MASZ FIRMĘ
ZBYT MAŁĄ,
BY JĄ ZROBOTYZOWAĆ?
Odpowiedz na 5 pytań,
a stwierdzisz czy to prawda

UPEWNIJ SIĘ, ŻE ZADA JESZ
WŁAŚCIWE PYTANIA
Jeśli należysz do małych lub średnich przedsiębiorców, bądź skala Twojej produkcji jest niewielka
lub zróżnicowana, możesz zastanawiać się, czy roboty są rozwiązaniem dla Ciebie.
Ale jeśli Twoim wyborem jest produkcja ręczna, tylko dlatego, że nie jesteś dużym producentem na skalę krajową,
prawdopodobnie zadajesz złe pytania.

Czy potrzebuję
automatyzacji?

Jakie roboty są dla mnie
odpowiednie?

Czy stać mnie
na automatyzację?

Jakie procesy
mogę zautomatyzować?

Czy coboty
są dla mnie?

W NASZYM KRÓTKIM PODRĘCZNIKU UZYSKASZ INFORMACJE NA TEMAT NAJWAŻNIEJSZYCH KWESTII DOTYCZĄCYCH
ROBOTÓW W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH PRODUKCYJNYCH.

CZY POTRZEBUJĘ
AUTOMATYZACJI?
Zacznij od odłożenia na bok wszelkich wcześniejszych założeń dotyczących kosztu lub
złożoności rozwiązań z zakresu robotyki. Teraz zastanów się, czy Twoje wyzwania
biznesowe można rozwiązać poprzez automatyzację procesów produkcyjnych.

Możliwe wyzwania biznesowe:
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JEŚLI NA JEDNĄ LUB WIĘCEJ Z TYCH KWESTII WYBRANO ODPOWIEDŹ
TAK, ZDECYDOWANIE WARTO ROZWAŻYĆ AUTOMATYZACJĘ.

Nie

JAKIE ROBOTY SĄ DLA MNIE
ODPOWIEDNIE?
Roboty w produkcji na ogół należą do jednej z dwóch kategorii:
robotów przemysłowych lub robotów współpracujących (zwanych cobotami). Zaznacz punkty najlepiej
opisujące Twoją sytuację.

Roboty przemysłowe

Roboty współpracujące

Mam miejsce na duży sprzęt zamontowany
na stałe

Mam ograniczoną przestrzeń w zakładzie

Potrzebuję bardzo szybkiej i niezwykle dokładnej
produkcji na dużą skalę

Muszę zautomatyzować procesy, które odbywają

Muszę zautomatyzować niebezpieczne lub
szybkie procesy, które wymagają klatki
bezpieczeństwa w celu ochrony pracowników

Moja procesy i wielkość produkcji nie wymagają
o wiele większej prędkości niż ta zapewniana
przez ludzi

Nie muszę modyfikować procesów czy
automatyki linii produkcyjnych

Potrzebuję elastyczności, aby zautomatyzować
różnorodne procesy przy minimalnym przestoju
na przezbrajanie maszyn
Robot musi być prosty w nauczaniu i obsłudze
przez osoby mało doświadczone
lub bez doświadczenia

Zatrudniam własnych programistów
i integratorów systemów

Dla wielu małych i średnich producentów coboty stanowią
idealne rozwiązanie.
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się przy obecności pracowników

✓

CZY STAĆ MNIE
NA AUTOMATYZACJĘ?
Pomimo że nakłady wstępne przy obydwu rodzajach robotów są zbliżone, to o całkowitym koszcie automatyzacji zdecydują
subtelniejsze aspekty. Oblicz, jak szybko Twoja inwestycja się zwróci, porównując całkowite roczne wydatki.

Robot
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zł

Praca ręczna

*
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Cobot

*
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Koszt sprzętu

Wynagrodzenie pracownika

Koszt sprzętu

Infrastruktura zasilania trójfazowego

Świadczenia

Zasilanie gniazda 110 V

0

Integracja/programowanie

Szkolenia

Bezpłatne szkolenie on-line

0

Narzędzia montowane na ramieniu

Przestoje

Narzędzia montowane na ramieniu

Wygrodzenia i osłony

Nadgodziny

Kurtyna świetlna

Odpady materiałowe

Skaner bezpieczeństwa

Defekty w produkcji

Licencja oprogramowania
Konserwacja / naprawy

Całkowity koszt robota
* Szacowany koszt w złotych

Konserwacja na miejscu

Całkowity koszt pracy ręcznej

Całkowity koszt cobota

Kliknij, aby poznać
ekosystem ekonomicznych narzędzi
i akcesoriów UR+

JAKIE PROCESY MOGĘ ZAUTOMATYZOWAĆ?
Coboty mogą automatyzować wiele różnych procesów. Są małe i lekkie, dzięki czemu można je łatwo przemieszczać w dowolne miejsce
do wykonywania kolejnych zadań. Programowanie jest proste, a programy można zapisywać do ponownego wykorzystania.

Pakowanie i
paletyzacja

Analiza laboratoryjna

Wkręcanie wkrętów

Co może zostać zautomatyzowane?

Obsługa
maszyn

Formowanie
wtryskowe

Montaż

Klejenie, dozowanie
i spawanie

Podnoszenie i
umieszczanie

Kontrola jakości

✓

✓

Podnoszenie i umieszczanie

Montaż

Pakowanie i umieszczanie na paletach

Ładunek/rozładunek CNC

Polerowanie

Montaż

Analizy i testy laboratoryjne

Wkręcanie

Powtarzalne ręczne procesy

Klejenie i dozowanie

Formowanie wtryskowe

Niebezpieczne lub powodujące urazy prace

Kontrola jakości

Praca, która nie wymaga ludzkiej zręczności,

Obsługa maszyn

krytycznego myślenia lub szybkich decyzji

Coboty są bardzo elastycznymi narzędziami, które mogą
wykonywać podobny zakres prac, co ludzkie ramię.
Cobot ma jednak szerszy zakres ruchu, nie męczy się
i może wykonywać niebezpieczne zadania bez ryzyka obrażeń.

Kliknij, aby zobaczyć
coboty pracujące
w wielu różnych
zastosowaniach

CZY COBOTY SĄ
DLA MNIE?
Potrzebuję robota, który...

✓

jest niedrogi i wymaga minimalnych kosztów dodatkowych
zmieści się w moim zakładzie bez wygrodzeń ochronnych
bez problemu będzie obsługiwany przez obecnych pracowników
może zostać przeniesiony do nowych procesów lub linii produkcyjnych
może zastąpić pracowników na trudnych do obsadzenia stanowiskach o dużej rotacji
może wykonywać prace niepopularne na dzisiejszym trudnym rynku pracy
pozwoli mi przenieść pracowników na stanowiska bardziej wartościowe
spłaci się w miesiące a nie lata
zapewni oszczędności, które będzie można zainwestować w nowe produkty i kanały sprzedaży
w przyszłości obsłuży nowe procesy i bardziej zaawansowane zastosowania

OSTATECZNIE NAJLEPSZYM SPOSOBEM NA SPRAWDZENIE, CZY COBOTY SĄ
ODPOWIEDNIE DLA CIEBIE, JEST SKONTAKTOWANIE SIĘ Z DYSTRYBUTOREM
I UMÓWIENIE POKAZU ROBOTA.

Kliknij, aby uzyskać dostęp do bezpłatnej internetowej Akademii UR
i zobacz, jak łatwe może być programowanie.

TWOJA FIRMA
NIE JEST ZBYT MAŁA
NA COBOTY!
ZAPYTAJ

o demo robota
Coboty są idealną opcją dla małych i średnich producentów niemal każdej branży.
Dowiedz się więcej o tym, jak możesz rozwijać swój biznes, poprawić wydajność i jakość
oraz zapewnić lepsze i bezpieczniejsze warunki pracy dla swoich pracowników.
Skontaktuj się z dystrybutorem, aby umówić pokaz cobotów firmy Universal Robots.

Firma Universal Robots została założona w 2005 r. przez jej dyrektora technicznego, Esbena Østergaarda, który chciał sprawić, by technologia robotyczna stała się dostępna dla wszystkich.
W tym celu zdecydował się opracować niewielkie, przyjazne dla użytkownika, elastyczne roboty przemysłowe w rozsądnej cenie, z którymi można bezpiecznie współpracować. Od chwili
wprowadzenia na rynek pierwszego robota w 2008 roku nastąpił znaczny rozwój spółki, a przyjazne dla użytkownika roboty sprzedaje się obecnie w ponad 50 krajach na świecie. Firma
należąca do Teradyne Inc. ma swoją siedzibę w Odense w Danii, a jej filie i biura regionalne znajdują się w USA, Hiszpanii, Niemczech, Czechach, Chinach, Singapurze, Indiach, Japonii, Korei
Południowej, Polsce , na Tajwanie i we Włoszech. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.universal-robots.com

Znajdziesz nas na: 

    

