
Prihodnost je 
kolaborativna



Universal Robots ni le ime. Kot namiguje ime, so naši roboti resnično univerzalni. UR-roboti se lahko  
uporabljajo v skoraj vseh panogah, procesih in s strani katerega koli zaposlenega. Dokaz za to je več 
kot 10.000* delujočih robotov UR po vsem svetu – prav tako je to dokaz za jasen cilj, ki ga imamo že 
vse od začetka: da bi bila kolaborativna robotska tehnologija dosegljiva podjetjem vseh velikosti.

Roboti so naše življenje. Če iščete robotske rešitve za zagotovitev natančnosti, hitrosti, optimizacije ali ergono-
mije, vam lahko pomagamo. In to po ceni, ki vas bo najverjetneje presenetila: stroški naložbe v naše robotske 
roke se povrnejo v roku 195 dni, kar pomeni, da so ene izmed najugodnejših na trgu in dosegljive večini pod-
jetij. Toda to še zdaleč ni edini razlog, zakaj je podjetje Universal Robots najboljše na področju kolaborativnih 
robotov:    

z našimi roboti, ki imajo certifikat TÜV, ste v najvarnejših rokah. Roboti UR lahko zaradi vgrajenega zaznavanja 
sile, zaradi česar prenehajo delovati, ko na svoji poti naletijo na oviro, kolaborativno delujejo skupaj z zaposle-
nimi. Robota je mogoče programirati tako, da prične delovati v zmanjšanem načinu, ko v delovno območje 
vstopi oseba. Kolaborativno sodelovanje pa se ne nanaša le na varnost. Pomen je veliko širši. Varnost je 
seveda nujna, verjamemo pa, da kolaboracija pomeni tudi prijaznost do uporabnika, enostavno premeščanje in 
dostopnost. Po našem mnenju je prihodnost kolaborativna – in tukaj smo, da vam to zagotovimo.

* september 2016

»UR5 naredi v 4 urah to, kar bi bilo z ročnim delom končano v 2–3 dneh.  
Ta napredek nam je omogočil, da konkuriramo tujim proizvajalcem in proizvodna dela 
pripeljemo nazaj v ZDA.«
Geoff Escalette
generalni direktor, RSS Manufacturing
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Spoznajte najboljšega 
na svetu na področju 
kolaborativnih robotov



Pet hitrih prednosti
za vaše podjetje

ENOSTAVNO 
PROGRAMIRANJE

Časi, ko je bilo treba za vsako programiranje robota 
poklicati zunanjega svetovalca, so mimo. Nova 

realnost je takšna: operaterji brez izkušenj s progra-
miranjem lahko robotsko roko UR hitro programirajo 

zahvaljujoč patentirani intuitivni 3D-vizualizaciji. Vse,  
kar morajo narediti, je, da robotsko roko premak-

nejo na želene točke v prostoru ali pritisnejo 
puščične tipke na tablici na dotik, ki je 

preprosta za uporabo.

HITRA NAMESTITEV
Celo neusposobljeni upravljavci bodo presenečeni, 

ko bodo prvič nameščali robotsko roko UR. Razpaki-
ranje robota, sestava in programiranje prve preproste 
naloge običajno trajajo manj kot eno uro. Na podlagi 
izkušenj naših strank smo izvedeli, da je povprečni 

čas za popolno namestitev le pol dneva.

KOLABORATIVNO 
IN VARNO

Universal Robots je na prvem mestu kolaborativne 
robotike že odkar se ta izraz uporablja, zato ste lahko 

povsem prepričani, da ste z izbiro našega robota v naj-
varnejših rokah. Več kot 80 % po vsem svetu delujočih 
robotskih rok UR deluje neposredno ob ljudeh – brez 

zaščitnih varoval. Koboti z veseljem opravljajo 
delo, ki je ponavljajoče in je za ljudi  

dolgočasno.  

FLEKSIBILNO 
PREMEŠČANJE

Dandanes mora biti nastavitev proizvodnje pogosto 
fleksibilna in prožna, da se zadovoljijo spreminjajo-
če se zahteve in ohrani konkurenčnost. In Universal 
Robots vas ne bo omejeval. Ravno nasprotno, naše 
lahke robotske roke UR lahko z lahkoto premikate in 

premeščate na nove procese, kar vam omogoča, 
da avtomatizirate praktično vsako ročno nalogo, 

vključno s tistimi z manjšimi serijami ali 
hitrimi spremembami.

NAJHITREJŠA 
POVRNITEV NALOŽBE 

V INDUSTRIJI
Če ste vedno mislili, da je avtomatizacija nedosegljiva, 
je čas, da spremenite mišljenje. Naložba v kolaborativne 

robote UR se povrne v roku 195 dni. To je najhitreje  
v industriji – preprosto zato, ker so robotske roke  

UR brez dodatnih stroškov, ki so običajno  
povezani z avtomatizacijo, kot so dodatna  

programska oprema ali varovanje  
robotske celice.
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Primer iz prakse  
Attl a spol. s.r.o, Praga
Ko si je družba za proizvodnjo strojev s sedežem na Češkem, Attl a spol. s.r.o., sposodila robota UR5 za preiz-
kus avtomatizacije na novi proizvodnji liniji, je hitro ugotovila, kakšen pozitiven učinek lahko ima kolaborativna 
robotika. 

»Prej nikoli nismo imeli priložnosti delati z industrijskimi roboti,« pravi Tomas Attl, direktor prodaje pri družbi Attl 
a spol. s.r.o. »Že po nekaj dneh je bilo povsem jasno, da je uporaba lahkih industrijskih robotov tisti pravi način 
za modernizacijo našega poslovanja v prihodnosti in konkurenčnost v avtomobilski industriji.« 

Danes so trije roboti UR5 nameščeni na proizvodnih linijah, na katerih proizvajajo cevi iz nerjavnega jekla za 
toplotne izmenjevalnike v ventilih EGR. Roboti vstavljajo nedokončane cevi v napravo za zaokroževanje robov. 
Robot porabi približno dve sekundi za posamezen cikel, kar pomeni, da družba vsako minuto proizvede 30 
cevi. Ker vsi trije roboti delujejo povprečno 20 ur na dan in šest dni na teden, se je učinkovitost proizvodnje 
pomembno povečala.     

»Prijetno presenečeni smo bili, kako hitro in enostavno je potekala umestitev robotov UR v našo proizvodnjo. 
Poleg tega je tudi naša stranka enako zadovoljna s to robotsko rešitvijo. V avtomobilski industriji je uporaba 
industrijskih robotov dandanes že standard, ki se pričakuje tudi od podizvajalcev,« pravi Tomas Attl.

Celoten primer lahko preberete na: 
universal-robots.com/case-stories



Type

tes
ted

DIN EN ISO 14644
VDI 2083

Production

monitored

UR5
Nekoliko večji UR5 je popoln za avtomatizacijo nalog obde-
lave z nizko težo, kot so odvzemanje, odlaganje in testiranje. 
Srednje velika robotska roka je enostavna za programiranje 
in namestitev ter ponuja enega najhitrejših časov povrnitve 
naložbe v industriji, kot vsi kolaborativni člani družine UR.

UR10
Čeprav je UR10 največja robotska roka v družini UR in je 
najmočnejši, to ne zmanjšuje njegove natančnosti. Kolabo-
rativna robotska roka lahko avtomatizira delovne procese s 
koristnim tovorom do 10kg. 

Zahvaljujoč polmeru dosega 1300 mm je robotska  
roka UR10 še posebej primerna na primer za pakiranje, 
sestavljanje ter odvzemanje in odlaganje, kjer je razdalja 
med delovnimi območji večja.  

UR5 NA KRATKO
• Avtomatizira naloge do 5 kg.
• Do 850 mm.

UR10 NA KRATKO
• Avtomatizira naloge do 10 kg.
• Do 1300 mm.

UR3 
Najmanjši član družine UR, namizni robot UR3, je popolna 
izbira za lahke sestavljalne naloge in dela, ki zahtevajo 
izjemno natančnost. Z rotacijo za 360 stopinj na vseh 
zapestnih zglobih in neskončno rotacijo na zadnjem zglobu 
je UR3 najbolj fleksibilen, vsestranski in kolaborativen robot 
na današnjem trgu.

UR3 NA KRATKO
•  Avtomatizira naloge do 3 kg.
• Polmer dosega do 500 mm.

Spoznajte najbolj 
kolaborativno družino  
na trgu
Vzemite fleksibilnost, dodajte inteligenco, vzdržljivost in vrhunsko natančnost,in dobili boste robotsko roko UR. 
Družina UR ima tri člane: UR3, UR5 in UR10 – vsak je poimenovan po tem, koliko kg koristnega tovora lahko nosi 
in vsak ima izjemne kolaborativne sposobnosti, s katerimi bodo postali ljubljenci na proizvodni liniji. 

STRAN 8

robi
Cross-Out
360 stopinj na sekundo



Avtomatizirajte 
skorajda vse
Ko rečemo, da lahko robotska roka UR avtomatizira skorajda vse, tudi 
mislimo skorajda vse: od sestavljanja do barvanja, od vijačenja do 
označevanja, od pakiranja do poliranja, od brizganje plastike do 
varjenja in vseh drugih nalog, ki si jih lahko zamislite. Zaradi  
fleksibilnosti družine UR so robotske roke ekonomsko  
smiselne celo pri majhnih serijah in mešanih izdelkih.

PAKIRANJE IN ZLAGANJE
Poskrbite, da bodo vaše pošiljke vedno 
natančno preštete in zložene po najvišjih 
standardih - naj delo namesto vas opravi 
UR robot.

POLIRANJE
Robotska roka UR peska in polira celo ukrivlje-
ne in neravne površine s prilagodljivo močjo za 
dosleden rezultat.  

LEPLJENJE, NANAŠANJE  
PREMAZOV IN VARJENJE
Robotska roka UR lahko učinkovito pripomore k vašim 
procesom lepljenja in varjenja, npr. enakomernim  
doziranjem in vbrizgavanjem povsem enake količine  
materiala ali z varjenjem z največjo možno natančnostjo.

POBIRANJE IN ODLAGANJE
Robotska roka UR lahko večino nalog 
pobiranja in odlaganje opravi avtonomno in 
tako zmanjša čas cikla in količino odpa-
dnega materiala.

SESTAVLJANJE
Robotska roka UR brez težav sestavlja 
plastiko, les, kovine in številne druge ma-
teriale, medtem ko hkrati izboljša hitrost 
in kakovost.

BRIZGANJE PLASTIKE
Robotska roka UR se lahko uporablja na 
vseh področjih plastične in polimerne 
proizvodnje in lahko poslužuje stiskalnice s 
popolno natančnostjo in doslednostjo.

VIJAČENJE
Naj UR robot vedno znova
ponavlja isto kretnjo z vedno enako na-
tančnostjo in hitrostjo in tako izboljša  kako-
vost in skladnost vaših izdelkov.

PREGLED KAKOVOSTI
Robotska roka UR z nadzorno kamero bo pre-
poznala in identificirala okvarjene ali poškodo-
vane dele, preden se zapakirajo ali odpošljejo, 
kar bo ohranilo visoko kakovost izdelkov. 

POSLUŽEVANJE STROJA
Robotska roka UR lahko tudi avtonomno 
zažene večino aplikacij za upravljanje stroja, 
prav tako pa jo je mogoče hitro prilagoditi 
novim izdelkom na proizvodni liniji.

LABORATORIJSKA ANALIZA 
Razbremenite delavce in ponavljajoča se dela 
prepustite robotski roki UR, s tem pa boste 
izboljšali objektivnost v vaših procesih analize 
in testiranja.
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STRAN 12

Universal Robots 
– nova bližnjica do popolnosti
Sama po sebi je robotska roka UR prav to. Roka. Toda pravilno opremljena bo delala čudeže za vaše podjetje.  
Da lahko vaš distributer čim lažje izbere najboljša prijemala, orodja in druge dodatke ter pripravi popolno robotsko 
rešitev za vas, smo vzpostavili Universal Robots+.   

Universal Robots+ je razstavni prostor s prijemali in drugimi orodji, programsko opremo in dodatki, ki imajo  
certifikat Universal Robots in jih izdelujejo nekateri najboljši razvijalci na svetu – zasnovani so posebej za to,  
da brezhibno delujejo z roboti UR.  
Ena od mnogih prednosti razstavnega prostora je, da distributerjem in končnim uporabnikom omogoča, da na 
enem mestu najdejo vse, kar potrebujejo. Poleg tega zagotavlja, da integratorji končnih robotskih rešitev dobijo 
neposredno podporo od ponudnikov opreme.

Pustite, da vas navdihnejo mnoge rešitve »priključi in uporabljaj« (ang. »plug and play«),  
ki so prikazane na universal-robots.com/plus

Obiščite Universal Robots+ na:
universal-robots.com/plus

Pripravljalna dela za koncept URCaps so prejela sredstva sedmega okvirnega programa Evropske skupnosti (FP7/2007–2013) v skladu s sporazumoma o dodelitvi 
sredstev št. 609206 in št. 608604 oziroma projektoma The Factory in a Day (FiaD) in Lean Intelligent Assembly Automation (LIAA).



Programiranje robotske 
roke UR je otročje lahko

Roboti UR so zasnovani, da posnemajo gibanje človeške roke, obenem pa je človeška roka vse, kar je potrebno 
za reprogramiranje robotske roke. Enostavneje ne gre – in najpomembnejše: tako ne potrebujete dragih zuna-
jih programerjev vsakokrat, ko želite robotski roki dodeliti drugo nalogo. 

Intuitivna programska oprema omogoča tudi najbolj neizkušenim uporabnikom, da hitro dojamejo osnove  
programiranja in nastavijo točke gibanja robota s preprostim premikom robota v položaj. Če se naloge  
ponavljajo, lahko programe shranite in jih kasneje ponovno uporabite. Otročje lahko. 

SPLETNO USPOSABLJANJE ZA VAŠE UDOBJE
Akademija Universal Robots Academy je naš novi spletni program. S pridobitvijo 
izkušenj iz prve roke, simulacijami in interaktivnimi robotskimi animacijami boste 
hitro pridobili veščine za programiranje in upravljanje robota UR brez dodatne 
pomoči.  
 
V Universal Robots Academy lahko vstopite kadarkoli in kjerkoli – na voljo je 24 ur 
na dan, 7 dni v tednu in je popolnoma brezplačen. Začnite vaše spletno izobraževa-
nje na universal-robots.com/academy

STRAN 14

Ko izberete Universal Robots, je intuitivno programiranje del paketa. Ena od največjih prednosti je, da lahko 
robotske roke UR reprogramirate sami in uporabite avtomatizacijo kadarkoli in kjerkoli vam ustreza.  

Universal Robots
Academy



STRAN 16

Primer iz prakse 
Scott Fetzer Electrical Group, 
ZDA
V podjetju Scott Fetzer Electrical Group v Tennesseeju, ZDA, so kolaborativni roboti optimizirali proizvodnjo za 
20 %, tako da so prevzeli monotone in potencialno nevarne naloge od zaposlenih, ki so bili premeščeni na bolj 
zadovoljujoča delovna mesta. Za to je bil ključen ustvarjalen pristop k uporabi robotske tehnologije: postavitev 
robotov na stojala s kolesi. 

»Eden od naših največjih izzivov je, da smo proizvajalec raznolikih izdelkov z majhnimi količinami. Večina naših linij 
ne deluje neprestano, zato je bil zelo velik izziv najti način, kako postaviti robota na linijo v tradicionalnem smislu,« 
pravi Matthew Bush, vodja poslovanja pri Scott Fetzer Electronic Group. »Robot UR je bil po našem mnenju edini 
robot, primeren za to delo. Ima hitrost in natančnost standardnega industrijskega robota in sposobnost, da se 
premika in dela ob ljudeh.«

Mobilna flota robotov UR je sedaj fleksibilno razporejena v celotnem oddelku kovinske pločevine, vključeni so 
v celoten proizvodni cikel od rezanja začetnih plošč na stiskalnici do oblikovanja, ukrivljanja in končne sestave 
električnih komponent. 

Celoten primer lahko preberete na: 
universal-robots.com/case-stories



Tehnični podatki
UR3 UR5 UR10 ROBOTSKI KRMILNIK
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Zmogljivost

Ponovljivost

Temperaturno območje

Poraba energije

Kolaborativno delovanje

Specifikacije

Koristni tovor

Doseg

Prostostne stopnje

Programiranje

Gibanje

Zglob

Baza

Rama

Komolec

Zapestje 1

Zapestje 2

Zapestje 3

Tipično orodje

Lastnosti

Klasifikacija IP

Razred ISO za čiste prostore

Glasnost

Način pritrditve robota

I/O vrata

I/O napajanje v orodju

Fizično

Gabarit

Materiali

Tip priključka orodja

Dolžina kabla robotske roke

Teža s kablom

Lastnosti

Klasifikacija IP

Razred ISO za čiste prostore

Glasnost

I/O vrata

I/O napajalnik

Komunikacija

Vir napajanja

Fizično

Velikost nadzorne škatle 

(Š x V x G)

Materiali

  

IP20  

6

<65 dB(A)  

Digitalni vhod 16 
Digital izhod 16 
Analogni vhod 2 
Analogni izhod 2 

24 V 2 A  

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

100–240 V AC, 50–60 Hz  

  

475 mm x 423 mm x 268 mm / 

18,7 x 16,7 x 10,6 in 

Jeklo  

CELOTNI  
NABOR 

KOLABORATIVNIH 
ROBOTOV

PROGRAMIRNA ENOTA
Lastnosti

Klasifikacija IP

Fizično

Materiali

Teža

Dolžina kabla

*Robot lahko deluje v temperaturnem območju od 0–50 °C. Pri visoki stalni hitrosti zglobov je največja dovoljena temperatura okolice manjša.

IP20  

Aluminij, PP  

1,5 kg  

4,5 m  

± 0,1 mm 

0–50°* 

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

15 naprednih nastavljivih varnostnih funkcij  
Odobrena varnostna funkcija TüV NORD
Testirano v skladu z:  
EN ISO 13849:2008 PL d 
EN ISO 10218-1:2011, določba 5.4.3 

3 kg

500 mm

6 vrtljivih zglobov 

Grafični uporabniški vmesnik PolyScope na 12-palčnem 
zaslonu na dotik z nosilcem 

 

Delovno območje Maksimalna hitrost

± 360° ± 180°/sek.

± 360° ± 180°/sek.

± 360° ± 180°/sek.

± 360° ± 360°/sek.

± 360° ± 360°/sek.

Neskončno ± 360°/sek.

 1 m/sek.

 

IP64 

5

<65 dB(A) 

Katerikoli 

Digitalni vhod 2
Digital izhod 2
Analogni vhod 2
Analogni izhod 0

12 V/24 V 600 mA v orodju 

 

Ø 128 mm 

Aluminij, PP plastika 

M8 

6 m 

11 kg

 

± 0,1 mm 

0–50° 

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

15 naprednih nastavljivih varnostnih funkcij  
Odobrena varnostna funkcija TüV NORD
Testirano v skladu z:  
EN ISO 13849:2008 PL d 
EN ISO 10218-1:2011, določba 5.4.3 

5 kg

850 mm 

6 vrtljivih zglobov 

Grafični uporabniški vmesnik PolyScope na 12-palčnem 
zaslonu na dotik z nosilcem 

 

Delovno območje Maksimalna hitrost

± 360° ± 180°/sek.

± 360° ± 180°/sek.

± 360° ± 180°/sek.

± 360° ± 180°/sek.

± 360° ± 180°/sek.

± 360° ± 180°/sek.

 1 m/sek.

 

IP54 

5

Razmeroma neslišen 

Katerikoli 

Digitalni vhod 2
Digital izhod 2
Analogni vhod 2
Analogni izhod 0

12 V/24 V 600 mA v orodju 

 

Ø 149 mm 

Aluminij, PP plastika 

M8 

6 m 

18,4 kg

 

± 0,1 mm 

0–50° 

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

15 naprednih nastavljivih varnostnih funkcij  
Odobrena varnostna funkcija TüV NORD
Testirano v skladu z:  
EN ISO 13849:2008 PL d 
EN ISO 10218-1:2011, določba 5.4.3 

10 kg 

1300 mm 

6 vrtljivih zglobov 

Grafični uporabniški vmesnik PolyScope na 12-palčnem 
zaslonu na dotik z nosilcem 

 

Delovno območje Maksimalna hitrost

± 360° ± 120°/sek.

± 360° ± 120°/sek.

± 360° ± 180°/sek.

± 360° ± 180°/sek.

± 360° ± 180°/sek.

± 360° ± 180°/sek.

 1 m/sek.

 

IP54 

5

Razmeroma neslišen 

Katerikoli 

Digitalni vhod 2
Digital izhod 2
Analogni vhod 2
Analogni izhod 0

12 V/24 V 600 mA v orodju 

 

Ø 190 mm 

Aluminij, PP plastika 

M8 

6 m 

28,9 kg



Vse roboti UR so naprodaj pri pooblaščenih distribu-
cijskih partnerjih, ki imajo znanje in izkušnje za pri-
pravo avtomatizirane rešitve, ki popolnoma ustreza 
zahtevam vaše proizvodnje.

Poiščite najbližjega distribucijskega partnerja na 
universal-robots.com/distributors. Preprosto izberite 
kontinent in prikazal se bo seznam distributerjev v  
v vaši državi.    

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

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

Stopite v stik s svojim 
distributerjem

Lokalni distributer:
mCost d.o.o.
Ropretova cesta 45b
1234 Mengeš

t: 059 234 567
w: industrijskiroboti.si
e: info@industrijskiroboti.si


