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Tillykke med Deres nye Cobot Lift!

Oplysningerne i denne manual tilhører Cobot Lift ApS. Oplysningerne heri kan ændres uden varsel. 
Denne vejledning gennemgås og revideres regelmæssigt. Cobot Lift ApS påtager sig intet ansvar for 
eventuelle fejl eller udeladelser i dette dokument. 

Vigtigt

Cobot Lift-systemet er en delmaskine, og som sådan er der behov for en risikovurdering for hver 
installation. En risikovurdering skal omfatte (men ikke begrænset til) alle sikkerhedsinstruktioner i 
denne vejledning.

Denne manual indeholder vigtige sikkerhedsoplysninger, som skal læses og forstås af integratoren af 
Universal Robots/Cobot Lift, før systemet/robotten får strøm for første gang. Det er vigtigt at over-
holde og følge alle monteringsvejledninger og vejledning i andre kapitler og dele af denne vejledning.

Oplysningerne i denne vejledning dækker ikke en komplet robotapplikation, og de dækker heller ikke 
alt perifert udstyr, der kan påvirke sikkerheden i det komplette system. Det komplette system skal 
konstrueres og installeres i overensstemmelse med de sikkerhedskrav, der er fastsat i standarder og 
forskrifter i det land, hvor robotten er installeret. 

Integratorerne for Universal Robot/Cobot Lift er ansvarlige for at sikre, at de gældende sikkerheds-
love og -bestemmelser i det pågældende land overholdes, og at eventuelle væsentlige farer i hele 
robotapplikationen elimineres. 
Dette omfatter, men er ikke begrænset til: 

- Udførelse af en risikovurdering for hele robotsystemet (UR robot, end-effektor, Cobot Lift tool, 
vakuumløfter)
- Sammenkobling af andre maskiner og yderligere sikkerhedsanordninger, hvis det defineres i risiko-
vurderingen 
- Opsætning af de relevante sikkerhedsindstillinger i softwaren 
- Sikring af, at brugeren ikke ændrer nogen sikkerhedsforanstaltninger 
- Validering af, at det samlede robotsystem (UR robot, end-effector, Cobot Lift værktøj, vakuum 
løfter) er designet og installeret korrekt 
- Angivelse af brugsanvisning 
- Markering af robotinstallationen med relevante skilte og kontaktoplysninger på integratoren 
- Indsamling af al dokumentation i en teknisk fil; herunder risikovurderingen og denne håndbog

Sikkerhedsoplysninger i denne vejledning må ikke opfattes som en garanti af Cobot Lift, at systemet 
ikke vil forårsage personskade eller skade, selv om det er i overensstemmelse med alle sikkerheds-
instruktioner.
UR robotter er udstyret med særlige sikkerhedsrelaterede funktioner, som er målrettet designet til 
at muliggøre samarbejdende drift, hvor robotsystemet uden hegn kan arbejde side om side med 
et menneske. Kollaborativ drift er kun beregnet til ikke-farlige anvendelser, hvor den komplette 
anvendelse, herunder værktøj/endeeffektor, emne og andre maskiner, ikke udgør nogen væsentlig 
fare i henhold til risikovurderingen af den specifikke anvendelse. Dette gælder også, når det bruges i 
kombination med en Cobot Lift.

INDHOLD 1.0 INTRODUKTION
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Cobot Lift er en hybrid af flere eksisterende teknologier, der tager det bedste fra hver innovation. 
Den kollaborative robotteknologi kommer fra en Cobot, som fx. UR Robot, og løftekraften kommer 
fra en konventionel vakuumløfter. Resultatet er en hybrid, der kan løfte genstande op til 45 kg, mens 
der (under de rette omstændigheder) stadig kan køres uden afskærmning.

Med andre ord lader vi Cobotten løse automatiseringsopgaven, mens vakuumløfteren løfter. For at 
få disse to teknologier til at arbejde sammen har vi udviklet et unikt og patenteret sammenkoblings-
værktøj – Cobot Lift. Dette værktøj gør det muligt for Cobotten at flytte vakuumløfteren vandret 
uden at blive påvirket af vægten af emnet i det lodrette plan.

2.1 INSTALLATION AF COBOT LIFT’EN

En komplet installation med Cobot Lift værktøjet består af mindst 4 dele:

1. Et Cobot Lift værktøj med en glider, kontrolboks, gummidæmpere og eventuelt ekstra ordrespeci-
fikt tilbehør (f.eks. indikatorlamper, søjle til robot, ekstern kontrolskærm osv.).

2. En end-effektor (f.eks. en sugekop til vakuumløfteren).

3. En vakuumløfter med søjle, svingarm, vakuumpumpe med filter- og sugeslange og frekvensom-
former.

4. En UR10 fra Universal Robots.

Vakuumløfteren skal monteres i henhold til leverandørens anvisninger (bemærk kravene til gulvet 
for at sikre korrekt montering). Cobot er monteret ca. 50 cm fra søjlen (på en separat søjle eller 
eventuelt monteret på vakuumløftersøjlen med en arm). Cobot Lift værktøjet er forbundet til va-
kuumslangen og monteret på Cobotten. Når kontrolboksen og ekstra tilbehør er tilsluttet i henhold 
til instruktionerne, er systemet klar til opstart.

2.2 FØR IBRUGTAGNING

Før cobot-liften tages i brug, skal der foretages nogle vigtige justeringer (se detaljerede instruktio-
ner nedenfor).  

I det store og hele skal Cobots bevægelser begrænses, dvs. da belastningen kun kan løftes lodret, 
skal robottens TCP (værktøjscenterpunkt) have besked på ikke at afvige mere end 20 grader på den 
lodrette akse for at forhindre overbelastning.

Desuden skal rotationen i robottens sikkerhedsindstillinger begrænses i forhold til koblingsværktøjet 
for at beskytte fingre og hænder mod klemnings-/knusningsfarer.

Indlæs den lille USB via robottens ”teach pendant” (touch skærm) og vælg URCap (et program 
kaldet Cobot Lift). Ved at klikke på det lille ikon indlæses et program til styring af robotten. Dette 
program udgør stort set rygraden i den endelige programmering og vil hjælpe dig med at oprette 
programmer, der passer til den aktuelle opgave. Dette gøres for at sikre nem og hurtig programme-
ring / installation. I denne URCap findes der også sikkerheds indstillinger der skal beskytte robotten 
i tilfælde af fx strømsvigt.

Bemærk

Før udstyret anvendes, skal der foretages en omfattende risikovurdering af hele systemet i henhold 
til maskindirektivet, og der skal foretages en endelig CE-mærkning af systemet. Hvis risikovurde-
ringen viser, at der er behov for ekstra nødstop/sikkerhedsscannere eller lignende i den aktuelle 
situation, kan disse tilsluttes robottens nødstopkredsløb (se robotmanualen for korrekt tilslutning til 
nødstopkredsløbet).

2.0 GENEREL BESKRIVELSE AF COBOT LIFT’EN 3.0 LEVERINGENS OMFANG
Nedenfor finder du et par eksempler på, hvordan Cobot Lift kan bruges, samt en beskrivelse af det mest 
almindelige tilbehør.

Stationary
Cobot Lift

Cobot Lift 
værktøj

Stationær Cobot Lift Mobil Cobot Lift

1 Cobot Lift tool (Patented)

2 Slip ventil, styret fra robot ekl. Sugekop

3
Monteringsarm for robot inkl. flanger for 

robot og søjle

Stål kabinet med  massivbundplade 
for maksimal stabilitet med

 elektriske komponenter til styring 
fra robot

4 Status indikation m. lys og trykknapper. 2 sæt

5 Cobot Lift styreskab med elektriske komponenter

6
Modulær søjle med beslag 
for styreskab, UR controller 

og teach pendant

Modulær søjle med beslag for UR 
teach pendant

7
Vakuum løfter inkl.vakuumslanger vakuum pumpe og 

frekvens omformer

For programmeret software for at simplifere den nødvendige frogrammering (UR cap) 
Dokumentation inkl. styk lister, bruger manual og installations guide.
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Bemærk

(UR) Universal Robot med controller kan købes lokalt. Vakuumløfter og kundespecifik sugekop skal spe-
cificeres ved bestilling af Cobot Lift. Prissættes/sælges separat: Berøringsskærm, der er nem at bruge, 
tilpasset palleteringsløsningen. 

Før produktionen påbegyndes, er det vigtigt at foretage nogle generelle sikkerhedsindstillinger for robot-
ten. For det første skal TCP'en indstilles. For det andet skal værktøjets lodrette orientering begrænses for 
at undgå unødvendige kræfter til robotten. Og for at sikre, at Cobot Lift-værktøjet ikke når en vinkel, hvor 
det er muligt at klemme en finger, kan du indstille grænserne for robotværktøjets orientering som beskre-
vet. 

Så følg denne "sikkerheds-indstillinger-guide" til enden, før du begynder at køre systemet.

4.0 SIKKERHEDS INDSTILLINGER

Vælg “Program Robot”

Vælg ”Installation”

Step 1

Step 2

Mobile 
Cobot Lift

Cobot Lift 
værktøj

Stationær Cobot Lift Mobil Cobot Lift

1 Cobot Lift tool (Patented)

2 Slip ventil, styret fra robot ekl. Sugekop

3
Monteringsarm for robot inkl. flanger for 

robot og søjle

Stål kabinet med  massivbundplade 
for maksimal stabilitet med

 elektriske komponenter til styring 
fra robot

4 Status indikation m. lys og trykknapper. 2 sæt

5 Cobot Lift styreskab med elektriske komponenter

6
Modulær søjle med beslag 
for styreskab, UR controller 

og teach pendant

Modulær søjle med beslag for UR 
teach pendant

7
Vakuum løfter inkl.vakuumslanger vakuum pumpe og 

frekvens omformer

For programmeret software for at simplifere den nødvendige frogrammering (UR cap) 
Dokumentation inkl. styk lister, bruger manual og installations guide.



8 9

Vælg fanen "TCP-konfiguration", og angiv Z-værdien f.eks. Værdierne varierer fra ét 
værktøj/program. X- og Y-værdier indstilles som sædvanlig, når robotten sættes op. 
I dette tilfælde Y er -140mm. Nyttelast er typisk sat mellem 4 og 6 kg.

Vælg “Features” og “Point”

Vælg “Point 1”

Vælg “OK”

Step 3

Step 4

Step 5

Step 6
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Du kan nu se de punkter du har valgt 

Vælg “Safety” og “Safety password” 

Tast dit safety password ind

Vælg “Boundaries” og derefter “Tool Boundary”

Step 7

Step 8

Step 9

Step 10



12 13

I “Copy Feature” vælges “Point 1”

I “Boundary restricts” vælg “Both” og i “Deviation” skriv “20". Robotten vil nu kun 
kunne foretage små afvigelser i forhold til den lodrette akse. Det betyder, at værktø-
jsretningen altid vil være tæt på lodret for at undgå unødvendige kræftpåvirkninger til 

robotten.

Vælg the “Joint Limits” 

Vælg “Position range”

Step 11

Step 12

Step 13

Step 14
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Hvis Cobot Lift er placeret ligetil, med det elektriske stik vender fremad. Indstil "Hån-
dled 3" til f.eks. Værdien vil dog afhænge af, hvordan værktøjet monteres på robot-
værktøjets flange, og en lille test, før værdien indstilles, ville være at foretrække. 

Denne pop-up kommer frem. Vælg “Apply and restart”.

Vælg “Confirm Safety Configuration”

Genstart robotten ved at klikke på den røde prik i venstre hjørne.

Step 15

Step 16

Step 17

Step 18

Klik derefter på "Anvend" i nederste højre hjørne. Ideen er at undgå at klemme, men også opretholde 
maksimal mulig rotation, så juster værdien, så den passer bedst til det bedste kompromis.
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Vælg “ON”

Vælg “START”

Vælg “OK” knappen I højre hjørne

Vælg “Move” 

Step 19

Step 20

Step 21

Step 22
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Klik på en af pilene med "Wrist 1". Der vises et gult felt, når du prøver at tippe ro-
botten.

Hvis du fortsætter med at trykke på en af pilene, bliver feltet rødt, og du får denne 
pop op-meddelelse. Tryk på "Aktiver robot"

Når du har trykket på "Aktiver robot" vil denne skærm se således ud.

Godt gået! Du har nu afsluttet sikkerheds installationen til Cobot Lift’en.

Step 23

Step 24

Step 25
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Nyttelast Op til 5-45 kg

Vægt af komplet løsning ca. 250 kg

Rækkevidde Op til 1450 mm

Grad af frihed 4

Energi forbrug 400V/16 Amp
230v/16 Amp

Luft forbrug 5-8 bar

Palleterings højde Max 1600 mm
(Afhængig af produktet og layout af robot cell)

Robottens placering Armen der er placeret på søjlen kan placeres 
fra 700-1400 mm, et eksta søjle modul på 0.5 
meter er inkluderet for mere flexibilitet. 

Dimensioner– komplet løsning med Cobot Lift, 
vacuum tube lift og UR arm

Bund areal af søjlen måler, 40x40 cm,
Standard højde af kranen er 4 meter

Erklæringer og standarder Inkorporerings erklæring
Direktiv 2006/42 EC, Annex II B

Samarbejdende Robot, kompatibilitet UR10
CB3 eller e-series

Software version krævet Min. 3.5 eller e-series

Programmering Cobot Lift URCap i Polyscope

Vacuum tube løfter 120mm vacuumtube og 3 kW vacuumpumpe

Primært matriale Stål

Accessories Suge fod for sække
suge kop for Bokse og spande
Quick connector til end effector
Støjdæmpnings kasse til vacuumpumpe

5.0 DATASHEET STATIONÆR COBOT LIFT 
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5.1 DATASHEET MOBIL COBOT LIFT 

Nyttelast Op til 5-45 kg

Vægt af komplet løsning Ca. 600 kg

Rækkevidde Op til 1450 mm

Grad af frihed 4

Energi forbrug 380-440V/16 Amp
230V/16 Amp

Luft forbrug 5-8 bar

Palleterings højde Max 1600 mm
(Afhængig af produktet og layout af robot cell)

Robottens placering Ca. 120 cm fra gulv

Dimensioner– komplet løsning med Cobot Lift, 
vacuum tube lift og UR arm

Bund areal er (80x100 cm),
height of crane 3,2 meter

Erklæringer og standarder Inkorporerings erklæring
Direktiv 2006/42 EC, Annex II B

Samarbejdende Robot, kompatibilitet UR10
CB3 or e-series

Software version krævet Min. 3.5 or e-series

Programmering Cobot Lift URCap in Polyscope

Vacuum tube løfter Approx. 120mm vacuumtube and 3KW vacuum-
pump

Primært matriale Steel

Accessories Suction foot for sacks
Suction cup for boxes and buckets
Quick connector for end effector



24 25

6.0 HVAD ER DER I KASSEN

Der er flere muligheder, når du køber Cobot Lift. Stationær Cobot Lift, Mobile Cobot Lift og Cobot Lift” Tool 
Kit”. 

Cobot Lift Tool kit

Cobot Lift sættet er designet til at passe direkte på enhver vakuumløfte søjle med en 150x150 mm kva-
dratisk søjle. Der findes dog enkelt mærker der vælger at dreje deres søjle 45 grader og disse (fx Vaculex 
søjlen) passer den ikke på direkte, dvs ved montering vil robot også komme til at sidde 45 grader drejet. I 
nogle situationer er det underordnet, men et punkt man bør kigge på inden installationen indledes.  

Cobot Lift sættet leveres i en standard-EU-palle, som indeholder:

1. Cobot Lift værktøj – forbindelses værktøj mellem UR10 robot og vakuumløft. Formonteret.

2. Gummivibrationsdæmpere til montering mellem UR10 robot og Cobot Lift flangen. 4 stk.

3. Kontrolboks, der indeholder frekvensomformer og hovedafbryder.

4. Trykknapper og kabler medfølger.

5. Arm til robot til en kvadreret 150x150mm søjle (valgfrit).

6. Pneumatik til frigivelsesventil.

7. USB-stick, der indeholder URCap og manuel.

1

3

4

5

2

4

6
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Stationær Cobot Lift

Den Stationære Cobot Lift er et modulopbygget system, der kan konfigureres i flere højder til forskellige 
applikationer. Den leveres med en modulær søjle i 5 stk (med en samlet højde på op til 4m over gulvet), 
2m kran arm, vakuumløfter fra TAWI (som standard) og monteringsbeslag til kontrolboks, filtre, lyddæm-
pere osv. Arm til robot kan monteres fra 700mm og op.

Mobil Cobot Lift

Mobile Cobot Lift leveres som en komplet enhed, klar til installation. Det mobile system gør det ideelt, hvor 
der er behov for en meget fleksibel produktion eller messer. Den leveres med en søjle i 3 sektioner (total 
højde på 3,2 m fra gulvet), 2m kranarm, vakuumløfter fra TAWI (som standard) og monteringsbeslag til 
teach pendant og sugeslange. Vakuumpumpe, filtre og kontrolboks er integreret i kabinettet. Robotten er 
monteret i ca. 120 cm højde.
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7.0 MONTERINGS INSTRUKTIONER

Cobot Lift Tool med en Quick Connector i bunden, klar til at påsætte en sugekop.

Cobot Lift Tool kommer med to flanger, med forskellig størrelse huller. Ud fra hvilken 
opgave Cobot Lift Tool skal bruges til, vælges den flange der passer bedst til produkt-
typen. Er det et tæt packet product vælges den med den lille diameter, men er pro-
duktet løst pakket, som f.eks. en pose eller sæk, vælges den flange med større diame-

ter. Hul størrelsen hjælper med at bestemme flowet i system.

Når den bedst passende flange er valgt, installeres den over udluftningsventilen og 
denne ventil monteres med to styks M6 skruer.

Step 1

Step 2

I følgende sektion vil der være en guide for hvordan Cobot Lift Tool bliver samlet og gøres klar til den 
overordnede installation af UR10e armen, vakuumslangen og EOAT.

En glider med flanger i begge og en udluftningsventil i bunden. Flangerne er lavet til at passe med va-
kuumslangen til systemet(f.eks. TAWI/PIAB, Schamlz, Fezer mm.)
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Glideren placers oven over udluftningsventilen.

Monter ventilskærmen med de to M6 skruer. 

Endelig monteres den ønskede sugekop i bunden af værktøjet med to M6 skruer.

Alternativt kan sugkoppen monteres med et Quick Connector sæt.

Step 3

Step 4

Step 5
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Afhængigt af opgaven(produkt) kan orienteringen af produktet kræve en bestemt ori-
entering. I det tilfælde kan udluftningsventil og ventilskærm vendes eller hele værk-
tøjet kan monteres anderledes på selve robotten. 

. I nogle sugekoppe vil der være behov for en perforeret plade(Typisk når det løftes 
sække). Tjek med din leverandør af sugekopper for hvordan dette gøres.

4 vibration dæmpere monteres på værktøjsflangen

Efterfølgende monteres Cobot Lift Tool på robotten.

Step 6

Step 7

Step 8

Step 9
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Forbind luftslangerne til cylinderen på udluftningsventilen. Vær opmærksom på at 
robotten skal kunne bevæge sig uden at strække i luftslangerne eller på anden vis 
påvirke dem.

Vakuumslangen monteres på toppen af Cobot Lift Tool. Det gøres med plastikflangen i 
toppen og et spændebånd om slangen. Det strammes mod plastikflangen.

Når det hele er samlet, skubbes en gummi ring over spændebånd for at undgå skarpe 
kanter der kan skade medarbejder og maskine. Gummiringen er leveret med Cobot 
Lift Tool

Tillykke! Dit Cobot Lift Tool er nu monteret og klar til brug i produktionen.

Step 10

Step 11

Step 12



36 37

Komponenter:
- M20 bolte x 4
- M20 skiver x 4

Boltene sættes i bundsøjlens fire 
huller, med en afstand på 320x320 

mm og spændes fast i gulvet.
Længden på M20 boltene vælges ud fra 
montage / forankringskrav i virksomheden.

Komponenter:
- M12 50 mm bolte x 4

- M12 skiver x 8
- M12 låsemøtrikker x 4

Boltene sættes i søjlernes flanger, 
med el-flangen imellem, med en afstand på 
175x175 mm. 
Husk at indsætte M12 skiver mellem bolte 
og søjler. 

Montagevejledning for Stationary Cobot Lift

Stationary Cobot Lift Column er et modulerbart system, som kan konfigureres I flere højder for forskellige 
applikationer. 

Step 1

Step 2
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Komponenter:
- M6 20 mm socket head x 2
- M6 skiver x 2

Der bores to huller i det valgte sø-
jleelement og lavet gevind i disse.

El-skabs flangen skrues fast i hullerne 
med en umbraco nøgle og der sikres at den 
sidder solidt fast. 

Komponenter:
- M12 50 mm bolte x 4
- M12 skiver x 10

- M12 låsemøtrikker x 4

Boltene sættes i søjlernes flanger, med 
slange flangen imellem og 2 skiver, med en 
afstand på 175x175 mm. 
Husk at indsætte M12 skiver mellem bolte 
og søjler. 

Komponenter:
- M6 20 mm bolt x 1

Med en samlet kran arm fra TAWI 
og kranstiften, sættes kran armen ind 

mellem flangerne og stiften skubbes ned 
igennem. 
Vær opmærksom på at hullet i den øverste 
flange skal passe med hullet i stiften og 
skru herefter M6 bolten i. 

Komponenter:
- M12 50 mm bolte x 4

- M12 skiver x 8
- M12 låsemøtrikker x 4

Boltene sættes i søjlernes flanger, med 
UR-flangen imellem, med en afstand på 
175x175 mm. 
Husk at indsætte M12 skiver mellem bolte 
og søjler. 

  

Step 2.5

Step 3

Step 4

Step 5
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Montering af Universal Robots arm på 
Stationary Cobot Lift

Step 1

Step 2

Komponenter
- M16 gevindstænger 220 mm x 4
- M10 gevindstænger 60 mm x 4

- M16 møtrikker x 4
De 4 gevindstænger sættes ind i clampen og møtrikkerne skrues fast på. I siderne 

skrues de 4 M10 gevindstænger i.
Møtrikkerne skal ikke skrues for meget på, da de skal kunne passe rundt om søjlen og ind i 
næste clamp.

Komponenter 
- M10 gevindstænger 60 mm x 4
De 4 gevindstænger skrues fast i siden på clampen, på samme måde som i step 1. 
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Komponenter
- M16 møtrikker x 4
- M10 møtrikker x 8

- Side clamps x 2
UR armen sættes om søjlen i den ønskede højde og den løse clamp sættes på de 4 

gevindstænger. Skru de 4 M16 møtrikker på, men sørg for at armen stadig kan bevæge sig 
op og ned ad søjlen.
Sæt de 2 side clamps på hver sin side og skru på hver side 4 M10 møtrikker på.

Vær opmærksom på at armen skal være både vandret og centreret på søjlen, da softwaren 
ellers vil fungere suboptimalt.
Brug derfor Vaterpas. 

Montage af komponenter på El-skabs flange

Step 3
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Komponenter:
- M8 20 mm bolte x 2
- M8 skiver x 4

- M8 låsemøtrikker x 2
- Vakuum filter holder

Vakuum filter holderen spændes på 
flangens side med de 2 M10 bolte, samt 
skiverne og møtrikkerne. 
Sørg for at holderen sidder lige og ikke kan 
bevæge sig.

Komponenter:
- M5 12 mm bolte x 2

- M5 skiver x 2
- M5 låsemøtrikker x 2

- Regulator
- M3 30 mm umbraco skrue x 2
- M3 skiver x 2
- M3 låsemøtrikker x 2
- Magnet ventil
Regulator og magnetventil spændes på 
flangens forside, med deres respektive 
bolte og skruer.

Vær opmærksom på at regulator kan just-
eres fra side til side efter behov.

Komponenter:
- M10 20 mm bolte x 4

- M10 skiver x 4
- M10 låsemøtrikker x 4

- El skab
El-skabet skrues på flangen med de 4 M10 
bolte, indeni skabet og med skiver samt 
låsemøtrikker på indersiden af flangen.

Komponenter:
- M4 25 mm bolte x 4
- M4 skiver x 8

- M4 låsemøtrikker x 4
- Bremsemodstand

Bremsemodstanden skruer på dens 
plads på den modsatte side af flangen, af 
hvor vakuum holderen er monteret, med de 
4 M4 bolte, skiver og låsemøtrikker. 
Ledningen på bremsemodstanden skal 
vende nedad. 

Step 1

Step 2

Step 3

Step 4
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Montage af komponenter på UR controller flange

Komponenter
- 15 mm bumper x 2
- 10-15 mm bumper x2 

- Op til M6 20 mm skruer x 4
- Op til M6 møtrikker x 4

Skru to 15 mm bumpers på siden ind 
mod søjlen og montér disse med en skrue 
og møtrik. 

Gør det samme med en bumper 10-15 
mm på siden der vender væk fra søjlen og 
montér ligeledes med skrue og møtrik. 

Komponenter
- M4 16 mm skruer x 4

- Status knapper x 2
Fastgør status knapper på begge sidder 

med de dertil hørende M4 skruer
NB! Skal gøres på begge sider. 

Step 1

Step 2
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Komponenter
- UR kontrol skab
Du kan nu tage UR kontrol skabet og sætte det på flangen. Dette gøres ved at skubbe 

den ind og til siden.

Den vil hvile på de to bumpers forneden og efter behov, nemt kunne tages af igen. Det er 
også her der er mulighed for at hænge den medhørende tablet.

Montage af UR10 på Stationary Cobot Lift og af 
værktøj på UR10

Step 3
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Komponenter:
- M8 16 mm bolt x 4
- UR10(e)

NB! Vær gerne mere end én per-
son til dette trin, da UR10 robotten 

vejer en del.

UR10 robotten løftes op og fastsættes på 
den passende flange for enden af armen og 
4 M8 bolte skrues ned i den.
Vær opmærksom på at ledninger skal pege 
ind mod resten af liften.

Komponenter
- M6 x 16 mm cylinderhoved

- M8 25x25 gummi bumpers x 4
- UR10(e)

- Cobot Lift Tool
Imellem værktøjet og UR10 robotten sættes 
de 4 gummi bumpers og der skrues M8 40 mm 
skruer i fra værktøjet og op i UR10 robotten.
Gummi bumperne er der for at give øget bev-
ægelige for værktøjet.

9.0 FORBINDELSE AF FREKVENSOMFORMER

Der er behov for en frekvensomformer på vakuumpumpen for at få fuld kontrol over vakuumsystemet. 
Denne skal naturligvis passe til vakuumpumpen, og den er monteret på denne måde i det elektriske 
diagram:

En digital udgang bruges til start og stop af frekvensomformeren og et analogt signal bruges til at justere 
niveauet.  

Step 1

Step 2
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For at navngive ”vakuum output” skal du gå ind i UR Teach Pendant

Vælg “program robot”

Vælg ”Installation”

Vælg “I/O Setup” og “digital_out[0]” 

Skriv "Vacuum" i feltet "Omdøb". Frekvensomformeren kan nu programmeres. Husk 
at indstille både digital og analog udgang.

Step 1

Step 2

Step 3

Step 4
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10.0 PROGRAMMERING AF COBOT LIFT

Når Cobot Lift er installeret i henhold til manualen/specifikationerne, og alle tilslutninger er lavet, er det tid 
til programmering af robotten. Cobot  Lift leveres med en URCap, der kan hjælpe med at minimere instal-
lationstiden. URCap giver brugeren/integratoren et godt udgangspunkt for palleteringsprogrammet.

Indsæt USB-stick i teach pendant og download URCap "COBOTLIFT" (gå til indstill-
inger - system - URCaps og tilføje programmet ved at klikke på "+")

Opret et nyt program

Vælg “Structure” og “URCaps” 

Program struktur vil nu blive synlig og du kan sætte ”home position”

Step 1

Step 2

Step 3

Step 4
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Indtast produkt vægt

Vælg “Pick” linjen og tryk på “Set”. Sæt dit waypoint

Når waypointet er indstillet, bliver skyderen aktiv. Ifølge den indtastede vægt indstilles en værdi, og der 
gives en hastighedsanbefaling i tekst. Men da produkter kan variere meget, anbefales det at starte pro-
grammeringen med en lav acceleration for eksempel omkring 100mm/s2.

Hvis du går til "MOVE" linjen, vil du se værdien bruges til de waypoints, der lige kom 
op. Der er et tilgangspunkt, et pick punkt og et forlad punkt, som er typisk i en af-
hentningssituation, men du kan tilføje waypoints og -funktioner, hvis dette er nød-
vendigt for den faktiske anvendelse.

Step 5

Step 6

Step 7

Der er også en tom mappe kaldet "Luk griber". I de fleste tilfælde er det her, du ak-
tiverer den pneumatiske cylinder til udløserventilen, men det  kan også være andre 
typer af gribere. I eksemplet her aktiverer vi udløserventilen(til slip/grip af produkt).
Gå til “BASIC” tab’en og tryk “SET”.

Step 8
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Du kan nu indstille det digitale output, du har valgt til "griber funktionen”

Nu er pick positioner og handlinger indstillet. Gør det samme i "MOVE" og "PLACE" lin-
jer også. Hvis det pågældende program er egnet til UR-palleteringsguiderne, er denne 
funktion også tilgængelig i URCap.

Når positionerne og gribehandlingerne er indstillet, er programmet klar til at køre.
Step 9

Step 10

Step 11
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Men før du starter programmet, skal der angives en værdi for vakuumniveauet. Dette 
gøres under fanen "INSTALLATION". Her kan du indstille værdien på de to skydere. 
En til afhentning af produktet og en til de andre bevægelser. I de fleste tilfælde kan 

disse to bruge det samme niveau.

Sæt Vacuum Level, Force Mode End Button and Force Mode Active Light .

Sæt værdi for “Min. Vacuum Level” og “Max. Force” og tryk “Start”.

Tillykke, du har nu afsluttet programmeringen!

Step 12

Step 13

Step 14
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10.1 VIGTIGE GENERELLE GUIDELINES NÅR 
DER FORETAGES PROGRAMMING

11.0 RISIKO VURDERING

Når du laver programmeringen skal du altid sørge for at følge disse retningslinjer:

1. Brug altid lave accelerationer og forsøge at få bevægelserne så jævne som muligt ved hjælp af   store 
”blends”, når det er muligt.

2. Vakuumniveauet skal justeres, så værktøjet "flyder" i midten af glideenheden, når det kører med/uden 
produkt.

3. Sørg for, at værktøjet er justeret i det lodrette plan(skal være i vater).

En af de vigtigste ting, som en integrator skal gøre, er at udføre en risikovurdering af hele installationen. I 
mange lande er dette påkrævet ved lov. 

Selve robotten er en delmaskine, da robotinstallationens sikkerhed afhænger af, hvordan robotten er 
integreret (f.eks. værktøjs-/end-effektor, forhindringer og andre maskiner). Den risikovurdering, som 
integratoren udfører, skal tage hensyn til alle arbejdsopgaver i hele robotapplikationens levetid. Der skal 
foretages en risikovurdering, før robotarmen tændes første gang.

En del af den risikovurdering, som integratoren foretager, er at identificere de korrekte sikkerhedskonfigu-
rationsindstillinger samt behovet for yderligere nødstopknapper og/eller andre beskyttelsesforanstaltnin-
ger, der er nødvendige for den specifikke robotapplikation. At identificere de korrekte sikkerhedskonfigura-
tionsindstillinger er en særlig vigtig del af udviklingen af kollaborative robotinstallationer.

Nogle sikkerhedsrelaterede funktioner er bevidst designet til kollaborative robotapplikationer. Disse funkti-
oner kan konfigureres via sikkerhedskonfigurationsindstillingerne og er særligt relevante, når der tages fat 
på specifikke risici i den risikovurdering, der foretages af integratoren: Læs venligst risikovurderingsdelen 
af Universal Robots-manualen, da disse instruktioner også gælder for Cobot Lift-systemet. Sørg også for at 
læse den pågældende vakuumløfte producents manual.

Hvis robotten installeres i en robotapplikation, der ikke samarbejder, hvor farer ikke med rimelighed kan 
elimineres, eller hvor risiciene ikke kan reduceres tilstrækkeligt ved brug af de indbyggede sikkerhedsre-
laterede funktioner, skal den risikovurdering, som integratoren foretager, inkludere behovet for yderligere 
beskyttelsesforanstaltninger (f.eks. et lysgitter eller en sikkerhedsscanner til beskyttelse af operatøren 
under opsætning og programmering).

Følgende farer skal tages i betragtning af integratoren (Andre væsentlige farer kan dog også være til stede 
i en bestemt robotinstallation). 

1. Gennemtrængning af huden ved skarpe kanter og skarpe punkter på værktøjs-/end-effektor eller 
værktøjs-/end-effektorstik. 
2. Blå mærker på grund af kontakt med robotten. 
3. Forstuvning eller knoglebrud på grund af slagtilfælde mellem en tung nyttelast og en hård overflade. 
4. Genstande, der falder ud af værktøjs-/endeeffektor, f.eks. Dette punkt er ekstra vigtigt at overveje med 
Cobot Lift systemet på grund af robottens høje nyttelast.
5. Fejl på grund af forskellige nødstopknapper til forskellige maskiner.
6. Fejl på grund af uautoriserede ændringer af sikkerhedskonfigurationsparametrene.
7. Hvilken højde er robotten/arbejdsbelastningen, der arbejder i under produktionen.
8. Hvilken form for skade kan produktet gøre for operatøren? (blød taske vs hård spand)

12.0 SPØRGSMÅL OG SVAR

12.1 PAYLOAD RELATERET

Hvordan skal nyttelasten konfigureres til at sikre, at robotten ikke beskadiges? 
Indtil videre har vi brugt en nyttelast mellem 4 og 6 kg. Afhængigt af værktøjet/sugekoppen. Det er kun 
i tilfælde af at vakuumpumpen ikke kører, ellers vil den optage belastningen, men vi har fundet frem til 
denne payload som værende en god indstilling for at undgå beskyttelses stop under kørslen.

Hvordan er payload defineret? 
Som sædvanlig med x-y-z tcp forskydninger (z er en gennemsnitlig værdi af min. og max., men det synes 
ikke at gøre det store). Vi tager ikke hensyn til produktets belastning, når vi definerer nyttelasten/payload 
i robotten. 

Hvordan ændrer det sig med og uden produkt? 
Det ændrer sig ikke. Belastningen påvirker ikke robotten, men normalt kan du bare bruge en højere ha-
stighed uden produkt. Vakuumløfteren bærer lasten, og kranarmen behøver ikke meget kraft fra cobotten 
for at flytte vægten rundt sidelæns. 

12.2 BEVÆGELSES RELATERET

Hvad er den maksimale hastighed, som robotten skal have lov til at arbejde på med den øgede nyttelast? 

Vi har ikke et fast tal. Der er mange faktorer, der kan have en indvirkning på dette. Vi har lavet forsøg 
med vandlignende produkter i plastikposer, der vejer 11 kg, hvor vi havde brug for at bruge en langsom-
mere hastighed, end at køre med mere kompakte materialer, der vejer 20 kg.

Tilladte arbejdsforhold – max. hastighed, acceleration, nyttelast:
Accelerationer bør generelt holdes lave, høje accelerationer med høj nyttelast forårsager store inerti 
kræfter og drejningsmomenter, som kan føre til beskyttelses stop osv. Så lave acceleration, store blends 
og generelt meget jævne bevægelser er nøglen til at kunne køre med den ekstra belastning. Jo mere vægt 
(eller viskositet som vand), jo lavere acceleration.

12.3 SIKKERHEDS RELATERET

Hvordan vil den øgede nyttelast/fremdrift påvirke risikovurderingen? 

Generelt kan man sige at ved enhver installation hvor emner er spidse / hårde emner vil dette påvirke 
risikovurderingen negativt. Dette er naturligvis ekstra kritisk, hvis emner også er tunge. Layouts i den 
enkelte installation vil også påvirke dette (er det muligt at gå i arbejdszonen, hvor hyppigt vil risici kunne 
opstå og så videre). 
 
Kan Cobot Lift bruges med højere sikkerhedskonfiguration? For eksempel kraft og moment til et minimum? 
Efter vores mening vil det ikke give meget mening, da den nødvendige hastighed vil være meget lav for at 
undgå robot går i beskyttelses stop.

Hvordan kan vi så reducere risikoen fra den tunge last? Vores erfaring og test fortæller os, at vægten 
typisk hjælper os med at stoppe robotten meget let, når vi skubber til lasten/robotten, både vertikalt og 
horisontalt. Når der påføres meget lidt kraft, stopper belastningen robotten.

Robottens sikkerhedssystem er ikke designet til nyttelast ud over robottens nominelle nyttelast. Det er 
derfor nødvendigt klart at informere integratoren/slutbrugeren om, at foretage en risikovurdering af den 
samlede installation, og specifikt overveje risikoen for at blive ramt/fastspændt/knust af nyttelasten samt 
de risici, der er forbundet med, at en stor nyttelast tabes ved et uheld. Hvis vakuumpumpen stopper, kan 
du indstille robotten i freedrive for at beskytte robotten mod overbelastning, men nogle belastninger (for 
eksempel en pose med meget lækage) vil blive tabt, før robotten når ned til jorden. I dette tilfælde skal 
der træffes ekstra foranstaltninger for at undgå risici. Der kan også være tilfælde, hvor freedrive funktio-
nen faktisk kan være farlig for operatørernes sikkerhed og dermed ikke relevant. Dette kan dog potentielt 
skade robotten i tilfælde af strømsvigt i vakuumsystemet, hvorfor back-up strømforsyning kunne være 
værd at integrere i den endelige installation.
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12.4 LEVETIDS RELATERET

Forudser du nogen omstændigheder, hvor enheden kan fejle og overbelaste robotten?

I tilfælde af strømsvigt, hvor både vakuumpumpen og robotten slukkes med det samme. Hvis dette er 
sandsynligt, vil det være værd at integrere back-up strømforsyning til installationen. Hvis en af de to 
stadig er tændt, bør det ikke være et problem. Men en backup kilde til strømforsyningen kunne forhindre 
dette i at ske.

Hvordan kan vi garantere, at den kraft/vægt, der påføres robotten, ligger inden for de givne grænser? 
(Forebyggelse af ledskader over tid)
Vores første installation har kørt 36 måneder (11/2 skift) nu med en meget lav cyklus tid og uden proble-
mer indtil videre. Datalogning fortæller os også, at vi kører inden for rimelige grænser. I princippet kører 
robotten uden belastning da det er vakuum løfteren der løfter byrden.

Vil robotten tage skade af at skubbe den tunge last over en længere periode?
Robotten skubber ikke ret meget. Vakuumløfteren hjælper os her. Med denne type løfter kan en 
mand løfte hundredvis af kilo og stadig flytte den rundt uden at bruge en masse kraft til at flytte den. 
Arbejdsbyrden er mindre end 10 kg, når robotten bevæger byrden rundt. Det gælder om at bevæge 
robotten roligt og undgå pludselige stop eller hårde accelerationer i programeringen.

Påfører vakuumløfteren en kraft på robotten i z-retningen, når emnet gribes og vil denne og vil denne 
kraft påvirke robottens levetid?
Det mener vi ikke. Vi bruger nogle gange force mode, når vi griber et emne, men vi er inden for de norma-
le grænser.

12.5 PRÆCISIONS RELATERET

Hvad er positionafvigelsen for leddene? På grund af gummiforbindelsen mellem robotten og løfteren vil 
positions nøjagtigheden være markant ringere end robottens egen præcision. Men hvis z bevægelse sker 
langsomt, når du sætter emnet af (så der er så lidt sving i systemet som muligt)vil nøjagtigheden være 
temmelig god. Cobot Liften kan også monteres uden gummi kompensatorerne, men derefter skal ha-
stigheds- og accelerationsindstillingerne være ret lave så spidsbelastninger af robotten ikke opstår under 
kørslen.

Hvordan kan systemet sikre, at robottens gentagelsesnøjagtighed ikke forringes?
Gentagelsesnøjagtigheden vil også være markant ringere end robottens egen, men det er den pris, man 
betaler, når vi går op i belastning. Måden at løse det på er som nævnt ovenfor. 

13.0 FEJLFINDINGS GUIDE

Problem / Fejl Løsning

Vacuum pump kører ikke. Check om den modtager signal fra robotten på 
I / O siden. Check om den analog slider er sat 
til nul.

Robot kan ikke holde fast på emner. Check om gummilæbe på sugekop er beskadi-
get. Check om pick-up position er korrekt når 
emner samles op.

Robot kan ikke sætte emner af korrekt. Check om afsætningspunkt er korrekt justeret 
ind. Reducér hastighed mod afsætningspunkt 
hvis emnet svinger for meget. Hold evt lille 
pause inden afsætning.

Robot stopper ikke selvom der ikke er flere 
emner.

Kontrollér at sensor ved pick-up zonen virker 
korrekt.

Robot kører langsomt. Check at speed indikator på display er sat til 
100%. (Gælder kun når program er åbnet i 
programming mode)

Robot rammer ikke sine positioner. Nulpunkt er måske forskudt. Kontakt robot 
leverandør eller korrigér de waypoints der er 
påvirket.

Robot melder fejl på display *. Kontakt robot leverandør hvis fejl ikke går væk.

Robot går I fejl midt I programmet. Nogle 
funktioner virker stadig.

Sluk funktioner fra I / O siden manuelt og 
genstart robot. Kontakt robot leverandør hvis 
fejl gentages.

Pneumatisk cylinder virker ikke. Check om maskinen får trykluft på manometer 
og at cylinder/magnetventil modtager signal fra 
robot på I / O siden.

Robot går I protective stop/ beskyttelses stop 
under drift

Justér hastighed og/eller acceleration til et lave-
re niveau. Brug blends til at gøre bevægelser så 
glidende som muligt.

* Additional troubleshooting and maintenance of the UR robot can be found in the Universal Robots service 
manual for UR on the Support website (http://www.universal-robots.com/support).
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14.0 DECLARATION AF OVERENSSTEMMELSE

Herewith declares that
Machine: Cobot lift tool CL-XXX-2021

Year: 2021
Declaration of Incorporation
Directive 2006/42 EC, Annex II B 

The following parts of national technical standards have been used

EN 12100:2010

Cobot Lift tool is intended to be incorporated into machinery or to be assembled with other machinery 
to constitute machinery covered by Directive 2006/42/EC

And furthermore declares that it is not allowed to put the machinery into service until the machinery 
into which it is to be incorporated or of which it is to be a component  has been found and declared to 
be in conformity with the provisions of Directive 2006/42/EC and with national implementing legislation 
i.e as a whole, including the machinery referred to in this declaration.

Signature                      Date
Flemming Bischoff Truelsen

Deklaration af inkorporering
Directive 2006/42 EC, Annex II B 

Cobot Lift ApS
Industrivej 6
4200 Slagelse
Denmark

15.0 FORBINDELSE AF STATUS KNAPPER/
LAMPER
I nogle tilfælde kan en statusindikation være nyttig. I det følgende afsnit vil vi beskrive, hvordan du instal-
lerer en statusindikationslampe. Statusangivelse kan ske ved hjælp af to små kasser med indikation eller 
et lystårn.

Elektrisk documentation af tilføjelsen
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Ledninger skal monteres på robottens I/O forbindelser

Gå ind i polyscope panelet og vælg “program robot”

Vælg ”Installation” og I/O Setup

Step 1

Step 2
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Vælg input/output og navngiv det som ønsket i ”Rename” boxen

Nu kan du bruge dem i dit program

Første eksempel viser hvordan man burger knappen hver gang en cyklus skal startes.

Ved at bruge en “statement” og en “counter” kan du bestemme hvor mange emner du 
ønsker på palleninden lampe tænder

Du har nu tilsluttet indikation på din installation 

NOTE

Der er mange måder at implementere en status lampe på, så se venligst kun dette som nogle mulige 
eksempler. 

Step 3

Step 4

Step 5

Step 6
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16.0 SERVICE OG VEDLIGEHOLD

Service og vedligeholdelse af robot- og vakuumsystemet skal ske i henhold til leverandørens manual. 
Der bør dog foretages en visuel inspektion hver dag, før produktionen påbegyndes.
Service og vedligeholdelse af Cobot Lift værktøjet sker ved hjælp af en visuel inspektion for at kontrolle-
re, at alle tilslutninger er på plads (skruer, pneumatiske forbindelser osv.).
Der er en glidende enhed på værktøjet, der kan slides med tiden. Dette kan nemt udskiftes ved hjælp af 
et par skruer, men det er vores erfaring, at enheden typisk arbejder i årevis, før den bliver slidt op. 

Justering af glideenheden
Der er 5 ruller i glideenheden. Disse ruller kan justeres i spænding ved hjælp af fastgørelsesskruerne, 
der er placeret på en excentrisk skrue/bolt.

Cobot Lift Aps

Industrivej 6,
4200 Slagelse
Denmark

sales@cobotlift.com 
+45 22 20 53 65 

Cobotlift
Cobot Lift
Cobot Lift


