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Jste příliš malí 
na robotiku?



Pokud jste malá a středně velká společnost či čelíte výzvám nízko-objemové, smíšené 
výroby, můžete být překvapeni faktem, že robotika je správné řešení i pro Vás. 
 
Pokud nadále využíváte manuální výrobu jen proto, že nejste velký nadnárodní výrobce, pak 
možná nepokládáte správné otázky. Naše stručná publikace Vás provede nejdůležitějšími 
kritérii pro nasazení robotiky v malých a středně velkých výrobních firmách.

Ujistěte se, že si pokládáte ty správné otázky

Potřebuji 
automatizaci?

Jakého 
robota mám 

zvolit?

Mohu si 
automatizaci 

dovolit?

Jaké procesy 
mohu auto-
matizovat?

Jsou 
kolaborativní 

roboti 
vhodní pro 

mě?

1 2 43 5



Otázka č. 1: 

Potřebuji automatizaci?1
Na začátku nemyslete na to, 
jaké náklady by si pořízení 
robotů vyžádalo či jak složitá 
by byla jejich implementace. 
Nestranně zhodnoťte, zda 
automatizace výrobních 
procesů dokáže vyřešit vaše 
podnikatelské výzvy.

Jestliže jste odpověděli 
„ano“ na jednu nebo více 
z těchto otázek, pak byste 
měli automatizaci rozhodně 
zvážit.

Možné výzvy: Ano Ne

Konkurence je tvrdá a potřebuji najít nové způsoby,  
jak snížit náklady

Potřebuji zlepšit kvalitu výrobků

Chci méně plýtvat – časem, materiálem, či obojím

Potřebuji být pružnější, abychom se mohli přizpůsobit 
měnící se poptávce po produktech

Mám problémy obsadit pozice s opakující se  
manuální prací

Brigádníci nejsou spolehliví nebo trvá příliš dlouho,  
než se naše procesy naučí

Opakující se nebo nebezpečná práce má vliv na zdraví 
a bezpečí našich pracovníků

Potřebuji zajistit růst podnikání, aniž by nás to příliš 
zatížilo



Otázka č. 2: 

Jakého robota mám zvolit?2
Robotika pro oblast výroby obvykle spadá do jedné z těchto dvou kategorií:
průmysloví roboti nebo kolaborativní roboti (neboli coboti). Zatrhněte 
tvrzení, která se co nejvíce přibližují vaší situaci.

Průmysloví 
roboti:

 
 Mám k dispozici prostor pro rozměrná, pevně 

uchycená zařízení

 Potřebuji vyrábět velké objemy, při vysoké 
rychlosti a maximálně přesně

 Potřebuji zautomatizovat nebezpečné nebo 
velmi rychlé procesy, při kterých je potřeba k 
ochraně obsluhy používat bezpečnostní klec

 Nevyžaduji flexibilitu k provádění změn 
procesů nebo automatizace výrobní linky

 Mám k dispozici své vlastní odborníky na 
programování a integraci

Kolaborativní 
roboti:

 
 Ve výrobní hale nemám dostatek místa

 Mé požadavky na procesy a objem je možné 
splnit asi stejně tak rychle, jak to dokáže člověk

 Potřebují automatizovat procesy, které se 
vykonávají souběžně s prací prováděnou 
personálem

 Vyžaduji flexibilitu k automatizaci nejrůznějších 
procesů s minimem odstávek k provedení změn

 Naučit se s robotem pracovat musí být snadné 
a nesmí to vyžadovat téměř žádnou praxi

Pro mnoho malých 
a středních výrobců 
jsou coboti ideálním 

řešením. 



Otázka č. 3: 
Mohu si automatizaci dovolit? 3

Zatímco jsou počáteční náklady obou typů robotů podobné, kolik bude celá vaše 
automatizace stát, se ale často skrývá pod povrchem. Porovnáním celkových 
ročních výdajů si spočítejte, jak rychle se vám investice vrátí.

Klikněte zde
a podívejte se na 
UR+, ekosystém 

nákladově efektivních 
koncových nástrojů 

a dalšího 
příslušenství.

Additional Items:

 End-of-Arm-Tooling

 3-Phase Power 
Infrastructure 

 Fencing &Guarding 

 Light Curtains 

 Safety Scanners 

 Software License

 Integration/Programming

 Maintenance/Repairs

Robot Odhadované 
náklady Cobot Odhadované 

náklady Manuální práce Odhadované 
náklady

Náklady na hardware $ Náklady na hardware $ Plat pracovníka $

Infrastruktura třífázového 
napájení

$ Napájení 220V $0 Benefity $

Integrace / programování $ Bezplatné školení on-line $0 Školení $

Koncové nástroje $ Koncové nástroje $ Odstávky $

Zábrany a ochrana $   Přesčasy $

Světelná signalizace $   Odpadní materiál $

Bezpečnostní skener $   Zmetky $

Softwarová licence $

Údržba / opravy $ Údržba na místě $

Celkové náklady na robota $ Celkové náklady 
na cobota $

Celkové náklady 
na manuální práci $



Otázka č. 4: 

Jaké procesy mohu automatizovat?4
Coboti mohou zautomatizovat celou řadu různých činností. Jsou malí a lehcí, 
takže se dají snadno přemisťovat po dílně na místa, kde se vykonávají různé 
procesy. Snadno se programují a nastavené programy můžete ukládat pro 
jejich opětovné spuštění.

Coboti jsou extrémně flexibilní nástroje, které lze aplikovat v podobném 
rozsahu, jako to umí lidská ruka. Avšak cobot má větší možnosti pohybu, 
neunavuje se a může vykonávat nebezpečné úkoly bez rizika úrazu.

Klikněte zde a 
podívejte se, jak 
coboti fungují při 

různých aplikacích

 Uchopení a umístění  Upevňování 

 Balení a paletování  Úkoly, pro které není potřeba dovednost, kritické

 Leštění  Myšlení nebo pohotové rozhodování 

 Laboratorní analýzy a testy  Obsluha CNC strojů

 Opakovatelné manuální procesy  Montáž

 Injekční vstřikování  Šroubování

 Kontrola kvality  Lepení a spojování

 Obsluha strojů  Nebezpečná nebo k úrazům  
   náchylná práce 

Zatrhněte procesy, které byste mohli automatizovat:



Otázka č. 5: 

Jsou kolaborativní roboti  
vhodní pro mě?

5
Klikněte zde  
a vstupte do 

bezplatné on-line 
Akademie UR, kde 

se dozvíte, jak může 
být programování 

snadné. 

 je cenově dostupný a s jeho použitím jsou spojeny minimální náklady navíc.

 se nám vejde do dílny, aniž by bylo potřeba instalovat bezpečnostní zábrany.

 budou stávající pracovníci umět snadno sestavit a naučit se s ním pracovat.

 lze rychle přemisťovat k vykonávání nových úkolů a k výrobním linkám.

 dokáže nahradit člověka na pracovních pozicích, na kterých dochází k 
významné rotaci zaměstnanců nebo které se těžko obsazují.

 dokáže obsadit neatraktivní pozice na současném napjatém trhu práce.

 nám umožní přesouvat zaměstnance na atraktivnější pozice,  
na kterých budou vykonávat hodnotnější práci.

 se zaplatí za několik měsíců, ne let.

 přinese úspory, které budeme moci znovu investovat do nových výrobků a 
prodejních kanálů.

 v budoucnu podpoří nové procesy a složitější aplikace.

Potřebuji robota, který…

Koneckonců to, zda by pro Vás byli coboti vhodní, zjistíte nejlépe tak, 
že kontaktujete našeho distributora a požádáte o jejich ukázku.



Společnost Universal Robots založil v roce 2005 její nynější technický ředitel Esben Østergaard. Jeho přáním 
bylo zpřístupnit robotickou technologii naprosto všem vyvinutím malých, snadno ovladatelných a flexibilních 
průmyslových robotů dostupných za rozumnou cenu, se kterými je bezpečné pracovat. Od roku 2008, kdy 
společnost uvedla na trh svého prvního robota, zaznamenala výrazný růst díky svým prakticky použitelným 
robotům, které v současnosti prodává ve více než 50 zemích po celém světě. Společnost, která je členem 
skupiny Teradyne Inc., má své sídlo v dánském Odense a dceřinné společnosti a regionální pobočky v USA, ve 
Španělsku, Německu, Itálii, v České republice, Číně, Singapuru, Indii, Japonsku, na Tchaj-wanu a v Jižní Koreji. 
Více informací naleznete na jejích stránkách na adrese www.universal-robots.com

Sledujte nás na těchto kanálech:

Požádat o ukázku cobotů

Coboti jsou ideálním řešením pro téměř jakéhokoliv malého i 
středního výrobce. Zjistěte, jak můžete rozšířit svůj podnik, zlepšit 

produktivitu a kvalitu a svým zaměstnancům zajistit lepší a 
bezpečnější pracovní podmínky. Kontaktujte našeho distributora a 

objednejte si ukázku cobotů od Universal Robots.

Vaše firma není na 
roboty příliš malá!

https://www.youtube.com/user/UniversalRobotsVideo
https://www.facebook.com/UniversalRobots
https://www.linkedin.com/company/235176
https://twitter.com/Universal_Robot
https://plus.google.com/+Universalrobotscom
https://blog.universal-robots.com/rss.xml
https://www.instagram.com/universalrobots/
https://info.universal-robots.com/lpdemoadd

