
—
6.4.2022

ABB Robotics
OboDigI4.0-webinaari
Juha Mainio / Product Manager



—

1. ABB Robotics

2.      Robottihankinta

1. Mitä tulisi ottaa huomioon?

3. Digitaalisten työkalujen merkitys

4. Mistä löydän apuja ja lisätietoja?

1. WEB – hyödyllistä tietoa tarjolla

Agenda



—
ABB Robotics yleisesti
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Myynti- ja huolto-operaatiot 53 maassa
ja yli 100 lokaatiossa

~ 11000 työntekijää

Valmistus Euroopassa, Aasiassa
ja Amerikassa

Yli 500,000 toimitettua robottia ympäri
maailmaa

Maalausrobotti 1969 ja maailman

ensimmäinen kaupallinen robotti 1974
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Esittäytyminen
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JYVÄSKYLÄ

TAMPERE

HELSINKI

OULU

2800 / 1250
2800 aktiivinen robottikanta
Suomessa v. 2021 lopulla. Suurin
robottipopulaatio on n. 600 kpl, 
Valmet Automotive Oy, 
Uudenkaupungin tehtaalla. 
Sopimusten alla 1250 robottia.

26
Henkilöä Suomessa: Oulu (3), Jyväskylä (1), 
Tampere (3) ja Helsinki (18)

>vuonna 1976
Ensimmäinen ASEA robotti
toimitettu Suomeen TKK. 
Teolliseen tuotantoon v. 1978, 
Oras Oy, Rauma.

24/7
Asiakkaidemme ja 
kumppaneiden tukena

1.
Suomen markkinoilla

>3800
Toimitettua robottia mm. elintarvike, 
konepaja, terveys, kuluttaja, paperi, 
kartonki, minkin rehu jne. toimialoille. 

1-5 kpl robotteja on suurimmalla
osalla loppukäyttäjistämme ja n. 15 
vuotta on keskimääräinen käyttöikä.

VAASA
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Toimimme kahta kanavaa käyttäen

Robotit, robottisolut- ja järjestelmät, huolto, Varaosat 
ja koulutus

Suoramyynti Partnerit ja integraattorit

Loppuasiakas
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Teollisuusrobotin hankinta
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Ratkaisuun vaikuttavat
tekijät

• Tuotannon läpimenoaika

• Materiaalien virtaus

• Käytössä oleva lattiapinta-
ala

• Valmistettava tuote

• Turvallisuusstandardit ja 
konedirektiivi

Oikea ratkaisu oikeaan paikkaan
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Robottiturvallisuuden eri muodot

1. Suljettu turvaratkaisu
2. Vuorotteleva yhteistyö - yhteistyörobotiikka
3. Jatkuva yhteistyö - yhteistyörobotiikka / cobotit

Teollisuusrobotit, SafeMove ja Cobotit
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http://stage-www.abb.com/global/gad/gad02477.nsf/vwImages/8891312E728AB2FAC12573B7003136E8/$File/55507-0001.tif
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Suljettu turvaratkaisu
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Ominaista

• Suuret tuotantonopeudet

• Ympäristölle vaarallinen/haitallinen prosessi

• Materiaalivirrat järjestetään erillisillä kuljettimilla ja 
syöttölaitteilla = korkea automaatioaste

• Ei yhteistyötä, tuotteiden vaihdot valmiista
käyttöliittymästä

• Turvallistaminen yksinkertaista

• SafeMove auttaa tekemään tuotantosolusta
kompaktimman
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Vuorotteleva yhteistyö
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Ominaista

• Mahdollistaa robotin ja ihmisen välisen yhteistyön
- SafeMove & turvalaitteet

• Avoin ratkaisu
- Aidaton
- Yhteistyöhön avattu kohta

• Robotti voi liikuttaa isoja kuormia suurilla
nopeuksilla

• Mahdollistaa mm. haastavien kokoonpanojen
tekemisen yhteistyöllä = joustavuus

• Turvallistaminen vaatii enemmän suunnittelua ja 
osaamista, kuin suljettu ratkaisu
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Jatkuva yhteistyö
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Ominaista

• Tyypillisesti ns. cobottiratkaisu

• Helppo käyttää ja ohjelmoida

• Tuotannon kriteerit
- Rauhallinen tuotantonopeus
- Kevyet kappaleet

• Suuri joustavuus tuotannon suunnittelussa
- Vierekkäinen toiminta
- Yhdessä tekeminen, jaetut työvaiheet

• Turvallistaminen vaatii muita tapoja enemmän
suunnittelua ja osaamista
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RobotStudio
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Erilaisia mahdollisuuksia:

 Robottisolujen suunnittelu
 Robottien simulointi
 Koneiden ja laitteiden simulointi
 Robottisolun offline-ohjelmointi
 Virtuaaliset käyttöönotot
 VR- ja AR-maailma
 Virtuaaliset tapaamiset ja yhteistyö

Virtuaalista robotiikkaa 90-luvulta lähtien



—

www.abb.com/robotics

Mistä lisätietoja? 
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http://www.abb.com/robotics


—
Kiitos mielenkiinnosta!
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Kysymyksiä?
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