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PRZEŁAM BARIERY
Przedsiębiorcy doceniają możliwości automatyzacji procesów wytwórczych, zwiększania 
wolumenu produkcji i jej jakości – przy zmniejszeniu kosztów. Ale gdy zaczynają 
przyglądać się zaawansowanym technologiom produkcyjnym, zdarza im się napotykać 
przeszkodę w postaci niedostatecznych umiejętności.

Nie przejmuj się, jeśli brak wysoko wykwalifikowanych pracowników produkcyjnych 
spowalnia postępy. Roboty współpracujące (coboty), pomagają wypełnić lukę  
w umiejętnościach w ramach operacji produkcyjnych od małych  
i średnich firm po ogromne przedsiębiorstwa międzynarodowe. 

Głównym utrapieniem producentów jest brak dostępności pracowników 
z kwalifikacjami operatorów, programistów, techników i konserwatorów 
robotów, zapewniających ciągłość pracy zautomatyzowanych fabryk.



PROSTE W OBSŁUDZE 
COBOTY WSPIERAJĄ PLANY 
AUTOMATYZACJI
Coboty to jedna z najprostszych do wdrożenia form automatyzacji. Pomagają zmniejszyć 
bariery w zakresie umiejętności, ponieważ obecni pracownicy mogą je programować, 
obsługiwać i konserwować bez żadnego wcześniejszego doświadczenia. Pierwszy kontakt  
z robotem UR, obejmujący jego rozpakowanie, montaż oraz zaprogramowanie pierwszego 
prostego zadania zajmuje nieprzeszkolonemu pracownikowi zazwyczaj mniej niż godzinę.

W jaki sposób coboty zmniejszają lukę  
w zakresie umiejętności:

• Nie wymagają wcześniejszego doświadczenia w programowaniu  
i obsłudze.

• Zmniejszają liczbę pracowników wykonujących powtarzalne,  
nużące i niebezpieczne czynności.

• Prowadzą do wzrostu kwalifikacji personelu i przesuwania 
pracowników na bardziej wartościowe stanowiska.

• Dodają wartość do procesów, przyczyniając się do sukcesów firmy.



COBOTY NIE WYMAGAJĄ ŻADNYCH SPECJALNYCH 
UMIEJĘTNOŚCI ANI DOŚWIADCZENIA

Jeśli umiesz obsługiwać smartfon, 
spokojnie poradzisz sobie z tymi robotami”.

Rozpakowaliśmy robota i podłączyliśmy 
go do gniazdka. W półtorej godziny 

napisaliśmy pierwszy program. Po upływie 
siedmiu godzin robot pracował na stanowisku 
produkcyjnym. Moi pracownicy sami nauczyli 

się programować roboty”.

Zanim dostaliśmy roboty Universal Robots, stałem 
osiem godzin dziennie przy tej samej maszynie  

i nie miałem żadnych innych obowiązków.
Roboty umożliwiły mi większą elastyczność  

i podejmowanie nowych zadań.
Również praca stała się ciekawsza — nauka 

programowania robotów jest naprawdę przyjemna”.

Sebrina Thompson
Scott Fetzer Electrical Group, USA

Morten Nymann
Nymann Teknik, Dania

Lars Meldgaard Nielsen
BJ-Gear, Dania



ZYSKAJ NOWE MOŻLIWOŚCI 
DZIĘKI PROSTEMU SZKOLENIU 
NA TEMAT COBOTÓW
Bezpłatne szkolenie on-line, oferowane przez Akademię Universal Robots, pomaga 
aktualnym pracownikom stać się skutecznymi programistami cobotów oraz integratorami 
w czasie krótszym niż 90 minut.  
Dziewięć krótkich interaktywnych modułów obejmuje kompletne podstawy logiki robotów, 
konfigurację, programowanie, interfejsy i bezpieczeństwo.

Po opanowaniu podstaw, Twoi pracownicy będą przygotowani do wdrażania w przyszłości 
zaawansowanych zastosowań cobotów. Doświadczeni pracownicy na podstawie 
informacji z witryny wsparcia UR będą w stanie pisać złożone programy z interfejsami  
do specjalistycznych zastosowań.

https://www.universal-robots.com/pl/akademia/


Moduły Akademii UR będą podstawą wszystkich szkoleń robotów UR 
w Whirlpool. Ogromnie podoba mi się interaktywne podejście, dzięki 

któremu narzędzie jest praktyczne i ma przełożenie na to,  
co faktycznie robimy w naszym zakładzie”.

Tim Hossler
Whirlpool Corporation, USA

AKADEMIA UNIVERSAL 
ROBOTS POMAGA 
DOSZKALAĆ PRACOW-
NIKÓW

Zajmowałem się wyłącznie programowaniem obrabiarek CNC,  
ale zajrzałem na stronę wsparcia technicznego Universal Robots  

i znalazłem tam wiele przydatnych informacji, dzięki którym całkowicie 
samodzielnie zestawiłem gniazdo montażu złączek  

węży obsługiwane przez dwa roboty”.

Adam Hessling
Task Force Tips, USA



Zawsze staramy się wyprzedzać trendy w produkcji, aby kursanci 
opuszczający nasze mury umieli wykorzystywać urządzenia 

wprowadzane w przemyśle”.

Ritch Ramey
RAMTEC, USA

SZKOLENIE W ZAKRESIE 
COBOTÓW DAJE 
PRACOWNIKOM POTRZEBNE 
UMIEJĘTNOŚCI

Jesteśmy w stanie nauczyć piątoklasistów programowania w ciągu 
kilku minut. A po wykładzie w liceum uczniowie programują bardziej 

zaawansowane sterowanie ruchami. Prowadzimy też kursy dla 
dorosłych, na które wielu okolicznych producentów przysyła 

pracowników, by nauczyli się sami programować firmowe roboty UR”.

Clay Hammock
RAMTEC, USA



Z PUNKTU A 
DO PUNKTU B, 
SZYBKO I PROSTO
Problem niedoborów umiejętności zmaleje, gdy ograniczysz konieczność polegania 
na zewnętrznych usługodawcach i zatrudniania własnych specjalistów. Na szczęście 
rozwój rynku ekonomicznych, elastycznych i prostych w obsłudze cobotów 
wytworzył dynamiczny ekosystem, który upraszcza integrację cobota.

Universal Robots+ to internetowy showroom wszystkich rozwiązań, których możesz 
potrzebować, by z robota UR zrobić wyspecjalizowane rozwiązanie produkcyjne. 
Znajdziesz tu narzędzia, oprogramowanie i akcesoria, które gwarantują doskonałą 
integrację z robotami UR.



Oprogramowanie: 

Wtyczki napisane zgodnie z URCaps SDK 
(Software Develoment Kit), programy na PC takie 

jak symulatory czy biblioteka wtyczek UR  
do oprogramowania innych firm, na przykład 

programowania sterowników PLC

Narzędzia końcowe: 

Wszystkie rodzaje narzędzi montowanych 
na końcu ramienia 

(EOAT, end-of-arm tooling)

Elementy wyposażenia dodat-
kowego: 

Wyposażenie dodatkowe, służące  
np. do prowadzenia kabli, osłony ochronne, 
czujniki siły/momentu obrotowego, moduły 

komunikacyjne, systemy wizyjne i panele HMI

DOJRZAŁY EKOSYSTEM 
UPRASZCZA INTEGRACJĘ

https://www.universal-robots.com/pl/plus/


NIE POZWÓL, ABY LUKA  
W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI 
ZNIECHĘCIŁA CIĘ DO 
AUTOMATYZACJI

Coboty umożliwią Ci szybką prostą i ekonomiczną automatyzację. Brak doświadczenia nie 
stanowi problemu. Zyskasz wszystkie zalety automatyzacji i możliwość zainwestowania 
oszczędności w dalszy rozwój firmy. 

Będziesz mógł przesuwać pracowników do ambitniejszych i bardziej wartościowych prac, 
podnosząc ich morale i lojalność. Zacząć możesz od spraw prostych, a z czasem 
przechodzić do rozwiązań bardziej zaawansowanych, by nigdy nie stać w miejscu.



UŁATWIAMY 
POCZĄTKI! 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

Zapytaj swojego lokalnego 
dystrybutora o pokaz robota
i dowiedz się, jak łatwo można 
zacząć współpracę z cobotami.

https://www.instagram.com/universalrobots/
https://www.facebook.com/UniversalRobots
https://twitter.com/Universal_Robot
https://www.youtube.com/user/UniversalRobotsVideo
https://www.linkedin.com/company/235176
https://plus.google.com/+Universalrobotscom
https://info.universal-robots.com/en-us/lpdemoadd-3-0-0
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