
ZABIERZ SWÓJ ZESPÓŁ 
W PODRÓŻ  
Z COBOTAMI



PRZEKIERUJ SWOJĄ 
FIRMĘ NA SZYBKI TOR 
Ekonomiczne, elastyczne, bezpieczne i proste w obsłudze roboty współpracujące (coboty) 
są biletem do zwiększenia kontroli nad działalnością firmy. Nie musisz się martwić,  
że robot współpracujący pójdzie na zwolnienie lub porzuci pracę, że się znudzi lub ulegnie 
wypadkowi, ani że zbyt dużo czasu zajmie mu nauczenie się nowego procesu.  
Coboty mogą pracować przez całą dobę bez przerw i urlopów, więc wydajność Twojej firmy 
wzrasta. Wykonują one każdy proces dokładnie w ten sam sposób, raz za razem, 
zwiększając produktywność oraz jakość i powtarzalność produktu.  
W ten sposób zyskujesz zadowolonych klientów, a Twoje zyski rosną.

Ale jeśli gryzie Cię, że tracisz rynki, bo konkurencja już korzysta  
z automatyzacji i za chwilę pozostawi Cię daleko w tyle  
— możesz mieć rację. 



CAŁA NAPRZÓD
Pociąg do automatyzacji właśnie odjeżdża ze stacji i powinieneś już w nim być.  
Jeżeli potrzebujesz pomocy w tym zakresie — pomożemy. Pracownicy to silnik,  
który napędza sukces Twojej firmy. Twoja działalność zależy od nich, a automatyzacja  
da rezultaty tylko wtedy, gdy będą oni pewni swoich miejsc pracy. Teraz masz szansę 
skierować ich na właściwe tory.

W tej broszurze pomożemy Ci ustalić i wyjaśnić wątpliwości trzech 
najważniejszych grup interesariuszy: 

• Inżynierowie i personel techniczny
• Dyrektorzy zakładu i operatorzy
• Właściciele firm i dyrektor ds. operacyjnych 

No to jedziemy.



INŻYNIER 
PRODUKCJI
Inżynierowie i personel techniczny są odpowiedzialni za maszyny i procesy  
w firmie. Ich zadaniem jest utrzymywanie ciągłości produkcji i dbanie o to,  
aby wyroby zawsze spełniały wymagania. Oznacza to, że ich obawy dotyczące 
automatyzacji prawdopodobnie wiążą się z konserwacją i długoterminową 
niezawodnością, programowaniem i przeprogramowywaniem robotów  
do różnych zadań oraz tym, czy robot pomoże zapewnić jakość i wydajność 
produkcji.

Dzięki cobotom personel techniczny znowu jest u sterów, 
wykorzystując nową technologię, która jest intuicyjna, 
elastyczna i niezawodna.



 Roboty współpracujące Universal Robots są tak 
przyjazne i łatwe w obsłudze, że nasi programiści  

od razu stwierdzili »a po co nam jakieś porady,  
sami sobie poradzimy«.  

To było jak granie na PlayStation – brali sterownik  
i rozgryzali go bez czytania instrukcji obsługi”.

Cory Mack
Task Force Tips, Indiana, USA

WARTO 
ROZMAWIAĆ

Właśnie wytworzyliśmy milionową część w pierwszej komórce UR5 w okresie 
krótszym niż jeden rok. Dokładność i powtarzalność z upływem czasu były dla nas 

bardzo ważne. Kwestionowaliśmy, czy można przeznaczyć robota do tego typu cyklu 
produkcyjnego w komórce ukierunkowanej na duże ilości i uzyskiwać powtarzalność 
z roku na rok. Ale działa ona tak samo dobrze jak rok temu, gdy ją uruchomiliśmy”.

Paul Quitzau
Tegra Medical, Massachusetts, USA

Coboty programuje się tak szybko i łatwo, że poradzi so-
bie z tym nawet nowicjusz, za to specjalista będzie miał 
do dyspozycji ogromne możliwości. Coboty cechują się 
długim czasem eksploatacji, nawet przy intensywnym 
użytkowaniu na przestrzeni lat.

Inżynierowie i personel techniczny



 Natychmiast dostrzegłem korzyści  
z łatwej integracji, zerowej konserwacji  

i wyższej wydajności”.

Cyril Hogard
Continental Automotive, Hiszpania

WARTO 
ROZMAWIAĆ

Pierwszego robota uruchomiliśmy sześć lat temu – od tego momentu nieprzerwanie  
działa po 14 godzin dziennie, podając detale na tokarkę, gilotynę i myjkę.  

Przez ten czas wymieniliśmy mu dwa przeguby, ale zawsze mamy kilka w zapasie,  
a ich samodzielna wymiana jest prosta. Nasz UR5 okazał się być robotem niesamowicie 

solidnym. Ani razu nie spowodował przestoju, mimo że od tylu lat naprawdę ciężko pracuje”.

Lars Bak
BJ Gear, Dania

Roboty UR można łatwo konserwować i naprawiać  
na miejscu, dzięki szeroko dostępnym częściom.  
Elastyczne i lekkie coboty można wdrożyć do wielu 
zastosowań, zwiększając wydajność produkcji  
w ramach różnych procesów.

Inżynierowie i personel techniczny



DYREKTOR ZAKŁADU 
Dyrektor zakładu i kierownicy działów upewniają się, że procesy są odpowiednio 
obsadzone, pracownicy są bezpieczni i zadowoleni, a produkcja spełnia wymagania 
jakościowe i wydajnościowe. Może to być trudne, gdy muszą obsadzać stanowiska typu 3N 
- nudne, niebezpieczne i niezdrowe. Niskie morale może prowadzić do dużej rotacji 
pracowników. Powtarzalne czynności, podnoszenie ciężkich przedmiotów i interakcje  
z potencjalnie niebezpiecznymi maszynami zwiększają ryzyko urazów w miejscu pracy. 
Jednocześnie zmiany popytu mogą powodować konieczność zatrudniania personelu 
tymczasowego, który nie będzie ani dobrze zmotywowany ani wykwalifikowany.

Pracownicy mogą mieć obawy, że przez automatyzację stracą pracę, jednak 
coboty są narzędziami potrzebnymi operatorom do utrzymania standardów 
przedsiębiorstwa bez zmniejszania bezpieczeństwa pracowników i ich 
zadowolenia z pracy.



Dzięki pracy robota po godzinach zwiększyliśmy 
wydajność produkcji, jednocześnie 

przenosząc kwalifikowanych
pracowników do zadań ważniejszych niż
ładowanie i rozładowywanie maszyny”.

Phil De Mauro
Whippany Actuation Systems, New Jersey, USA

WARTO 
ROZMAWIAĆ

Kiedy nasi pracownicy nie muszą się martwić o utrzymanie maszyn w ruchu, mają 
mnóstwo czasu na wizualną kontrolę obrabianych produktów. Dzięki wdrożeniu 
 robota UR osiągnęliśmy wyższą jakość części, a pracownicy mogą proponować  

nowe pomysły i różne sposoby usprawnienia produkcji”.

Coboty mogą podnieść jakość i spójność produktu, 
jednocześnie zmniejszając ilość odpadów. Coboty 
zwiększają wydajność, współpracując  
z ludźmi wnoszącymi wartość dodaną.

Cory Mack
Task Force Tips, Indiana, USA

Dyrektorzy zakładu i operatorzy



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”.

Lars Meldgaard Nielsen, 
BJ-Gear, Dania

Wcześniej trzeba było wkładać ręce bardzo blisko prasy 
krawędziowej. Istniało ryzyko nieszczęśliwego wypadku.  

Ale dzięki robotom Universal Robots, nie ma ryzyka obrażeń. 
To 100% wzrost bezpieczeństwa pracy”.

Coboty podejmują prace „3N” – nudne, niebezpieczne i niezdrowe – a wbudowane 
czujniki siły zapewniają bezpieczeństwo pracowników. Pracownicy fizyczni stają się 
operatorami robotów, uczą się nowych  
umiejętności i uzyskują satysfakcję z pracy.

Richard Clive, 
Etalex, Quebec, Kanada 

WARTO 
ROZMAWIAĆ

Dyrektorzy zakładu i operatorzy



WŁAŚCICIEL / DYREKTOR DS. 
OPERACYJNYCH
Ostateczną odpowiedzialność za zakład ponosi kierownictwo, a nie jest to łatwe zadanie. 
Nawet małe, lokalne przedsiębiorstwa są zmuszone konkurować w skali ogólnoświatowej  
z tanimi dostawcami z dalekich krajów. Muszą umieć spełniać oczekiwania klientów  
co do innowacji, kosztów i terminów, jednocześnie utrzymując dochodowość i rozwijając 
się. Częścią tego równania są ludzie – pracownicy to nie tylko wykonywana przez nich 
praca. W prosperujących firmach zarządy umożliwiają pracownikom rozwój i awanse 
zawodowe. Lojalność pracowników przekłada się z kolei na rozwój i sukcesy firm, a te na 
dobrobyt społeczności lokalnych, do których należą właściciele, pracownicy i ich rodziny.

Coboty zapewniają elastyczność w zakresie innowacji i dostosowywania się  
do zmieniających się wymagań dotyczących produktów, a jednocześnie 
umożliwiają pracownikom rozwój kariery zawodowej. Coboty oferują również 
szybki zwrot inwestycji — zwykle w sześć do ośmiu miesięcy.



WARTO 
ROZMAWIAĆ
Coboty na ogół nie wymagają wygrodzeń ochronnych 
(po ocenie ryzyka), umożliwiając zmniejszenie kosztów 
automatyzacji i poprawę organizacji miejsc pracy. Elas-
tyczność cobotów umożliwia dostosowywanie się  
do zmiennych potrzeb rynków i wymagań produkcyjnych. 

Łatwość obsługi oznacza znaczne zmniejszenie 
kosztów i czasu potrzebnego na zaprogramowanie  
i wdrożenie robota, co pomaga uzyskać szybki zwrot  
z inwestycji — zwykle w sześć do ośmiu miesięcy.

Wytwarzamy wszystko, od niewielkich ilości do 100 000 części 
danego elementu rocznie. Umiejętność szybkiej realizacji zamówień 
na nowe produkty to nie tylko niezwykle ważny czynnik, ale również 

jedna z zalet naszej firmy. Mamy bardzo wysokie wymagania 
dotyczące tego, jak szybko możemy uruchomić jednostkę”.

Rickard Isaksson
LEAX Group, Szwecja

W przeszłości główną przeszkodą w stosowaniu 
robotów była konieczność umieszczania wokół nich 
wygrodzeń ochronnych. W przypadku robotów UR  

te wszystkie zabezpieczenia nie są wymagane. Może- 
my przesunąć stół z robotem do maszyny i w kilka  

minut zaprogramować go do ładowania części”.

Stewart McMillan
Task Force Tips, Indiana, USA

Inwestycja zwróciła nam się  
w niecałe dwa miesiące, zaś dzięki 
szybkości dostosowywania robotów 

do nowej produkcji będziemy  
w stanie ten czas w przyszłości 

jeszcze bardziej skracać”.

Joe McGillivray
Dynamic Group, Minnesota, USA

Właściciele firm, dyrektor ds. operacyjnych



POCIĄG WKRÓTCE ODJEŻDŻA  
- NIE SPÓŹNIJ SIĘ!

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

Najlepszym sposobem rozpoczęcia przygody  
z cobotami jest zapytanie lokalnego dystrybutora  
o pokaz robota.  
Twój zespół otrzyma odpowiedzi na wszystkie 
pytania, a Ty możesz wyprzedzić swoich 
konkurentów.

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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