarbeidende roboter kan automatisere mange forskjellige bruksområder. De er små og lette, så de kan enkelt flyttes rundt mellom 
forskjellige prosesser i fabrikken. De er enkle å programmere, og du kan lagre programmer for gjenbruk.

Samarbeidende roboter er ultrafleksible verktøy, og kan utføre en rekke 
lignende arbeidsoppgaver som en menneskearm. Den samarbeidende 
roboten har et bredere bevegelsesspekter, blir ikke trett og kan utføre 
farlige arbeidsoppgaver uten risiko for skade.

Laboratorieanalyser

Kvalitetskontroll

Montering

Maskin 
Pass av maskiner

Plukk og plasser

Sprøyte-støping

Emballering 
Palletering

Skruing

Liming, fylling 
og sveising

✓ ✓
Montering 

CNC-lasting/-tømming

Montering

Skruing

Liming og dispensering

Farlige jobber / personskadeutsatte jobber

Jobber som ikke krever menneskelig håndlag, 
kritisk tenkning eller beslutninger på sparket

Hva kan jeg automatisere?

Plukk og plasser

Pakking og palletering

Polering

Analysering og testing

Repetitive, manuelle prosesser

Sprøytestøping

Kvalitetskontroll 

Pass av maskiner

Klikk for å se 
samarbeidende roboter 
i drift på et bredt 
spekter av 
bruksområder. 

https://www.universal-robots.com/no/eksempler/


ER SAMARBEI-
DENDE ROBOTER 
RIKTIG FOR MEG?

TIL SYVENDE OG SIST ER DEN BESTE MÅTEN Å FINNE UT OM 
SAMARBEIDENDE ROBOTER ER RIKTIG FOR DEG PÅ, Å KONTAKTE EN 
DISTRIBUTØR OG AVTALE EN DEMONSTRASJON.

Jeg trenger en robot som  … 

Er rimelig og innebærer minimale ekstra kostnader

Får plass på fabrikkgulvet mitt uten plasskrevende sikkerhetsinngjerding

Er enkel for eksisterende medarbeidere å sette opp og lære opp

Kan flyttes raskt til nye prosesser og produktlinjer

Kan erstatte menneskelige arbeidere i jobber som er vanskelige å bemanne og har høy 
gjennomtrekk

Kan utføre uønskede jobber i dagens stramme arbeidsmarked

Lar meg overføre medarbeidere fra aktiviteter av lav verdi til aktiviteter av høy verdi

Tjener seg inn i løpet av noen måneder – ikke år

Vil gi besparelser som jeg kan reinvestere i nye produkter og kanaler

Vil støtte nye prosesser og mer avanserte bruksområder i fremtiden

✓

Klikk her for å gå til det nettbaserte, gratis UR Academy 
og se hvor enkelt programmering kan være.  

https://www.universal-robots.com/no/academy/


VIRKSOMHETEN DIN 
ER IKKE FOR LITEN 
FOR SAMARBEIDENDE ROBOTER!
Samarbeidende roboter er perfekte for små og mellomstore produsenter av så å si 
hvilken som helst type. Finn ut mer om hvordan du kan få virksomheten din til å vokse, 
øke produktiviteten og kvaliteten og sørge for bedre og sikrere arbeidsforhold for 
medarbeiderne dine. Kontakt en distributør for å få en demonstrasjon av samarbeidende 
roboter fra Universal Robots.

Universal Robots ble grunnlagt i 2005, bl.a. av teknisk direktør Esben Østergaard, som ønsket å gjøre robotteknologi tilgjengelig for alle ved å utvikle små, brukervennlige, rimelige og 
fleksible industriroboter som er trygge å jobbe med. Siden lanseringen av den første roboten i 2008, har selskapet opplevd en betydelig vekst med de brukervennlige robotene, som 
nå selges i mer enn 50 land. Selskapet, som er en del av Teradyne Inc., har hovedkontor i Odense, Danmark, og datterselskaper og regionkontorer i USA, Spania, Tyskland, Italia, 
Tsjekkia, Kina, Singapore, India, Japan, Taiwan og Sør-Korea. Du finner mer informasjon på www.universal-robots.com

Følg oss:                        

BE OM EN  
demonstrasjon av 
samarbeidende 
roboter

https://info.universal-robots.com/no/lpdemoadd

