
A robótica industrial como deve ser
Simples  Flexível  Acessível
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A robótica está finalmente ao seu alcance

Rápida instalação
A Universal Robots revolucionou 
a instalação e configuração de 
robôs, reduzindo a implementação 
robótica típica medida em semanas 
em uma questão de horas. O tempo 
de instalação médio relatado pelos 
nossos clientes é de apenas metade 
de um dia. Um operador inexperiente 
leva em média menos de uma hora 
para tirar o robô da caixa, montá-lo e 
programar a primeira tarefa simples.

A Universal Robots oferece vantagens significativas em relação à produtividade 
e segurança, até mesmo para pequenas operações. Você obtém o retorno mais 
rápido na indústria para o seu investimento em automação.

Fácil programação
A tecnologia patenteada permite que operadores sem 
experiência em programação configurem e operem 
rapidamente nossos robôs com uma visualização intuitiva 
em 3D. Basta mover o braço robótico para pontos desejados 
de programação ou tocar nas teclas de seta no touch screen 
do teach pendant, de forma amigável e intuitiva.
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Flexibilidade para diferentes tarefas na fábrica
Não fique limitado por uma célula robótica inflexível. Os robôs da Universal 
Robots são leves, ocupam pouco espaço e são fáceis de reinstalar em 
diversas aplicações sem alterar suas linhas de produção. Reinstalar o 
robô para novos processos é rápido e fácil, o que lhe dá a agilidade para 
automatizar praticamente qualquer tarefa manual, incluindo aquelas 
com pequenos lotes de produção ou substituições rápidas. O robô 
é capaz de armazenar uma série de programas para execução 
de tarefas recorrentes e novas.

O retorno de investimento 
mais rápido na indústria

A Universal Robots lhe fornece todas as 
vantagens da automação robótica avançada, 

sem nenhum dos custos adicionais tradicionais 
associados à complexa programação de robôs, 
instalação e inflexíveis barreiras de segurança. 
Finalmente, a automação robótica é acessível 

para pequenas e médias empresas.

Colaborativo e Seguro
Agora, você pode substituir operadores humanos em trabalhos 

sujos, perigosos e tediosos com o intuito de reduzir esforços 
repetitivos e lesões acidentais. Oitenta por cento dos milhares 

de robôs da UR em todo o mundo operam sem barreiras de 
segurança (após avaliação de risco da solução completa de 
automação) ao lado de operadores humanos. O sistema de 

segurança de nossos robôs é aprovado e certificado pela 
TUV (Associação de Inspeção Técnica Alemã).

PERÍODO MÉDIO DE RETORNO DO INVESTIMENTO

195
DIAS



Que aplicações você pode automatizar?

Carga e descarga
Manipulação 
de alimentos

Montagem

www.universal-robots.com/PT/Casos.aspx

Soldagem

Pintura 

Teste de materiais



Processamento médico

Aplicação de adesivo 

Polimento

Alimentação 
de máquinas

Embalagem e 
paletização

Se você sempre pensou que a automação robótica estava fora do seu alcance, é 
hora de pensar novamente. Nossos robôs colaborativos se ajustam a ambientes 
de produção de qualquer tamanho. Ganhe uma vantagem competitiva usando 
nossos robôs flexíveis e fáceis de usar para a montagem de produtos diversos em 
pequenas séries e para carga e descarga de materiais. Com um período de retorno 
médio de investimento de apenas 195 dias, o que você poderia automatizar?

Veja nossos braços robóticos em ação Navegue pela nossa demonstração de aplicações

Foto: BMW Group

Inspeção de qualidade

https://m.youtube.com/watch?v=UQj-1yZFEZI&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=5K5VYm8z4nY&feature=plcp


Conheça seu novo colega robô
Controle de força para segurança ajustável
Se os robôs entrarem em contato com uma pessoa, 
nossa tecnologia patenteada limita a força de contato. 
Os robôs também podem ser programados para operar 
em modo reduzido de velocidade quando um ser 
humano entra na área de trabalho do robô e retomar a 
velocidade normal quando a pessoa sai do local.

Manipulação de precisão para aplicações complexas
Os braços robóticos da UR são rápidos e precisos, operando a 1 m/s com 
a capacidade de mover cada uma das seis articulações à velocidade de 
180° por segundo. A repetibilidade do robô da UR é de +/- 0,1 mm para um 
manuseio rápido de precisão. True Absolute Encoders permitem às seis 
articulações do robô alcançarem a posição exata imediatamente quando 
são ligados (sem uso de baterias), permitindo uma inicialização automáti-
ca e uma integração mais fácil com outras máquinas. 

”Optamos pelo robô UR5 devido às suas características 
únicas, incluindo a capacidade do robô de ficar na 
mesma posição, mesmo quando ele está desligado. Isso 
é particularmente importante quando se utilizam robôs 
para testar a trajetória dos movimentos da mão em 
intervenções que exigem precisão, exatidão e segurança.”

Dr. Grzegorz Karpiel, da Universidade de Ciência e Tecnologia AGH na 
Polônia, onde o UR5 introduziu células-tronco no corpo com muito mais 
precisão do que seria possível por uma mão humana.

”Antes, você tinha que colocar as mãos 
perto da prensa dobradeira. Havia sempre o 
risco de acontecer um acidente.” Mas com a 
Universal Robots, não há nenhuma chance 
de alguém se machucar”.

Richard Clive, operador de máquina na fabricante 
canadense de sistema de prateleiras Etalex, diz que o 
UR10 tornou o local de trabalho ”100% seguro”.
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Robô portátil para uma produção ágil
Retirar um robô de sua gaiola de segurança 
permite uma flexibilidade de automação 
incomparável. Nossos braços robóticos 
leves são facilmente transportados e 
reinstalados em outras tarefas de produção.

”Segurança, mobilidade e 
flexibilidade são fundamentais 
para nós. Nós não precisamos 
cercá-lo como um robô normal. E 
podemos facilmente movê-lo para 
diferentes tarefas de produção, sem 
a necessidade de um programador 
gastar três dias de programação, 
além de três técnicos e um 
guindaste para mover o robô.”

Bo Detlefsen, gerente da fábrica dinamarquesa 
de vidros Gern Glas.

Confiança para uma produção otimizada
O robô da UR tem um funcionamento mínimo de 35.000 horas, com carga 
completa e velocidade máxima. A substituição de uma articulação pode ser 
feita em aproximadamente meia hora. Os braços robóticos podem suportar 
significativos impactos ambientais e mudanças de temperatura.

”Nossa instalação opera 24 horas por dia 6 dias por semana. 
Encontrar a mão de obra adequadamente qualificada está se 
tornando cada vez mais difícil em Cingapura e o custo da mão 
de obra também está aumentando. Temos que automatizar as 
tarefas repetitivas para manter os custos baixos.”

William Kuek, gerente de operações da Sky Engineering em Cingapura que 
agora tem o luxo de ter um homem alimentando duas máquinas CNC de 
uma só vez após a implementação de um robô da UR.

LÍDER EM ROBÓTICA INDUSTRIAL COLABORATIVA ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS Braço robótico de 6 eixos UR5 UR10

Peso 18,4 kg 28,9 kg

Carga 5 kg 10 kg 

Alcance 850 mm 1300 mm

Área ocupada 149 mm 190 mm



Colocamos a 
robótica ao 

seu alcance

Universal Robots A/S
Energivej 25
DK-5260 Odense S
Dinamarca
+45 89 93 89 89

www.universal-robots.com
sales@universal-robots.com

Siga-nos:

Encontre um distribuidor aqui: 
www.universal-robots.com/PT/Distribuidores
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