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Robotteknologien er på vej – uanset om det er i produktionen, i logistikken eller i 
service branchen. Her er det navnlig de mobile robotter, der hele tiden oplever et 
 opsving. For at de bevæger sig sikkert, er der brug for intelligente sensorløsninger. 
Varianterne dækker fra AGV’er over cobotter til autonomt kørende mobile robotter. 
Kort sagt: De autonome mobile robotter er fremtiden. Alt i alt gør det robotteknologien 
mere fleksibel og åbner op for helt nye anvendelsesområder og forretningsmodeller.

MOVE INTO NEW DIMENSIONS – 
INDEN FOR PRODUKTION, LOGISTIK OG SERVICE
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Autonomt kørende robotter præger i stadig højere grad vores hverdag. De slår græsset på de grønne 
arealer, støvsuger soveværelset og pudser vinduer – også uden pause, hvis det ønskes. Men det, 
som MetraLabs har i deres sortiment, går langt ud over disse populære anvendelser: Specialisterne 
inden for mobil servicerobotteknologi med mangeårig praktisk erfaring har mobile robotter til mange 
forskellige områder og funktioner i programmet. Lige fra robotter i detailhandlen over desinfektions-
robotteknologi og til automatiske ministablere i intralogistikken. Fælles for alle modeller er, at de 
bevæger sig sikkert takket være sikkerhedslaserscannere og 2D-LiDAR-sensorer fra SICK – hvilket er 
en forudsætning for vellykkede serviceydelser og effektive materialeflows.

To en halv gang rundt om jorden
Mere end 300 robotter er siden 2007 sendt på 
 markedet og sat i bevægelse af MetraLabs. Til sammen 
har disse kørt mere end 100.000 km, altså faktisk 
to en halv gang rundt om jorden. Ifølge Sabrina  
Greul- Nothnagel, der er ansvarlig for industri og health-
care, er der en god grund til, at de har stolet på SICK 
helt fra begyndelsen: "Vi har haft rigtig gode erfaringer 
med SICK. Kvalitet og teknologi er helt overbevisende, 
og sikkerhedsteknisk er der simpelthen ikke noget 
sammenligneligt på markedet." De bedste forudsæt-
ninger for de næste kilometer sammen.

Den mobil robotteknologis mangfoldighed – 
mere end en mode
Et eksempel fra modeverden: Mellem tøjstativerne fin-
der den autonomt kørende TORY selv vej gennem en 
modeforretning. Når den er installeret og forsynet med 
en korrekt kortlægning, udfører den automatiske opgø-
relse af varebeholdning ved hjælp af RFID-genken-
delse og kan også kobles til det respektive ERP-system, 
så den f.eks. også kan igangsætte ordrer automatisk. 
Som om dette ikke var helt fantastisk i sig selv, så ar-
bejder TORY også nat og dag. Kunder, legende børn 
eller genstande som indkøbsposer eller kasser er slet 

DETAIL, HYGIEJNEAPPLIKATIONER ELLER LOGISTIK: METRALABS OG SICK 
SÆTTER BEVÆGELSE I DEN MOBILE ROBOTTEKNOLOGI

ET KONTINUERLIGT FLOW
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Mellem tøjstativerne finder den autonomt kørende TORY selv 
vej gennem en modeforretning.

CARY er en autonom ministabler, der 
transporterer læssede transportvogne.

ingen hindring for dens utrættelige indsats. Dette mu-
liggøres af sikkerhedslaserscanneren i serierne S300 
og TiM7xx. De kombinerer intelligent feltevaluering og 
måledata i én enhed. På den måde kan den både regi-
strere data om tilstedeværelsen af et objekt i et define-
ret område og udlæse præcise måledata for den scan-
nede flade. En vigtig effekt: På den måde opfylder 
sikkerhedslaserscannere to af de vigtigste krav, sikrer 
den mobile robots bevægelse i forhold til personbe-
skyttelse og registrerer samtidig omgivelserne via ik-
ke-sikre måledata til lokaliseringsbrug. Desuden er 
TiM7xx særligt velegnet til mobile platforme, førerløse 
trucks (FT) og mobile servicerobotter takket være den 
kompakte byggemåde.

Med kraften fra den kunstige sol – 
Desinfektion uden pause
Andre anvendelser viser også mangfoldigheden ved 
den mobile robotteknologi. Her har desinfektions-
robotter senest tiltrukket sig opmærksomhed. Men 
selv efter den aktuelt akutte situation er overstået, vil 
de fortsat være her. Emnet hygiejne og desinfektion 
rækker langt ud over sundhedsområdet.

Mobile robotter som STERYBOT fra MetraLabs benyt-
ter sig af princippet fra solstrålerne. Ved hjælp af kort-
bølget UV-C-stråling tilintetgøres op til 99,99 % af alle 
vira og bakterier – sarte overflader og medicinske ap-
parater beskadiges ikke. Desinfektionsrobotten kører 
helt selvstændigt gennem anvendelsesområdet – også 
her fungerer det hele kun ved hjælp af sikkerhedsla-
serscannere. Den integrerede funktionelle sikkerhed 
og navigationssoftwaren, der er optimeret over titu-
sindvis af kilometer, sikrer pålidelig orientering og und-
vigelse af personer og forhindringer. Denne autonome 
navigation muliggør den høje desinfektionsrate og der-
med hele systemets effektivitet i modsætning til robot-
ter, der følger faste ruter. Ud over overfladedesinfek-
tion af lokaler på hospitaler og i lægepraksisser kan 
UV-desinfektion også bruges til desinfektion af super-
markeder, indkøbscentre, hoteller, kontorer, skoler 
 eller i produktionen – der er da en solrig udsigt.

Ministabler – med maksimal sikkerhed
Apropos fremstilling. Også til de mange forskellige krav 
i produktionen tilbyder MetraLabs med CARY endnu en 
mobil robot med sikkerhedslaserscannere fra SICK. 
Som autonom ministabler udfører den en helt særlig 
opgave, når det drejer sig om at transportere læssede 
transportvogne – også og især når de er læsset med 
meget skrøbelige dele. Robotterne i denne serie kan 
uden problemer integreres enkeltvist eller i grupper ind 
i den eksisterende intralogistik.

Mobil forskerånd
Eksemplet MetraLabs viser det tydeligt: Så mangfol-
dige som anvendelsesområderne for mobil robottekno-
logi er blevet, lige så stor er interessen hos kloge hove-
der for denne boomende industri. "Vi har i mange år 
arbejdet sammen på forskningsprojekter med univer-
sitetet i Ilmenau – de studerendes interesse er kæm-
pestor", siger Sabrina Greul-Nothnagel. Et samarbejde, 
som SICK også støtter efter bedste evne for at holde 
nysgerrigheden og forskerånden i gang hver dag. (mw)

Vi har gode erfaringer med SICK. 
Kvalitet og teknologi er helt over-
bevisende, og sikkerhedsteknisk 

er der simpelthen ikke noget sam-
menligneligt på markedet.

Sabrina Greul-Nothnagel, Sales & Global Partner 
 Management, MetraLabs GmbH
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SÅDAN LUKKER MAGAZINO MED SICK ET HUL I DEN AUTOMATISKE 
GENOPFYLDNING

EN NY MOBIL ROBOT TIL DEN 
 INDUSTRIELLE PRODUKTION
Sjældent har et produkt, der fylder huller, været så innovativt: Robotvirksomheden 
Magazino har med den nye SOTO udviklet en supply-chain-robot til alle mellemliggende 
områder i produktionen, der hidtil ikke har været automatiseret. I samarbejde med SICK 
opstod en mobil robot til at forsyne produktionslinjer. Det lille revolutionerende produkt 
skal introduceres til bilproduktionen og mange andre brancher.
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"Magazino og SICK har en lang historik 
sammen", siger Raphael Vering, product 
manager hos Magazino. Det nyeste kapi-
tel i denne historie er den mobile robot 
SOTO 2, der helt autonomt forsyner den 
industrielle produktion med eurobehol-
dere.

Automatisk materialeforsyning  
i den industrielle produktion
Mens foregående og efterfølgende pro-
cesser på produktionslinjer næsten altid 
har krævet manuelle processer, marke-
rer SOTO et vendepunkt: Den kører ind 
på lageret, griber eurobeholderne, læs-
ser dem og transporterer kasserne hen 
til monteringsområdet for at aflevere 
dem der igen – alt sammen fuldstændig 
autonomt og just-in-time. "Gribning fra 
forskellige højder og reoler, samtidig 
transport af op til 24 beholdere og fleksi-
bel aflevering ved forskellige monterings-
områder:
SOTO er lige nu det eneste produkt, der 
kombinerer disse tre trin i ét køretøj", 
udtaler Raphael Vering.

Allround med  
sensorløsninger fra SICK
Visionen om "Fabrik 4.0" er dermed ved 
at blive til virkelighed, og her har SICK 
også været involveret som specialist in-
den for intelligente sensorløsninger til 
mobile robotter. "Via samarbejdet med 
SICK har vi været i stand til at bygge en 
robot, der registrerer omgivelserne sik-
kert og arbejder godt parallelt med per-
soner", tilføjer Vering. Der er tre mi-
croScan3 sikkerhedslaserscannere un-
der køretøjets bund til lokalisering og 
navigation. Desuden forhindrer sikker-
hedslysgitre, at personer stikker hænder-
ne ind i det bevægelige køretøj. SICK har 
ligeledes monteret en inkremental-enco-
der DFS60. Og endelig styrer Visionary-T 
Mini 3D-kameraet ruten oppefra for at 
understøtte navigationen og registrere 
forhindringer, der ikke er på niveau med 
sikkerhedslaserscannerne.

Visionary-T Mini  
som falkeblik i realtid
Det var især denne 3D-Vision-sensor, der 
gjorde det muligt for Magazino at sætte 
SOTO 2 i serieproduktion. Med op til 30 
billeder i sekundet registrerer 3D-snap-
shot-billedoptagelsen potentielle typer af 
forhindringer på ruten: F.eks. skal gafler-
ne på en gaffeltruck eller store skruer 
eller møtrikker registreres lige over 
 gulvoverfladen. Visionary-T Mini identifi-
cerer også genstande, der rager ud fra 
væggene, f.eks. brandslukkere eller mo-
nitorer. Det gælder også for frit svæven-
de forhindringer (f.eks. varer på stænger 
eller  paller) og ikke mindst "negative" for-
hindringer som nedadgående trapper 
 eller ramper.

Den praktiske anvendelighed i det indu-
strielle miljø talte også til fordel for Visio-
nary-T Mini: Stabile placeringsmuligheder, 
en god internetforbindelse, høj opløsning 
og problemfri behandling af dataene 

samt en stor rækkevidde. Hertil kom det 
produktive samarbejde med de enkelte 
fagfolk: Magazino modtog således tidligt 
en prototype på 3D-Vision-kameraet for 
at løse de komplekse udviklingstrin efter 
at have afklaret det grundigt med eksper-
terne fra SICK.

Retningsgivende for den  
optimale  produktionslogistik
På den måde udgør SOTO 2 en mang-
lende brik i den smarte produktionslo-
gistik. Den automatiserer yderligere 
produktionen, aflaster medarbejdere 
og hjælper med at skabe mere effekti-
ve processer. Den mobile robot skal 
bruges hos bilproducenter og underle-
verandører og senere også i produktio-
nen af husholdnings- og elektronikap-
parater. "Også i fremtiden vil vi bruge 
SICK og deres sensorløsninger til den 
mobile robotteknologi", forsikrer Vering. 
Den fælles succeshistorie forsæt-
ter. (gm)

3D-Vision-Sensor Visionary-T Mini kontrollerer ruten oppefra for at understøtte navigatio-
nen og registrere forhindringer, der ikke er på niveau med sikkerhedslaserscannerne.

Der er tre microScan3 sikkerhedslaserscannere under 
køretøjets bund til lokalisering og navigation.
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INTELLIGENT PAKÆSEL FRA SUITEE COBOTICS  
REVOLUTIONERER ARBEJDET I SUPERMARKEDET

DEN KLARER PAKNINGEN

Helt som det er tradition hos Google, fulgte 
Pierre Legendre og Benjamin Loize i 2015 
Start-up-Community’ens ånd og satsede fuldt 
ud på emnet innovation. Begge arbejdede som 
ingeniører hos U GIE-IRIS i Frankrig for at finde 
en løsning, der kunne gøre det manuelle 
arbejde i Système U supermarkedernes 
drive-in-afdelinger lettere. Denne nye måde at 
handle på får større og større betydning. I den 
forbindelses øges naturligvis også personalets 
risiko for bl.a. rygproblemer og træthed på 
grund af fysiske belastninger, når indkøbet skal 
sammensættes. Samtidigt spiller økonomien 
en vigtig rolle. Organisation og produktivitet er 
de store udfordringer. For eksempel lægger 
medarbejdere produkter på hylderne, som så 
tages ud igen af andre, så de kan udleveres 
ved drive-in.
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Dagen, hvor SUitee Cobotics fødes
I to år arbejdede Pierre Legendre og Benjamin Loize på et pro-
jekt, der skulle reducere arbejdet med drive-in-salget og sikre 
en bedre økonomi. De foreslog virksomhedens ledelse, at med-
arbejderne på områder med specielt hårdt arbejde skulle have 
hjælp af en robot, der for eksempel kunne hjælpe dem med 
transport af tunge produkter, når reolerne skulle fyldes op, eller 
de mange gange hvor varer skulle flyttes fra lageret til salgslo-
kalerne. Système U gav dem frit spil til at implementere den 
autonome hjælperobot. I et samarbejde med andre industri-
partnere udviklede de derfor en mobil robot, som de testede på 
forskellige markeder.

De to ingeniører præsenterede deres projekt for Système U’s 
selskabsdeltagere og ejere. Interessen for idéen blev vakt, men 
da produktion af mobile robotter ikke lige er en primær del af 
forretningen hos U GIE-IRIS, standsende man innovationspro-
grammet. Dermed opstod følgende spørgsmål for begge parter: 
Tilbage til de tidligere projekter – eller forlade virksomheden for 
selv at sætte gang i de mobile robotter?

Af sted på nye eventyr med SICK
I marts 2018 besluttede de derfor at starte for sig selv. Seks 
måneder senere så SUitee Cobotics dagens lys. Der er truffet 
en aftale med Système U om, at Legendre og Loize må bruge 
alle resultater fra deres tidligere projekter, så de kan fortsætte 
lige dér, hvor de slap. Der gik dog ikke lang tid, før de måtte 
konstatere, at alt ikke var helt så færdigt udviklet, som de 
havde regnet med, så de begyndte forfra igen.

I to år reviderede de hele konceptet: Form, design og teknik. 
Den mobile robot skal kunne arbejde i to modi: Dels skal den 
kunne bevæge sig selvstændigt (selvstændig fremadgående 
bevægelse mellem lager og salgslokale), dels skal den kunne 
hjælpe personale, når der skal fyldes op med varer (fremad-
gående bevægelse med en person). Eftersom robotten ofte er 
på vej i trange områder, hvor der færdes mange kunder, skal 
sikkerhedsniveauet være højt for at undgå kollisioner og uheld.

Grundlæggerne af SUitee henvendte sig til SICK i Frankrig 
med spørgsmålet om, hvordan de på bedst mulig måde kunne 
opfylde sikkerhedskravene til mobile robotter. "SICK er en af de 

Den mobile robot hjælper personalet,  
når reolerne skal fyldes.
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Den mobile robot skulle jo også være i stand til 
 selvstændigt at nå frem til et præcist defineret 
mål samt til sikkert at følge en person.

få producenter i verden, der fremstiller produkter med så høje 
sikkerhedsstandarder, som vi stræber efter for vore robotter," 
udtaler Pierre Legendre. "Producenter af LiDAR-sensorer findes 
der mange af, men når det handler om at overholde de fore-
skrevne sikkerhedsstandarder, falder antallet hurtigt," tilføjer 
Benjamin Loize.
I løbet af deres søgen efter egnede LiDAR-sensorer til den plan-
lagte prototype kontaktede SUitee Cobotics derfor SICKs an-
svarshavende salgsingeniør Yannick Planchenault. Sammen 
med eksperten i mobile anvendelser, Jeffrey Yannou, valgte de 
den egnede sensorløsning. Et kursus i produktet blev gennem-
ført hos SICKs agentur i Nantes.

Førsteklasses udstyr for alles sikkerhed
Den mobile robot måtte lanceres på markederne uden kon-
struktionsmæssige ændringer. Således kunne der heller ikke 
være tale om markeringslinjer på gulvet eller GPS-antenner eller 
-sendemaster. Tværtimod måtte robotten udstyres med eks-
tremt præcise sensorer. I sidste ende skulle den jo også være i 
stand til selvstændigt at nå frem til et præcist defineret mål 
samt at følge en person sikkert.
Den mobile hjælperobot SUitee er udstyret med forskellige 
2D-LiDAR-sensorer og sikkerhedslaserscannere. Tre af dem er 
til området sikkerhed, nemlig (sikkerhedslaserscannerne S300 
og TiM-S), et 3D infrarødt kamera, on-board kunstig intelligens, 
en Flexi Soft-sikkerhedsstyring, en inkremental-encoder med 
sikkerhedsfunktioner (DFS60S Pro) og en styring, der er udvik-
let af SUitee Cobotics.

SICK er en af de få producenter i 
verden, der fremstiller produkter 
med så høje sikkerhedsstandar-
der, som vi stræber efter for vore 
robotter.
Pierre Legendre, SUitee Cobotics

LiDAR-sensorerne fra SICK er udviklet til punktvis kortlæg-
ning af det indre af bygninger. Derefter hentes rådataene, og på 
basis heraf genererer ingeniørerne et kort over supermarkedet, 
som så gemmes i systemet. 2D-LiDAR-sensoren TiM510 og sik-
kerhedslaserscanneren TiM-S, der begge er specielt udviklet til 
mobile applikationer, udmærker sig ved deres store driftssikker-
hed ved detektion af forhindringer eller måling af omgivelserne. 
Takket være de forskellige sensorer kan den mobile robot selv-
stændigt flytte sig fra punkt A til punkt B. Den kan bestemme 
sin egen rute, sno sig omkring eksisterende forhindringer (løfte-
vogne, kartoner), sænke farten eller standse, når den møder 
personer, og sågar beregne en ny rute, når vejen ikke kan pas-
seres. I den rette modus er den også i stand til at følge og led-
sage en person.

På trods af forsinkelser på grund af udgangsbegrænsninger 
kunne grundlæggerne af SUitee Cobotics afslutte deres forsøg 
inden sommeren, fordi SICKs team stod til rådighed i stort om-
fang. De skabte det ønskede resultat, og de første autonome 
hjælperobotter er allerede leveret. (aa)
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Med BS Trayshuttles fra Braun Sonder-
maschinen får virksomheden mulig-
hed for at transportere laster ubemandet 
ind på transportlinjerne fra ét sted til  
det næste. Laster kan optages helt  
selvstændigt af den mobile robot fra én 
palleteringsmaskine og afleveres i en  
anden. De  sikrer og øger produktiviteten 
og effektiviteten på hele produktions-
linjen ved at gøre den interne transport-
logistik så  effektiv som muligt. En 

 uvurderlig fordel for virksomheder, som 
bruger det førerløse transportsystem.  
Da Braun Sondermaschinen skulle 
 vælge sensorik,  henvendte de sig til  
SICK. SICK noterede sig målene og 
 udfordringerne og implementerede dem 
derefter på en måde, der var tilpasset 
den mangeårige kunde. Resultatet er  
en mobil robot, hvis  software kan pro-
grammeres nøjagtigt til  processerne på 
stedet.

Førerløse transportsystemer har mange anvendelsesmuligheder. De er velegnet til 
logistik- og transportområdet, da mange produkter her bliver læsset, og leverancer 
bliver klargjort til forsendelse. Af- og pålæsning er den primære opgave for disse 
mobile robotter. Med BS Trayshuttlen har Braun Sondermaschinen GmbH udviklet et 
førerløst transportsystem, der selvstændigt tager eurobeholdere eller stabler af 
bakker fra en palleteringsmaskine og lægger dem i en anden palleteringsmaskine. 
Mere detaljeret er det BS Trayshuttlens opgave at sørge for sikker placering, 
afstandsmåling og navigation. For at kunne klare de mange forskellige udfordringer 
bruges omfattende sensorløsninger fra SICK.

Komponenterne: Komplet løsning fra 
SICK
Til implementeringen af BS Trayshuttlen 
blev der brugt en Autonomous Mobile 
 Robot (AMR) fra firmaet MiR. Disse 
AMR'er har allerede vist deres værd i an-
dre  anvendelser. BS Trayshuttlens tekni-
ske opbygning er monteret på en 
MiR250. AMR er som standard udstyret 
med sikkerhedsstyringen FlexiSoft og 
sikkerheds laserscanneren nanoScan3. 
Da nanoScan3 er både lille og kompakt, 
var det muligt at give MiR250 et plads-
besparende design. De to nanoScan3 
sikrer køretøjet hele vejen rundt. Flexi-
Soft, der er monteret som standard, mu-
liggør en sikker drift, også selvom et af 
de op til 128 frit konfigurerbare beskyt-
telsesfelter på laserscanneren bliver 
brudt af f.eks. en medarbejder. Ud over 
sikker drift sørger denne kombination for 
maksimal fleksibilitet ved tilpasning af 
køretøjets hastighed og kørselsretning. 
Alle sensorer i det førerløse transportsy-
stem kommer fra SICK. Til positionsregi-
streringen af bakkerne bruges 
 MultiTask-fotocellen PowerProx WTT12L. 
Derudover bruges en W4-3 miniature- 
fotocelle til at forespørge om slutpositio-
nen, og positionen registreres i selve 
køretøjet ved hjælp af den induktive 
nærhedssensor IME2S.

Alle sensorer i det førerløse transportsystem 
 stammer fra SICK. 

TRAYSHUTTLE FRA BRAUN SONDERMASCHINEN OPTIMERER PROCESKÆDE

DEN MOBILE FORDELER
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BS Trayshuttle tager autonomt eurobeholdere eller stabler af bakker fra en 
 palleteringsmaskine og placerer dem i en anden palleteringsmaskine.

Andre udfordringer med BS Trayshuttlen 
blev løst ed sensorik fra SICK: En  
WTT12L måler afstanden i køretøjet, så 
bakken kan køres korrekt ind og ud. Nu 
transporteres hele køretøjet til det rigtige 
sted. Induktive sensorer kontrollerer, om 
det korrekte sted er nået.

BS Trayshuttle i anvendelse
BS Trayshuttle er nøje programmeret til 
brug på stedet og kender vejen. For at 
sætte den i gang kræves der kun et tryk 
på den grønne startknap – så sætter  
køretøjet sig automatisk i bevægelse. 
Den forlader sin station og kører til det 
oplyste mål, hvor den læsser eller losser 
varer. For at gøre det sætter transport-
systemet sig i position på en  præcist de-
fineret flade foran reolen. Sensorer hjæl-
per med korrekt bestemmelse af stedet. 

Når den er ankommet, kører BS Trayshut-
tlen sin tray ud. Dette er en monteret 
 flade i køretøjet, hvor der kan lægges 
 varer på. Sensorerne styrer, hvor langt 
køretøjets trays skal køres ud, så overdra-
gelsen af varer bliver så optimal som mu-
ligt. Selve enheden kan indstilles i højden, 
så det er muligt at overdrage ved forskel-
lige punkter. Når udvekslingen er afslut-
tet, kører køretøjets tray ind igen. For at 
gøre det hele endnu mere effektivt kan 
flere hylder naturligvis bearbejdes efter 
hinanden. Det betyder, at BS Trayshuttle 
først overdrager et produkt til én hylde, 
derefter kører op til næste hylde og tager 
et nyt produkt op og bringer dette videre 
til næste sted. Dette kan gøres uden pro-
blemer takket være den variable 
tray-overdragelseshøjde fra 200 mm til 
1.200 mm. Når der ikke længere er brug 

for det førerløse transportsystem, kører 
det tilbage til sin ladestation indtil næste 
ordre.

Lyt godt efter og programmer nøjagtigt
For at det førerløse transportsystem – til-
syneladende legende let – kan glide gen-
nem hallen med op til 7 km/t, kræves 
der et præcist kendskab til kravene: Der 
blev lagt særlig vægt på sikkerhedstek-
nologien. Hvordan skal køretøjet kunne 
reagere i bestemte situationer, og hvilke 
løsninger er nødvendige for at sikre, at 
alt kører problemfrit?

For at finde ud af det arbejdede Braun 
Sondermaschinen og SICK tæt sammen. 
Under hele projektforløbet kunne Braun 
Sondermaschinenbau kontakte de sam-
me eksperter fra SICK. På den måde var 
det muligt at finde løsninger til mange 
forskellige udfordringer på stedet. Til 
sidst blev der ikke kun skabt en mobil 
robot, der var tilpasset kunderne hos 
Braun Sondermaschinen. Også det hidti-
dige samarbejde mellem Braun Sonder-
maschinen og SICK blev yderligere inten-
siveret takket være dette projekt. (Lein)
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DESINFEKTION VED HJÆLP AF UV-LYS OG NANOSCAN3

LYS FORUDE
Om sommeren beskytter vi os mod den med solbriller og solcreme. 
Når det drejer sig om vira, har vi dog intet imod den. Vi taler om UV-lys. 
Lige så skadelig som det kan være for hud og øjne, lige så nyttig er den 
ødelæggende virkning på vira. Netop når det drejer sig om desinfektion af 
rum, bruges UV-lys nu regelmæssigt og med succes. For også at beskytte 
personer ved disse anvendelser, har kloge hovedet udviklet robotter til 
dette formål. Den kinesiske nystartede virksomhed Youibot benytter sig 
med nanoScan3 fra SICK af en kendt løsning til styringen af mobile plat-
forme.
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Mens der i hele verden søges efter 
løsninger, der standser pandemien, 
bruger man oftere og oftere UV-lys til 
desinfektion af flader og rum. Virk-
somheder i hele verden arbejder på 
mobile desinfektionsløsninger til over-
flader, der er baseret på UV-lys. Også den kinesiske 
nystartede virksomhed Youibot, som har udviklet en 
desinfektionsrobot. Det noget krigerisk klingende navn 

"ARIS-K2 Viruskilling-Roboter" hentyder umiskendeligt 
til den vigtigste funktioner ved dette nyudviklede pro-
dukt. Den fungerer især på grund af sine "indre vær-
dier", som SICK bidrager med som partner i form af 
nanoScan3. Det sikrer blandt andet, at robotten rent 
faktisk kan udføre sit arbejde uden risiko for de invol-
verede personer.

Multifunktionel, mobil platform
Udstyret med en nanoScan3 bevæger ARIS-K2 sig sik-
kert i rummet som en mobil platform. Sikkerhedslaser-
scanneren er perfekt egnet til sikring og lokalisering af 
mobile platforme. Den brugervenlige konfigurations-
software Safety Designer og de smarte indbygnings-
muligheder var endnu et argument for de kinesiske 

robotbyggere. De giver også en høj grad 
af fleksibilitet og tidsbesparelser ved 
implementering af desinfektionsanven-
delsen. "Vi er meget glade for, at vi har 
kunnet hjælpe Youibot med at udvikle 
denne robot så hurtigt. Med vores 

nanoScan3 navigerer den sikkert under desinfektio-
nen", udtaler Benny Liu, ansvarlig product manager 
hos SICK.

Omfattende desinfektion
Den mobile robot er ud over UV-lysrørene udstyret med 
et varmekamera. Dette giver mulighed for en dobbelt-
funktion: Om dagen overvåger robotten kropstempera-
turen på forbipasserende, og om natten desinficerer 
den f.eks. tomme produktionshaller med de lodret 
monterede lysrør.

"Anvendelsesområderne er hovedsageligt indkøbs-
centre, produktioner og alle områder, hvor mange per-
soner samles", forklarer Benny Liu. Helt konkret stråler 
den fascinerende robot allerede på fabrikker, i luft-
havne og på et hospital – et ægte sølvstrejf i horison-
ten. Og med nanoScan3 er du altid på den sikre 
side. (mw)

Udstyret med en nanoScan3 bevæger
ARIS-K2 sig sikkert i rummet som en mobil platform.

Anvendelsesområder er  
hovedsageligt indkøbscentre, 
 produktioner og alle områder, 
hvor mange personer samles.

Benny Liu, product manager SICK China



18

FABMATICS OG SICK GØR MOBILE ROBOTTER SIKRE

INTET GØRES HALVT
Renrum til produktion af halvledere er helt klart deres område: Robotter af enhver 
art hører med til dagens orden her. Sporført, stationær eller mobil i produktionen 
og ved læsning og losning. Her bliver mobile robotter stadig vigtigere. I modsæt-
ning til sporførte systemer er de mere fleksible og kan bevæge sig frit rundt i 
rummet. Til transport af wafers – de siliciumskiver, som mikrochips er skabt på – 
er de allerede en integreret del af udviklingen af intelligente robotløsninger til 
specialisterne hos Fabmatics. Især i forbindelse med den frit kørende HERO®FAB 
spiller sikkerhedslaserscanner og fotoceller fra SICK en afgørende rolle i forhold til 
sikkerhed og placering af griberen. Ikke altid umiddelbart genkendelig ved første 
øjekast, men som "sikkerhedens skjulte helte" i HERO®FAB.
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Specialister inden for produktion af halvledere
Fabmatics GmbH fra Dresden udvikler intelligente automati-
serings- og robotteknologiløsninger til kunderne fra halvleder-
industrien. Firmaet råder over en enestående kompetence, 
komplekse automatiserings-, robotteknologi- og handlingsy-
stemer til brug under renrumsbetingelser. En ansvarsfuld 
opgave: "For med diverse robotter transporterer vi jo meget 
værdifulde varer inden for produktionen af halvledere. Her 
bærer én enkelt af vores robotter værdien af et enfamilieshus 
på ‚sine skuldre‘“, siger Martin Däumler, Group Manager Pro-
duct Development & System Integration hos Fabmatics. Derfor 
er det endnu vigtigere at finde pålidelige løsninger. Forudsæt-
ninger for sikker mobilitet skabes blandt andet ved hjælp af 
partnere som SICK. Både hard- og software, lige fra planlæg-
ning og udvikling via produktion og installation og til after 
sales service tilbydes fra samme sted. Sikkerhedslaserscan-
neren S300 Expert og i fremtiden microScan3 overtager her 
opgaver i forbindelse med vandret og lodret sikring i rum. Mini-
ature-fotocellerne fra W2S-2-familien udgør en intelligent 
sensorløsning ved af- og pålæsning takket være griberen – 
lille, klog og let.

For med diverse robotter trans-
porterer vi jo meget værdifulde 
varer inden for produktionen af 
halvledere. Her bærer én enkelt 
af vores robotter værdien af et 
 enfamilieshus på ‚sine skuldre‘.
Martin Däumler, Group Manager Product Development & 
System Integration hos Fabmatics

Mobil i renrum
Med HERO®FAB kommer der mobilitet ind i renrummet. Den 
kombinerer et etableret, pålideligt og sikkert robotsystem med 
en innovativ førerløs transportplatform. Den er udviklet til at 
af- og pålæsse produktionsanlæg fuldautomatisk og til at 
muliggøre hurtig transport mellem enkelte procestrin og også 
midlertidig opbevaring i renrum. Konkret kan de flytte op til fire 
beholdere – i renrum hovedsageligt beholdere til transport af 
25 stk. 200 mm eller 300 mm wafers. Der bruges dog også 
specialmodeller af HERO®FAB med store 60-liters vandbassi-
ner. På grundlag af en velkendt skinneløsning, HERO®Rail, 
 tilbyder videreudviklingen HERO®FAB muligheden for at køre 
frit i renrum uden skinner eller kabler. Takket være sikkerheds-
laserscanneren fra SICK opfylder den mobile robot ikke kun 
sikkerheden for genstande, men også de mest krævende 
 sikkerhedsmæssige udfordringer ved interaktionen mellem 
menneske og maskine i samme arbejdsområde. Afhængigt af 
interaktionsgrad og de lokale krav garanteres personsikker-
heden på forskellige niveauer.
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Perfekt til små installationssteder
Miniature-fotocellerne i W2S-2-familien fører robotarmen sikkert 
og pålideligt, når de værdifulde varer gribes. Her er det særlige 
også størrelsen. Netop inden for mobil robotteknologi er plads-
forholdene trange. Styringen optager allerede ca. 80 % af plad-
sen i robotten. Derfor faldt valget på W2S-2. De meget flade G2 
Flat-sensorer kan indbygges i miniatureanlæg og under meget 
trange pladsforhold. De imponerer desuden med den fremra-
gende detektion takket være en effektiv baggrundsafblænding. 
Selv meget små genstande registreres let fra en afstand på 
8 mm, også dybsorte, reflekterende, gennemsigtige og skin-
nende genstande registreres pålideligt.

Afprøvede interfaces for fremtiden
For at kunne integrere sikkerhedsstyringen i den mobile robot 
er enkel installation endnu en fordel. Safe EFI-pro-systemet er 
den konsekvente videreudvikling af det succesrige EFI-interface 
og muliggør intelligent sikring af den mobile robot. Netværks-
teknologien EFI-pro, som er baseret på Industrial-Ethernet 
udskifter og overfører sikre og ikke sikre data på tværs af alle 
kommunikationsniveauer. Den centrale komponent er EFI-pro-
gatewayen. Den sikrer hurtig og sikker netværksdannelse såvel 
som direkte tilslutning af robotstyringer via EtherNet/IPTM CIP 
SafetyTM i sikkerhedsstyringen Flexi Soft. Dermed er Safe 
EFI-pro-systemet et vigtigt trin ind i den digitale omstilling.

I forbindelse med den frit kørende HERO®FAB spiller sikkerhedslaserscanner og 
 fotoceller fra SICK en afgørende rolle i forhold til sikkerhed og placering af griberen.
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Sammen på vej mod fremtiden
For Martin Däumler og Meik Kettinger, Key Account Manager 
Electronic & Solar hos SICK, er det høje tekniske niveau ved 
løsningerne fra SICK et godt argument for det fremtidige sam-
arbejde: "Vores udvikling er en dynamisk proces. SICK er en 
ideel partner, især med hensyn til de tekniske krav, udarbej-
delse af specifikationer og den hurtige reaktionstid på fore-
spørgsler og udveksling af idéer", beskriver Däumler, og Kettin-
ger tilføjer: "Vi vokser sammen med vores kunder i forbindelse 
med opgaverne – det driver os frem hver dag!" Grundlaget for 
det succesfulde samarbejde er den dybe viden og den høje tek-
niske ekspertise – en vis jordnær mobilitet. Derfor fortsætter 
partnerne den fælles vej mod succes i fremtiden. Den kontinu-
erlige udvikling inden for mobil robotteknologi er ikke begræn-
set til halvlederindustrien, men breder sig også til andre bran-
cher. Vi ser på morgendagens opgaver sammen og er klar til at 
tage vores fælles knowhow videre med til farma- og medicinal-
industrien. (mw)

HERO®FAB kombinerer et etableret, pålideligt og sikkert 
robotsystem med en innovativ førerløs transportplat-
form.

Fabmatics og SICK vil gerne fortsætte den fælles vej 
mod succes i fremtiden.

Vi vokser sammen med vores 
kunder i forbindelse med 
opgaverne – det driver os frem  
hver dag!
Meik Kettinger, Key Account Manager  
Electronics & Solar, SICK Vertriebs-GmbH
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SENSORER STYRER DE SAMARBEJDENDE ROBOTTERS FREMTID

DEN NYE MOBILITET
Videreudviklingen af små effektive robotter, der kan anbringes fleksibelt og samar-
bejde med mennesker, sker i en voldsom fart. Her er sensorer fra SICK en vigtig 
faktor. Intelligente sensorer spiller en vigtig rolle ved både justeringen og positione-
ringen af mobile cobotter og den sikre overvågning af deres omgivelser. Letvægtsco-
botter, der kører hen til deres arbejdsposition på førerløse trucks og positionerer sig 
selv, er den nyeste trend. På den måde bliver fleksibelt arbejde uden indhegninger 
mere og mere standard i robotteknologien og det nye grundlag for velfungerende 
automatisering.
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De tider, hvor sameksisterende robotteknologi 
udgjorde størstedelen af de industrielle robotanvendel-
ser udelukkende med faste beskyttelsesanordninger, 
er et overstået kapitel. Mindre og mere fleksible syste-
mer øger udbuddet med mange forskellige anvendel-
ser. Der er især fokus på mobile cobotter med en vægt 
på op til ca. til 15 kg, som er monteret på førerløse 
transportsystemer. Her anvendes SICKs samlede spek-
trum af sensorløsninger til robotteknologien og mobile 
platforme: Robot Vision, Safe Robotics, End-of-Arm 
Tooling, positionering, registrering af omgivelserne og 
sikkerhed.

Cobotter og mobile platforme bliver til en og samme 
ting
Samarbejdende robotters fordele er åbenlyse. De eg-
ner sig især til fleksible anvendelser, som også kan 
anvendes midlertidigt i produktionslinjer. I den sam-
menhæng kan man vælge at bygge cobotterne fast ind 
i produktionslinjerne eller nu også montere dem på 
mobile platforme. Det øger produktiviteten yderligere, 
idet tiden til etablering af cobotter på arbejdspladsen 
reduceres drastisk. Højdepunktet er, at SICKs sensor-
løsninger allerede kommer i brug, når cobotten kører 
hen til sin arbejdsplads, og mens den positioneres 
sikkert. Kombineret med førerløse transportsystemer 
opstår der på den måde mobile enheder, der selv-
stændigt finder en sikker position og selv foretager 
korrektion af deres base ved hjælp af robotstyringssy-
stemer. Robotstyringssystemer som PLR, men også 
alle andre robot-vision-systemer fra SICK er særdeles 
velegnede til formålet.

På vejen hen til deres positioner skal de mobile plat-
forme og cobotterne køre gennem delvist snævre pro-
duktionsgange uden at udgøre en risiko for personer 
og maskiner. Tilsvarende sensor- og systemløsninger 
fra SICK er med til at beskytte mennesker og materiel 
mod kollisioner og indsamler samtidigt alle nødvendige 
data til pålidelig og fleksibel navigation af førerløse 
trucks. Gennem omkobling af beskyttelsesfelter kan 
køretøjerne også køre ved store hastigheder, selv i kur-
ver.

Samarbejdet begynder i fællesskabet
Også det såkaldte Robot Operating System (ROS) kan 
anvendes til effektiv implementering af cobot-løsnin-
gen. ROS er et Open Source Framework, der er udviklet 
i universitetsmiljøet. På grund af det meget aktive fæl-
lesskab har det i de senere år vundet indpas i industri-
elle anvendelser verden over. Også her arbejder SICK 
i takt med tiden og i øjenhøjde med sine partnere, der 
vækker cobotterne til live ved hjælp af ROS. Frem for 
alt er det en væsentlig fordel for mindre og mellem-
store virksomheder, fordi de kan spare omkostninger 
og ressourcer til udvikling.

Robotter uden indhegning, sensorer uden grænser
Cobotter har som regel meget fleksible bevægelser på 
grund af deres grader af frihed. Når de anvendes, er 
der derfor behov for en hel vifte af sensorløsningen til 
at sikre hele arbejdsrummet. Med sin omfattende por-
tefølje tilbyder SICK løsninger til alle områder: Laser-
scannere giver både sikker positionering af cobotten i 
rummet og af arbejdere, der opholder sig i nærheden. 
Det omfatter overvågningen af omgivelserne ved hjælp 
af sikkerhedslaserscannere. De bevirker, at hastighe-
den sænkes, når en person nærmer sig. Også en auto-
matisk genstart efter et totalt stop er en del af løsnin-
gen – helt uden at arbejderen skal gribe ind manuelt.

Desuden giver de motor-feedbacksystemer, der er 
bygget ind i cobotten, pålideligt og sikkert robotarmens 
position videre til styringen. På basis af disse data 
overvåges det samlede kartesiske arbejdsområde sik-
kert helt hen til End-of-Arm Tooling.

Blikket fast rettet mod den sidste mil
Ligesom i logistikken anvender man også billedet 
"den sidste mil" inden for robotteknologien. Logisti-
kerne taler så om de sidste trin af overdragelsen af en 
vare til kunden, en proces, der forløber helt automa-
tisk. I robotteknologien beskriver "den sidste mil" den 
store udfordring, der består i, at man også kan bruge 
robotten sikkert og kontrollerbart helt til sidste milli-
meter af anvendelsen. Især ved fint justerede cobot-
ter, der arbejder frit og uden beskyttelseshegn, er det 
en stor kunst at kunne leve op til disse krav. Det er 
samspillet mellem mange sensorer, især motor-feed-
backsystemer, der muliggør sikker og problemfri End-
of-Arm Tooling ved griberen. Snart skal nye 
End-of-Arm-Tooling-løsninger endog helt kunne forhin-
dre, at arbejderne beskadiger deres hænder. I forbin-
delse med Robot Vision anvendes her kamerabase-
rede 2D- og 3D-løsninger – dvs. en slags ”Cobot 
Vision“, som gør, at SICK har fuldt overblik over den 
sidste mil. (mw)

Menneske og robot arbejder i fremtiden endnu 
mere sammen hånd i hånd.
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NYE MARKEDER OG MULIGHEDER FOR ROBOTTER INDEN  
FOR  SERVICEANVENDELSER

ALTID TIL TJENESTE

I banker og andre virksomheder kan servicerobotter uddele fly-
ers, underholde dem, der står i kø eller venter i lobbyen, og 
forsyne potentielle kunder med informationer. Inden for rejse-
branchen overtager robotter enkelte opgaver fra personalet og 
aflaster dermed medarbejderne.

Siden foråret 2016 har et rederi fra Rostock f.eks. brugt en 
humanoid robot ved navn Pepper på sine krydstogtskibe. Pep-
per hjælper gæsterne, når de checker ind, når de skal finde vej 
rundt på skibet og giver tips til arrangementer og udflugter på 
tysk, engelsk og italiensk.

En anden robot, Kurt, er venlig, klog, kommunikativ og hjæl-
per med det huslige arbejde. Kurt forstår personerne, der om-
giver ham, og han kan hjælpe dem i deres hverdag. Denne in-
telligente service- og rengøringsrobot er ved at blive udviklet på 
Hochschule Ravensburg-Weingarten.

Samarbejdet mellem menneske og robot gøres muligt takket 
være sensorløsninger som 2D-LiDAR-sensorerne fra TiM-serien. 
Ved hjælp af TiM-sensorerne registrerer service- og sikkerheds-
robotterne alle detaljer i deres omgivelser og tilpasser sig dyna-
misk varierende betingelser. De interagerer med mennesker og 
reagerer på ukendte situationer – ligesom et menneske. 
Teamet hos SICK AG i Tyskland, der er ansvarligt for TiM-serien, 
holder altid øje med ændringer på markedet. "Det foranderlige 
marked for mobile platforme og robotter kræver en konstant 
videreudvikling af sortimentet af 2D-LiDAR-sensorer", udtaler 
Tiberius Pischke, produkt manager for 2D- og 3D-LiDAR-senso-
rer. "Med introduktionen af produktfamilien TiM3xx (til feltana-
lyse) og TiM5xx (til måledata) har SICK understreget sin føre-
nde position på området for 2D-LiDAR-sensorer."

I de seneste år er der blevet en større efterspørgslen efter sen-
sorer, der både kan klare feltanalyse og visning af måledata. 
TiM7xx lever præcist op til dette krav. Den vigtigste egenskab 
ved denne sensor er brugen af måleværdierne til lokaliserings-
opgaver og samtidig feltanalyse for at undgå kollisioner. Den 
mindste sikkerhedsorienterede sensor i serien TiM-S er endnu 

Den stigende automatisering ses ikke kun inden for produktion og fremstilling, men 
gør også i stigende grad sit indtog i hverdagen. På hospitaler, krydstogtskibe, i bygge-
markeder, lufthavne og på hoteller har servicerobotter allerede overtaget mange 
opgaver. Robotter boomer i industrien og nu også i den private sektor.

en nyudvikling. "Med de to sikkerhedsorienterede 2D-LiDAR-sen-
sorer TiM361S og TiM781S kan vi nu betjene nye mobile og 
stationære robotanvendelser i overensstemmelse med de gæl-
dende standarder. Her ligger fokus på det foranderlige marked 
for servicerobotter", siger Christoph Hirt, product manager 
Safety Distance og LiDAR.

Sensorfusion og multisensorsystemer
Emnet sensorfusion vil spille en afgørende rolle i fremtiden – 
især inden for automatisering udendørs og i Smart-Manufactu-
ring-anvendelser – for at sikre en konsekvent høj tilgængelighed 
af mobile maskiner i barske omgivelser. TiM-sensorer er ægte 
teamspillere ved fusionen med 3D-kameraer samt med 3D-Li-
DAR-, ultralyds- eller afstandssensorer. Takket være den intelli-
gente analyse af de enkelte måledata giver de forskellige sen-
sorer kunderne en klart større fordel. (mn)

Samarbejdet mellem menneske og robot  
gøres muligt takket være sensorløsninger  
som 2D-LiDAR-sensorerne fra TiM-serien.
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Det foranderlige marked for  
mobile platforme og robotter 

kræver en konstant  
videreudvikling af sortimentet  

af 2D-LiDAR-sensorer. 
Tiberius Pischke, product manager for  

2D- og 3D-LiDAR-sensorer, SICK AG
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SICK OG STEERING MACHINES SØRGER FOR OPTIMAL LÆSNING  
OG TRANSPORT VED AMR'ER

I BALANCE

De førerløse transportkøretøjer og Autonomous Mobile Robots (AMR'er) fra Steering 
Machines giver mulighed for en klar produktivitetsforøgelse inden for industrien – 
og bruger sensorløsninger fra SICK. Partnerskabet mellem de to virksomheder har 
givet en stabil og sikker løsning i produktionen hos Comexi, en multinational virks-
omhed, der er aktiv inden for produktion og markedsføring af anlægsaktiver til tryk- 
og  forarbejdningsindustrien inden for området fleksible emballager.
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: FOKUS MOBILE ROBOTTER

Brugen af førerløse transportkøretøjer og 
AMR'er til at udføre arbejdsprocesser og 
bevægelser i industrielle omgivelser er 
ikke en trend, men en fast bestanddel af 
produktionskæden. Det er dog nødven-
digt med eksterne elementer, så disse 
køretøjer fungerer sikkert og samtidigt 
forøger produktiviteten.

AGV og AMR til læsning og transport i 
produktionsanlæg og logistikcentre
Her tilbyder SICK en optimal drift af 
AGV'er og AMR'er i industrielle omgivel-
ser. Netop dette viser den nystartede 
virksomhed Steering Machines fra Barce-
lona, som udvikler omnidirektionale 
AGV'er og AMR'er til læsning og transport 
i produktionsanlæg og logistikcentre.

Til dette formål har Steering Machines 
brug for præcise og sikre data til at be-
væge deres omnidirektionale AGV/AMR i 
serien Moby med hensyn til hastighed og 
retning. Her bruges en sikkerheds-enco-
der fra SICK, som hurtigt leverer de påli-
delige data med de vigtige parametre.

Denne løsning er meget speciel, da den 
kun har brug for én i stedet for normalt to 
encodere og er kompatibel med de sikre 
hastighedsstyringer i Flexi Soft MOC0- og 
MOC1-familien. Her fuldendes SICKs in-

kan der flyttes last på et lille område, 
hvilket giver en mere effektiv drift", for-
klarer Pedro Jiménez, Digital Brand Ma-
nager hos Comexi. "Vores alliance med 
Steering Machines gjorde det muligt for 
os at levere den passende løsning til 
Comexi. Det er lykkedes os at skabe en 
sikker løsning og samtidig at øge produk-
tiviteten", bekræfter Mikel Saez de Bu-
ruaga, product manager hos SICK Spani-
en. "Sensorerne og løsninger fra SICK er 
det naturlige supplement til vores pro-
dukter. Desuden har vi været i stand til at 
nå Performance Level d med hensyn til 
bevægelse, hastighed og drejning. Dette 
svarer præcist til de aktuelle forskrifter 
for disse anvendelser", siger Carles 
Domènech, CTO hos Steering Machines. 
(BNC)

tegrerede løsning til Steering Machines 
med sikkerhedslaserscanneren mi-
croScan3, som takket være den innovati-
ve scanningsteknologi safeHDDM® (High 
Density Distance Measurement) sørger 
for en høj bestandighed over for smuds, 
støv og sollys. Sikkerhedsstyringen Flexi 
Soft giver mulighed for en optimal skaler-
barhed ved hver anvendelse afhængigt af 
kompleksitet.

Vellykket indsats hos Comexi
Kombinationen af løsninger fra SICK og 
Steering Machines har omgående vist sit 
værdi i produktionskæden hos Comexi. 
Comexi er en multinational virksomhed, 
som producerer og sælger investerings-
goder til den fleksible emballage-, tryk- 
og forarbejdningsbranche. Virksomhe-
dens mål var at øge produktiviteten hos 
sine kunder med AGV'er/AMR'er ved at 
reducere stilstandstider ved transfer 
mellem maskiner og bevægelser i små 
produktionsområder eller ved materiale-
mangel.

Takket være Moby AGV / AMR og hjælpen 
fra SICK blev målet nået. "SICK og Ste-
ering Machines leverede en robust og 
sikker helhedsløsning til os, så de mini-
merer fejlene i produktionskæden hos 
vores kunder. Med AGV'erne/AMR'erne 

Sikkerhedslaserscanneren microScan3 sikrer, at AMR'erne fungerer optimalt og sørger 
takket være den innovative scanningsteknologi safeHDDM® for en høj bestandighed over 
for smuds, støv og sollys.

En sikkerheds-encoder leverer hurtigt
dataene med de vigtigste parametre.
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Besøg os online på:
www.sick.com/mobile-robots
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