
ZAČNĚTE SE 
SVÝM TÝMEM 
VYUŽÍVAT KOBOTY



ZÍSKEJTE PRO SVŮJ PODNIK 
MÍSTO V PRVNÍ TŘÍDĚ 
Cenově dostupné, flexibilní, bezpečné a snadno použitelné kolaborativní roboty jsou tím 
pravým nástrojem pro zvýšení kontroly nad vaším podnikáním. Nemusíte se obávat, že 
by se kolaborativní robot omluvil pro nemoc nebo odešel bez upozornění z práce, že by 
se nudil či zranil nebo že by mu zvládnutí nového procesu zabralo příliš mnoho času.  
Jelikož kolaborativní roboty mohou pracovat nepřetržitě bez přestávek či dovolené, 
zvyšuje se vaše výrobní kapacita. Kolaborativní roboty vykonávají všechny procesy pořád 
dokola stále stejným způsobem, čímž zvyšují produktivitu i kvalitu a konzistenci výrobků. 
To vše vede k větší spokojenosti vašich zákazníků i lepším finančním výsledkům. 

Pokud jste však nervózní, že jste již ztratili hodně času a vaši konkurenti 
sklízejí plody automatizace, přičemž vaši společnost nechali daleko za 
sebou, máte možná pravdu. 



PLNOU PAROU VPŘED
Automatizační vlak právě vyjíždí ze stanice a vy v něm nechcete chybět. Pokud však 
potřebujete pomoci dostat do vlaku i zbytek vaší společnosti, rádi vám pomůžeme. 
Zaměstnanci jsou motorem, který pohání úspěch vaší společnosti. Vaše podnikání  
na nich závisí a automatizace uspěje pouze tehdy, když si budou jisti svými úlohami. 
Toto je vaše příležitost, jak je dostat na správnou vlnu.

V této e-knize vám pomůžeme nalézt a vyřešit problémy tří klíčových 
zainteresovaných skupin: 

• Inženýři a techničtí pracovníci
• Ředitelé závodu a mistři
• Majitelé a provozní ředitelé 

Pusťme se do toho.



VÝROBNÍ TECHNIK
Inženýři a techničtí pracovníci jsou zodpovědní za stroje a procesy ve vaší 
společnosti. Jejich úkolem je udržet podnik v chodu a zajistit, aby výrobky byly 
neustále vyráběny správným způsobem. To znamená, že jejich obavy týkající 
se automatizace budou pravděpodobně souviset s údržbou a dlouhodobou 
spolehlivostí, programováním a přeprogramováním robotů pro různé úlohy 
a otázkou, zda bude robot při dodržování cílů týkajících se kvality a objemu 
výroby pomocníkem nebo překážkou.

Kolaborativní roboty dají vašim technickým pracovníkům 
příležitost mít vše pod kontrolou, jelikož poskytují výhody 
nových technologií, jež jsou intuitivní, flexibilní a spolehlivé.



 Universal Robot je tak jednoduchý a nevyvolává žádné 
obavy. Naši programátoři si ihned začali říkat: ‚Nepotřebuji 
žádné pokyny, tohle zvládnu sám‘. Bylo to skoro jako hrát 

hru na konzoli PlayStation, kdy jen vezmete do ruky 
ovladač a poradíte si sami, aniž byste četli návod.“

Cory Mack
Task Force Tips, Indiana, USA

PRŮBĚH 
ROZHOVORU

 Po necelém roce jsme právě dosáhli hranice jednoho milionu dílů z první buňky UR5. 
Přesnost a opakovatelnost v průběhu času v nás vzbuzovaly velké obavy. Byli jsme 

znepokojeni a kladli si otázku, zda lze v této fázi výrobního cyklu použít robot v buňce 
s vysokým objemem a dosáhnout trvalé opakovatelnosti. Robot jsme vždy po několika 
měsících zkontrolovali, abychom se ujistili, že ramena fungují správně, a můžeme říci, 

že robot je dnes stejně kvalitní, jako když jsme výrobní buňku spouštěli.“

Paul Quitzau
Tegra Medical, Massachusetts, USA

Kolaborativní roboty jsou rychlé a snadno programovatelné, 
dokonce i bez zkušeností, a odborníkům zároveň nabízejí 
významné možnosti. Kolaborativní roboty mají dlouhou 
životnost, dokonce i při intenzivním mnohaletém používání.

Inženýři a techničtí pracovníci



 Výhodu snadné integrace, nulové údržby 
a vysoké produktivity jsem poznal 

okamžitě.“

Cyril Hogard
Continental Automotive, Španělsko

PRŮBĚH 
ROZHOVORU

Šest let po zakoupení je náš první robot stále v provozu 14 hodin denně, během nichž 
vkládá díly na soustruh, do frézy a do pračky. Robot prošel během těchto let výměnou dvou 
kloubů, ale jelikož držíme náhradní klouby skladem, můžeme je snadno vyměnit sami. Náš 

robot UR5 se ukázal být neuvěřitelně stabilním. Nikdy jsme kvůli němu nezažili prostoje, 
přestože jsme jej po několik let vystavovali výrobním cyklům s vysokým zatížením.“

Lars Bak
BJ-Gear, Dánsko

Roboty UR umožňují jednoduchou údržbu a opravy na pracoviš-
ti, jelikož mají snadno dostupné součásti. Flexibilní a lehké  
kolaborativní roboty lze přesouvat mezi různými procesy, 
a zvyšovat tak produktivitu výrobních procesů.

Inženýři a techničtí pracovníci



ŘEDITEL ZÁVODU 
Ředitel závodu a mistři na dílně zajišťují, aby procesy byly správně obsluhovány,  
zaměstnanci byli v bezpečí a spokojení a aby se dodržovaly cíle týkající se objemu  
výroby a kvality. To může být obtížné při zaměstnávání pracovníků na pozicích, které 
jsou charakterizovány jednou ze tří následujících vlastností: jednotvárnost, špína nebo 
nebezpečí. Nízká morálka může vést k vysoké fluktuaci. Opakované pohyby, zvedání 
těžkých předmětů a interakce s potenciálně nebezpečnými stroji zvyšují riziko pra-
covních úrazů. Změny v poptávce ve vašem podnikání navíc mohou vést k závislosti na 
dočasných zaměstnancích, kteří nemají dostatečnou motivaci nebo kvalifikaci.

Zaměstnanci se možná obávají, že kvůli automatizaci přijdou o svou 
práci, ale kolaborativní roboty představují nástroje, které pracovníci 
obsluhy potřebují k zachování standardů společnosti, aniž by museli 
obětovat svou bezpečnost nebo spokojenost s prací.



Zvýšili jsme kapacitu tím, že jsme mohli nechat 
stroj běžet během hodin, kdy nebyli přítomni 

pracovníci obsluhy, a zároveň jsme uvolnili ruce 
kvalifikovaným pracovníkům, aby místo nakládání 

a vykládání stroje vykonávali činnosti s vyšší 
přidanou hodnotou.“

Phil De Mauro
Whippany Actuation Systems, New Jersey, USA

PRŮBĚH 
ROZHOVORU

Když se naši zaměstnanci nemusí neustále starat o provoz stroje, mají mnohem 
více času na vizuální kontrolu vyrobených produktů. Kvalita dílů se díky robotu UR 

ocitla na zcela jiné úrovni, přičemž naši zaměstnanci měli dostatek času na 
vymýšlení nových nápadů a lepších způsobů, jak zdokonalit naši výrobu.“

Kolaborativní roboty mohou zvýšit kvalitu a konzistenci 
výrobků a zároveň omezit plýtvání Kolaborativní roboty 
spolupracují s lidmi, aby zvýšili produktivitu, zatímco lidé 
poskytují přidanou hodnotu.

Cory Mack
Task Force Tips, Indiana, USA

Ředitelé závodu a mistři



Než jsme pořídili roboty společnosti Universal Robots, stál jsem osm hodin 
denně u stejného stroje a neměl žádné další úkoly. Roboty mi umožnily větší 
flexibilitu a možnost plnit nové úkoly. Zároveň začalo být chození do práce 
zajímavější, protože se učíte programovat roboty, což je opravdu zábavná 

činnost.“

Lars Meldgaard Nielsen, 
BJ-Gear, Dánsko

PRŮBĚH 
ROZHOVORU

V minulosti musel pracovník manipulovat rukama v těsné 
blízkosti lisu. Stále existovala možnost, že se kdykoli 

zraníte. Roboty společnosti Universal Robots však 
jakoukoli možnost vzniku zranění odstranily.  

Nyní je vše 100% bezpečnější.“

Kolaborativní roboty se dokáží vypořádat se třemi nežádoucími prvky – jednotvárnos-
tí, špínou a nebezpečím – a vestavěná technologie  snímání síly chrání bezpečnost 
pracovníků. Manuální pracovníci se stávají obsluhou robotů, získávají nové dovednosti 
a jsou spokojení se svou prací.

Richard Clive, 
Etalex, Quebec, Kanada 

Ředitelé závodu a mistři



MAJITEL / 
PROVOZNÍ ŘEDITEL
Tady se ve spolupráci s nejvyšším vedením společnosti řeší finance a to znamená velký 
tlak. Dokonce i malé regionální společnosti se najednou mohou stát konkurenty níz-
konákladových zahraničních firem na globálním trhu. Společnost musí splňovat poža-
davky zákazníka na inovace, náklady a dodávky a zároveň si udržovat zisky a nepřestá-
vat růst. Součástí této rovnice jsou však i lidé, zaměstnanci jsou důležitější než pouhé 
pracovní pozice, které zastávají. Jak společnost prosperuje, vedení společnosti může 
zaměstnancům pomoci dosáhnout úspěchu a rozvoje v rámci jejich povolání. Loajalita 
zaměstnanců pomáhá zvyšovat úspěch i růst společnosti, což pomáhá udržet místní 
komunitu lidí, která je zásadní pro majitele, zaměstnance i jejich rodiny.

Kolaborativní roboty poskytují flexibilitu s cílem inovovat a přizpůsobit se 
měnící se poptávce výrobku a zároveň dávají zaměstnancům prostor 
k rozvoji jejich povolání. Kolaborativní roboty také nabízejí rychlou 
návratnost investice – obvykle mezi šesti a osmi měsíci.



PRŮBĚH 
ROZHOVORU
Jelikož kolaborativní roboty obvykle nepotřebují  
bezpečnostní hrazení (po vyhodnocení rizik), mohou 
snížit náklady na automatizaci a zlepšit uspořádání ve 
výrobě. Zavedení flexibilního kolaborativního robotu 
splňuje požadavky dynamických trhů a měnících se 
poptávek na výrobu.

Jednoduchost použití představuje významné snížení 
nákladů a času na programování a přípravu robotu, 
což pomáhá dosáhnout rychlé návratnosti investice – 
obvykle mezi šesti až osmi měsíci.

Vyrábíme vše od malých ročních objemů až po 100 000 kusů 
konkrétního výrobku ročně. Schopnost rychlé realizace objednávek 
nových výrobků je pro nás nanejvýš důležitá a zároveň představuje 

jednu ze silných stránek naší společnosti. Máme velice vysoké 
požadavky na rychlost, s jakou dokážeme produkt uvést do výroby.“

Rickard Isaksson
LEAX Group, Švédsko

Velkou překážkou v minulosti bylo, že použití robotů 
vyžadovalo instalaci ohrazení kolem stroje. Skvělou 

věcí na robotech UR je, že žádné hrazení nepotřebují. 
Stůl s robotem můžeme přisunout až ke stroji a za 

několik minut naučit robota vkládat díly.“

Stewart McMillan
Task Force Tips, Indiana, USA

Naše návratnost investice nebyla 
ani dva měsíce a můžeme jít ještě 
dál, protože jsme schopni roboty 

rychle přizpůsobit dalším 
výrobkům.“

Joe McGillivray
Dynamic Group, Minnesota, USA

Majitelé a provozní ředitelé



VLAK BRZY ODJÍŽDÍ – 
NEZMEŠKEJTE JEJ! Společnost Universal Robots spoluzakládal v roce 2005 

současný technický ředitel Esben Østergaard, který chtěl  
robotickou techniku zpřístupnit všem vytvořením malých,  
uživatelsky přívětivých, cenově dostupných a flexibilních 
průmyslových robotů, se kterými se bude bezpečně pracovat. 
Od uvedení prvního robotu na trh v roce 2008 zaznamenala 
společnost značný růst a její uživatelsky přívětivé roboty se  
nyní prodávají ve více než 50 zemích na celém světě.

Společnost, jež je součástí společnosti Teradyne Inc., má hlavní 
sídlo v dánském městě Odense a dceřiné společnosti a regionál-
ní zastoupení v USA, Španělsku, Německu, Itálii, České republice, 
Číně, Singapuru, Indii, Japonsku, Tchaj-wanu a Jižní Korei.

Více informací najdete na webu www.universal-robots.com.

Nejlepším způsobem, jak naskočit do tohoto vlaku, 
je požádat distributora ve své oblasti o demon-
strační prezentaci kolaborativního robotu. Všechny 
otázky vašeho týmu budou během ní zodpovězeny 
a vy můžete získat náskok před konkurencí.

Požádejte o demonstrační 
prezentaci kolaborativního 
robotu  od distributora


