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STILT OVERFOR 
GAPET
Produsenter er begeistret når det gjelder å automatisere prosessene sine og få fordelene 
ved økt produksjon, forbedret produktkvalitet og reduserte kostnader. Men idet du utforsker 
avanserte produksjonsteknologier, vil du kanskje bli stilt overfor ferdighetsgapet.

Fortvil ikke hvis mangel på arbeidere innen avansert produksjon forsinker prosessen din.  
Samarbeidende roboter («cobots») bygger bro over ferdighetsgapene i produksjonsoperas-
joner i alt fra små og mellomstore bedrifter til store, multinasjonale selskaper. 

Den største utfordringen for produsenter er gapet mellom etterspørselen 
etter og tilgjengeligheten av arbeidere som har erfaring som 
robotoperatører, programmerere, ingeniører og vedlikeholdsteknikere 
til å holde automatiserte fabrikker i gang. 



BRUKERVENNLIGE  
SAMARBEIDENDE ROBOTER 
UNDERSTØTTER AUTOMA-
TISERINGSPLANENE DINE
Samarbeidende roboter er en av de enkleste formene for automatisering å installere. 
De bidrar til å minske ferdighetsgapet, siden de eksisterende medarbeiderne dine kan 
programmere, betjene og vedlikeholde dem uten tidligere erfaring. En uerfaren bruker vil 
typisk oppleve at det tar mindre enn en time å pakke ut en UR-robot, montere den og 
programmere den første enkle oppgaven.

Hvordan samarbeidende roboter minsker 
ferdighetsgapet:

• Krever ingen tidligere erfaring for å programmere eller betjene

• Reduserer antall operatører for repetitive, ensformige eller 
farlige prosesser

• Bygger opp arbeidsstyrkens ferdigheter og gir medarbeidere 
oppgaver av høyere verdi

• Gir prosesser merverdi for å understøtte kontinuerlig suksess



SAMARBEIDENDE ROBOTER KREVER 
INGEN SPESIELLE FERDIGHETER 

ELLER ERFARING

«Hvis du kan bruke en smarttelefon, kan du 
også jobbe med disse robotene.»

«Vi tok ganske enkelt roboten ut av esken og 
plugget den inn. På halvannen time hadde vi 
laget det første programmet. Etter sju timer 

arbeidet roboten i produksjonen. 
Medarbeiderne mine lærte seg selv å 

programmere den.»

«Før vi fikk robotene fra Universal Robots, sto 
jeg ved den samme maskinen åtte timer om 

dagen, og jeg hadde ikke noen andre 
arbeidsoppgaver. Med robotene er jeg mer 

fleksibel og kan påta meg nye oppgaver. Det 
har også gjort det mer spennende å komme 

på jobb, siden jeg lærer å programmere 
robotene, og det er virkelig morsomt.»

Sebrina Thompson
Scott Fetzer Electrical Group, USA

Morten Nymann
Nymann Teknik, Danmark

Lars Meldgaard Nielsen,
BJ-Gear, Danmark



NÅ NYE HØYDER 
MED LETTFATTELIG 
OPPLÆRING I 
SAMARBEIDENDE 
ROBOTER
Gratis opplæring på Internett fra Universal Robots Academy hjelper medarbeiderne å bli 
gode integratorer og programmerere av samarbeidende roboter på mindre enn 90 
minutter.  
Seks korte, interaktive moduler dekker alt det grunnleggende ved robotlogikk, oppsett, 
programmering, grensesnitt og sikkerhet.

Når medarbeiderne dine mestrer det grunnleggende, er de klare til å implementere 
samarbeidende roboter på avanserte bruksområder i fremtiden. Erfarne medarbeidere 
kan bruke informasjon på UR-nettstedet for brukerstøtte til avansert programmering og 
til å legge til grensesnitt for å håndtere spesifikke bruksområder.

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/


«UR Academy-modulene vil være grunnlaget for all  
UR-robotopplæring her i Whirlpool. Jeg likte virkelig den 
interaktive tilnærmingen … [som] gjør det veldig praktisk 
innrettet og overførbart til det vi faktisk driver med her 

i fabrikken vår.»

Tim Hossler
Whirlpool Corporation, USA

UNIVERSAL ROBOTS 
ACADEMY HJELPER 
ARBEIDERE Å HOLDE 
TRITT MED UTVIKLINGEN

«Bakgrunnen min er fra CNC-programmering, men jeg var nettopp 
på Universal Robots’ nettsted for brukerstøtte og fant masse 

nyttig informasjon. Det endte med at jeg satte opp to 
robotmaskineringsceller og gjorde slangetilkoblingene 

uten noen hjelp utenfra.»

Adam Hessling
Task Force Tips, USA



«Vi ønsker alltid å ligge i forkant av utviklingen innen produksjon 
for å sikre at elevene – når de forlater dette anlegget – er i stand 

til å betjene utstyret som er i bruk i industrien.»

Ritch Ramey
RAMTEC, USA

OPPLÆRING I 
SAMARBEIDENDE 
ROBOTER GIR ARBEIDERE 
FERDIGHETENESOM 
ARBEIDSGIVERE 
TRENGER

«Vi kan presentere det for femteklassinger, og de begynner å 
programmere i løpet av noen minutter. Eller ta med robotene til 

opplæringssituasjoner i videregående skole og få elevene til å utføre 
mer avansert bevegelsesstyring. Vi underviser også voksne, 
siden mange lokale produsenter ønsker å få medarbeiderne 

raskt i gang med å programmere UR-robotene deres.»

Clay Hammock
RAMTEC, USA



KOM DEG I  
MÅL – RASKT 
OG ENKELT
Ferdighetsgapet reduseres hvis du kan redusere behovet for eksterne 
integreringsressurser eller interne eksperter med spesialopplæring. Markedsveksten 
for kostnadseffektive, fleksible og brukervennlige samarbeidende roboter har 
heldigvis skapt et pulserende økosystem som forenkler integrering av 
samarbeidende roboter.

Universal Robots+ er et utstillingsrom på Internett for alt du trenger for å gjøre en 
UR-robot til en tilpasset automasjonsløsning. Du finner endeeffektorer, programvare 
og annet tilbehør som garantert integreres perfekt med UR-roboter.



Programvare: 

Plugin-moduler utviklet med URCaps Software 
Development Kit (SDK), PC-programmer, som 
simulatorer, og UR-Library-plugin-moduler for 

programvare fra tredjeparter, f.eks. for  
PLS-programmering

Endeeffektorer: 

Alle typer verktøy til enden av armen 
(EOAT – End-of-Arm Tooling)

Tilbehørskomponenter: 

Maskinvareprodukter, som kabelføringer, 
vernedeksler, kraft-/momentsensorer, 

kommunikasjonsmoduler, synssystemer 
og HMI-paneler

ET MODENT ØKOSYSTEM 
FORENKLER INTEGRERINGEN

Klikk her for å se alle                                               
UR+ løsningene

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


IKKE LA FERDIGHETSGAPET 
AVSKREKKE DEG FRA 
AUTOMASJONSPLANENE 
DINE
Samarbeidende roboter kan hjelpe deg å automatisere raskt, enkelt og kostnadseffektivt 
– med ressurser som bygger bro over gapet med minimal innsats. Du får alle fordelene 
ved automatisering, slik at du kan reinvestere i virksomhetsvekst. 

Eksisterende medarbeidere kan flyttes til nye, mer verdifulle roller, noe som styrker 
arbeidsmoralen og lojaliteten. Og du kan begynne enkelt – og gå over til mer avanserte 
implementasjoner over tid, slik at du aldri blir sittende fast på ett sted.



VI GJØR DET ENKELT 
Å KOMME I GANG! 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

Be en lokal distributør om en 
demonstrasjon av 
samarbeidende roboter, 
og oppdag hvor enkelt det 
kan være å komme i gang.

BE OM EN  
demonstrasjon 
av samarbeidende 
roboter

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

