
FÅ TEAMET DITT 
OM BORD MED 
SAMARBEIDENDE 
ROBOTER



FÅ FART PÅ 
VIRKSOMHETEN DIN 
Kostnadseffektive, fleksible, sikre og brukervennlige samarbeidende roboter (eng. 
cobots – collaborative robots) er billetten som gir virksomheten din større kontroll. 
Du trenger ikke å bekymre deg for at en samarbeidende robot sykemelder  seg eller sier 
opp på kort varsel, kjeder seg eller blir skadet eller bruker for lang tid på å lære en ny 
prosess. Siden samarbeidende roboter kan jobbe døgnet rundt uten pauser eller ferier, 
øker produksjonen din. Og samarbeidende roboter utfører enhver prosess nøyaktig på 
samme måte igjen og igjen. Det innebærer at produktiviteten øker, og sikrer 
produktkvalitet og -konsistens. Alt dette øker kundetilfredsheten og gjør 
balanseregnskapet til hyggelig lesning. 

Men hvis du engster deg for at du allerede sakker akterut – 
at konkurrentene høster fordelene av automasjon og drar fra  
deg – kan du ha rett. 



FULL FART FOROVER
Automasjonstoget forlater stasjonen, og du må komme deg om bord. Hvis du trenger 
litt hjelp til å få resten av bedriften om bord, er vi her for å hjelpe deg. Medarbeiderne er 
motoren som sørger for bedriftens fremgang. Virksomheten din avhenger av dem, og 
automasjon vil bare lykkes hvis de er trygge på rollene sine. Dette er din sjanse til å få 
dem inn på riktig spor.

I denne e-boken vil vi hjelpe deg å identifisere og håndtere bekymringene 
til tre interessentgrupper: 

• Ingeniører og teknisk stab
• Fabrikksjefer og -operatører
• Virksomhetseiere og deres administrerende direktører 

La oss sette i gang.



PRODUKSJON-
STEKNIKER
Ingeniører og deres tekniske stab har ansvaret for bedriftens maskiner og 
prosesser. Jobben deres er å holde virksomheten i gang og sørge for at 
produktene blir produsert på riktig måte – hver eneste gang. Det betyr at det 
som antagelig opptar dem rundt automasjon, er vedlikehold og langsiktig 
pålitelighet samt programmering og omprogrammering av robotene for ulike 
oppgaver, og hvorvidt robotene vil styrke eller hindre deres evne til å nå 
målene for kvalitet og produksjonskapasitet.

Samarbeidende roboter gir teknikerne kontrollen tilbake ved at 
de utnytter fordelene ved en ny type teknologi, som er intuitiv, 
fleksibel og pålitelig.



 «UR-roboten er så enkel og brukervennlig at 
programmererne våre allerede hadde fått innstillingen 

‘Jeg trenger ikke noen veiledning. Dette klarer jeg 
selv.’ Det var nesten som et PlayStation-spill der de 
kunne plukke opp håndkontrollen og finne ut av det 

uten å lese noen spilleregler.»

Cory Mack
Task Force Tips, Indiana, USA

LED SAMTALEN

 «Vi nådde nettopp den millionte delen fra UR5-cellen vår – på mindre enn et år. 
Nøyaktigheten og repeterbarheten over tid var enormt viktig for oss. Vi var urolige 

og spurte oss selv om vi kunne bruke roboten i en slik arbeidssyklus i en 
høyvolumcelle og få repeterbarhet år etter år. Vi tar stikkprøver med få måneders 
mellomrom for å forsikre oss om at aksene fungerer som de skal, og de fungerer 

like bra i dag som for et år siden, da vi satte cellen i produksjon.»

Paul Quitzau
Tegra Medical, Massachusetts, USA

Samarbeidende roboter er enkle og raske å 
programmere – selv uten erfaring – men har også 
kraftige funksjoner for eksperter. Samarbeidende 
roboter fungerer i år etter år, selv ved tung bruk.

Ingeniører og teknisk stab



 «Jeg så umiddelbart fordelene enkel 
integrasjon, null vedlikehold og høyere 

produktivitet.»

Cyril Hogard
Continental Automotive, Spania

LED SAMTALEN

«Seks år etter at vi kjøpte den første roboten, er den fremdeles i drift 14 timer om dagen. 
Den mater deler inn en dreiebenk, en skjæremaskin og en vaskemaskin. Vi har byttet to ledd 

i maskinen i årenes løp, men vi har ekstra ledd på lager og kan enkelt bytte leddene selv. 
UR5-roboten vår har vært utrolig stabil. Vi har ikke hatt noen nedetid med den, til tross for 

at vi har brukt den i lange arbeidssykluser i så mange år.»

Lars Bak,
BJ-Gear, Danmark

UR-roboter kan enkelt vedlikeholdes og repareres på ste-
det, med lett tilgjengelige deler. Fleksible og lette samar-
beidende roboter kan enkelt settes inn for en rekke pros-
esser og dermed øke produktiviteten i alle 
produksjonsprosesser.

Ingeniører og teknisk stab



FABRIKKSJEF 
Fabrikksjefen og formennene på gulvet sørger for at prosesser har tilstrekkelig 
bemanning, at medarbeiderne er trygge og tilfredse, og at kvalitets- og 
produksjonsmålene nås. Det kan være vanskelig når de har jobber som enten er 
kjedelige, skitne eller farlige. Lav moral kan føre til høy gjennomtrekk. Repetitive 
bevegelser, tunge løft og samhandling med potensielt farlige maskiner øker risikoen 
for personskader på arbeidsplassen. Og nye krav i bransjen kan innebære avhengighet 
av midlertidige medarbeidere som kanskje ikke er kvalifiserte eller motiverte.

Medarbeidere bekymrer seg kanskje for å miste jobben pga. automasjon, 
men samarbeidende roboter er verktøyoperatørene som trengs for å 
opprettholde bedriftens standarder uten å sette sikkerheten eller 
jobbtilfredsheten deres i fare.



«Vi har fått ekstra kapasitet ved at vi kan kjøre 
maskinen i tidsrom uten tilsyn, men roboten har 

også fristilt dyktige medarbeidere til å utføre 
oppgaver av høyere verdi, i motsetning til å fylle 

og tømme maskinen.»

Phil De Mauro
Whippany Actuation Systems, New Jersey, USA

LED SAMTALEN

«Når våre ansatte ikke trenger å bekymre seg om å holde en maskin i gang til 
enhver tid, har de mye mer tid til å inspisere de maskinerte produktene visuelt. 

Delekvaliteten har hevet seg til et helt annet nivå med UR-roboten på plass, 
samtidig som det har ført til at medarbeiderne våre har kommet med nye ideer 

og bedre måter å forbedre produksjonen vår på.»

Samarbeidende roboter kan øke produktkvalitet og 
-konsistens og samtidig redusere svinn. Samarbeidende 
roboter samarbeider med mennesker for å øke 
produktiviteten, mens menneskelige arbeidere tilfører 
verdi.

Cory Mack
Task Force Tips, Indiana, USA

Fabrikksjefer og -operatører



«Før Universal Robots sto jeg ved den samme maskinen åtte timer om 
dagen, og jeg hadde ikke noen andre oppgaver. 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.»

Lars Meldgaard Nielsen, 
BJ-Gear, Danmark

LED SAMTALEN

«Tidligere kom hendene våre veldig nær pressmaskinen. 
Det var alltid en risiko for at det kunne skje en ulykke, 

Men med Universal Robots står ingen i fare for å komme 
til skade. Det er 100 % sikrere.»

Samarbeidende roboter tar seg av de kjedelige, skitne og farlige jobbene – og 
innebygd teknologi for  kraftregistrering beskytter arbeiderne. Medarbeidere som 
hadde manuelt arbeid, ble robotoperatører. De lærte seg nye ferdigheter og ble mer 
tilfredse med jobben sin.

Richard Clive, 
Etalex, Quebec, Canada 

Fabrikksjefer og -operatører



EIER / 
ADMINISTRERENDE 
DIREKTØR
Ansvaret ligger her, hos ledergruppen, og det medfører et stort press. Selv små, regio-
nale bedrifter kan plutselig stå overfor konkurranse i global skala mot lavkostnadsbed-
rifter i andre land. Bedriften må oppfylle kundenes krav til innovasjon, kostnader og le-
veranser, samtidig som den må opprettholde fortjenesten og fortsette å vokse. 
Mennesker er imidlertid en del av den ligningen, og medarbeidere er viktigere enn bare 
jobben de gjør. Når bedriften har fremgang, kan ledelsen hjelpe medarbeiderne å lykkes 
og komme videre i karrieren sin. Medarbeidernes lojalitet bidrar til bedriftens fremgang 
og suksess, noe som igjen bidrar til lokalsamfunnets levedyktighet – til beste for eiere, 
medarbeidere og familiene deres.

Samarbeidende roboter gir fleksibilitet til innovasjon og tilpasning til nye 
produktkrav, samtidig som det gir medarbeiderne mulighet til å fremme 
karrieren sin. Samarbeidende roboter gir dessuten rask avkastning på 
investeringen – ofte i løpet av seks til åtte måneder.



LED SAMTALEN
Siden samarbeidende roboter vanligvis ikke krever 
verneinnretninger (etter risikovurdering), kan de 
redusere kostnadene ved automasjon og forbedre 
produksjonsoppsettet. Fleksibel innføring av 
samarbeidende roboter oppfyller behovene til 
dynamiske markeder og produktkrav i endring.

Brukervennlighet innebærer en betydelig reduksjon av 
kostnader og tiden det tar å programmere og ta i bruk 
roboten, noe som bidrar til rask avkastning på 
investeringen – vanligvis seks til åtte måneder.

«Vi produserer alt fra små årlige volumer og opp til 100 000 
enheter av én bestemt artikkel per år. For oss er dette ekstremt 

viktig, og det er også en av selskapets styrker, at vi raskt kan 
levere bestillinger på nye produkter. Vi har svært høye krav til 

hvor raskt vi kan sette i gang en enhet.»

Rickard Isaksson
LEAX Group, Sverige

«En stor ulempe ved den tidligere bruken av roboter 
var den nødvendige sikkerhetsskjermingen rundt 
maskinen. Det fine med UR-roboter er at man ikke 

trenger denne skjermingen. Vi kan trille bordet med 
roboten rett bort til maskinen og i løpet av noen 

minutter lære roboten å laste deler.»

Stewart McMillan
Task Force Tips, Indiana, USA

«Inntjeningsperioden var 
kortere enn to måneder, og i 

tillegg har vi den fordelen at vi 
kan tilpasse robotene til andre 

produkter svært raskt.»

Joe McGillivray
Dynamic Group, Minnesota, USA

Virksomhetseiere og deres administrerende direktører



TOGET FORLATER SNART 
STASJONEN – SØRG FOR Å 

VÆRE MED!
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

Den beste måten å komme seg om bord på, er å 
be en lokal distributør om en demonstrasjon av 
samarbeidende roboter. Teamet ditt vil få svar på 
alle spørsmålene sine, og du kan få et forsprang 
på konkurrentene.

Be en distributør om en 
robotdemo

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

