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Wil je automatiseren 
met cobots, maar  

weet je niet welke je 
moet kiezen?  

Wij stellen je er een 
aantal voor.

WWW.OLMIA-ROBOTICS.NL

WELKE COBOT 
KIES JE?
Een vergelijk van 10 cobots

https://www.olmia-robotics.nl
https://www.olmia-robotics.nl
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AUTOMATISEREN DOE JE OM:

• Kortere cyclustijden te krijgen
• Time-to-market te verkorten
• Werkongevallen te elimineren
• Productiekwaliteit te verhogen
• Productievolume te verhogen
•  Gevaarlijke of saaie taken over 

te nemen

Industriële robots hebben deze 
automatiseringsdoelen een 
heel eind op weg geholpen. 
De efficiëntie van de onder-
delenproductie, assemblage 
en kwaliteitsinspectie voor 
industrieën zoals de lucht- en 
ruimtevaart, automotive en 
medische industrie is enorm 
toegenomen.

Industriële robots kunnen echter niet elk probleem  
oplossen en soms zelfs nieuwe problemen veroorzaken.

ROBOTS EN RISICO’S
Industriële robots leveren bijvoorbeeld risico’s op voor 
letsel op de werkplek, zoals botsingen en beklemmingen. 
Bedrijven die in deze robots investeren, moeten op de 
hoogte zijn van de veiligheidsnormen en -vereisten van 
industriële robots. Veiligheidsafrastering en extra acces-
soires zijn vaak nodig en er moet rekening gehouden 
worden met het aanpassen van de indeling van produc-
tievloeren voor installatie. Daarnaast vergen ze een flinke 
investering en zijn ze zwaar en inflexibel.

Dit is waar een collaboratieve robot, of ”cobot,” een be-
tere keuze kan zijn. Zachte, ronde vormen, kleine maten 
en intelligente veiligheidskenmerken zorgen ervoor dat 
collaboratieve robots beter geschikt zijn voor sommige 
toepassingen dan industriële robots en zelfs mensen. 
Maar cobots zijn niet per se bedoeld als vervanging.

https://www.olmia-robotics.nl
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Cobots zijn ontworpen voor menselijke samenwerking en verbeter-
de veiligheid. Een cobot wordt geprogrammeerd met behulp van 
een draagbare interface (teach pendant) en/of door de robotarm 
fysiek ‘aan de hand te nemen’. Hierdoor zijn ze makkelijk te integre-
ren in een productielijn en zelfs zij aan zij mee te werken in com-
plexe toepassingen.

DUS HOE WEET JE OF EEN COBOT GESCHIKT IS VOOR  
JOUW TOEPASSING EN ZO JA, WELKE COBOT PAST DAN BIJ 
DEZE TAAK?

Hierna vind je een vergelijking van 5 van de meest toegankelijke 
cobots die momenteel op de markt verkrijgbaar zijn. We bekijken 
technische specificaties voor elke cobot, voor welke toepassingen 
ze het best geschikt zijn en welke accessoires ze kunnen gebruiken.

In de moderne industrie is automatisering een sleuteltechnologie 
en een essentiële investering, dus:

LET’S AUTOMATE!

https://www.olmia-robotics.nl
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HANWHA

HCR serie
De Hanwha serie kent 3 varianten die respectie- 
velijk 3, 5 en 12 kilo kunnen tillen. De HCR is een- 
voudig om mee te werken door een grafische 
interface die pictogrammen gebruikt.  
De kleinste variant, de HCR-3 is een kleine, licht-
gewicht cobot die ideaal is voor nauwe ruimtes 
die niet bereikbaar zijn voor de operator. De on- 
eindige rotatie op de laatste gewricht heeft een 
voordeel bij schroef- en montagetoepassingen. 

De HCR-5 is het populairste model met een be- 
reik dat vergelijkbaar is met het bereik van een 

menselijke arm. De HCR-12 is de grootste en 
vooral zwaarste variant van deze serie. Dankzij 
de grote werkradius is de HCR-12 heel geschikt 
voor pick-and-place taken van zwaardere pro-
ducten. Het is met name geschikt voor machine 
beladen en ontladen en palletiseren.

De veiligheidsstop van de HCR serie heeft een 
extra kenmerk dat de robotarm een aantal 
seconden nog verplaatst kan worden door de 
operator. De robotarmen in deze serie hebben 
cleanroom klasse ISO 2. 

HCR-3

13 kg

Tafel, vloer, muur,  
plafond

630 mm

±360°
As 3 = ±160°
As 6 = oneindig

Alle gewrichten =  
180°/min
Tool = 1m/min

3 kg

±0.1 mm

Gewicht

Installatie

Reikwijdte

Draaiing assen

Max. snelheid assen

Draagvermogen

Herhaalbaarheid

HCR-5

21 kg

Tafel, vloer

915 mm

±360°
As 3 = ±160°

Alle gewrichten =  
180°/min
Tool = 1m/min

5 kg

±0.1 mm

HCR-12

51 kg

Vloer

1,300 mm

As 1 = ±170°
As 2 = ±180°
As 3 = ±165°
As 4 = ±190°
As 5 = ±170°
As 6 = ±360°

Alle gewrichten =  
180°/min
Tool = 1m/min

12 kg

±0.1 mm

https://www.olmia-robotics.nl
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UNIVERSAL ROBOTS

UR serie
De UR serie van Universal Robots omvat de UR3, 
UR5 en UR10 in oplopende volgorde van grootte. 
De UR3 is de tafelcobot, is ontworpen voor polij-
sten, lijm- en schroeftoepassingen en kan op een 
tafelstation worden gemonteerd voor pick-and-
place of assemblagetaken in geoptimaliseerde 
productiestromen.
De UR5 is iets groter en is het meest geschikt 
voor pick-and-place taken en testen.
De UR10, de grootste robot van het trio, is twee 
keer zo sterk als de UR5 en kan het best worden 
ingezet voor toepassingen zoals verpakken,  
palletiseren, as semblage en pick-and-place.

Elke robotarm uit de UR serie beschikt over het-
zelfde veiligheidssysteem, een herhaalbaarheid 

van 0,1 mm en een programmeersysteem met 
behulp van een teach pendant.

Operators kunnen hun UR aan de hand meene-
men en een reeks bewegingen doorlopen, die 
vastgelegd worden in waypoints en zo gerepli-
ceerd worden voor hun toepassing. Program-
ma’s kunnen ook worden aangepast via de 
teach pendant.

Universal Robots heeft het Certified+ program-
ma, waarbij verschillende bedrijven end-effec-
tors, soft ware en andere toebehoren produce-
ren, die kun nen samenwerken met robotarmen 
van UR. Dit zijn leveranciers als OnRobot, SICK, 
Solomon en MiR.

UR3

11 kg

Ø128 mm

Tafel, vloer, muur,  
plafond

500 mm

±360°

Pols = 360°/s
Arm = 180°/s
Tool = 1m/s

3 kg

±0.1 mm

Gewicht

Voetafdruk

Installatie

Reikwijdte

Draaiing assen

Max. snelheid assen

Draagvermogen

Herhaalbaarheid

UR5

18 kg

Ø149 mm

Tafel, vloer, muur,  
plafond

850 mm

±360°

Alle gewrichten =  
180°/s
Tool = 1m/s

5 kg

±0.1 mm

UR10

29 kg

Ø190 mm

Tafel, vloer, muur, 
plafond

1,300 mm

±360°

Basis/schouder = 
120°/s
Elleboog = 180°/s
Pols 1 = 180°/s
Pols 2 = 180°/s
Pols 3 = 180°/s
Tool = 1m/s

10 kg

±0.1 mm

https://www.olmia-robotics.nl
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UR e serie
De UR e serie van Universal Robots bestaat uit 
dezelfde typen robots wat betreft de draagkracht 
en reikwijdte, maar met toevoeging van een 
ingebouwde force / torque sensor. Daarnaast zijn 
er nog een aantal verschillen met de gangbare 
UR serie. De teach pendant heeft een redesign 
gekregen, is dunner en heeft een verder door- 
ontwikkelde user interface. De robotarmen heb-
ben een hogere nauwkeurigheid en zijn stiller. 
Verder heeft de e serie UART-interfaceonder- 
steuning en 8-pins M8-connectorondersteuning 
voor eindeffectoren.

De e serie is bedoeld om een snellere imple-
mentatie mogelijk te maken voor een breder 
scala aan toepassingen dan de standaardlijn. 
Deze robots zijn, mede door de grotere preci-
sie en gevoeligheid door een ingebouwde, op 
gereedschap gerichte f/t sensor, geschikt voor 
precieze afwerking, assemblage en elektroni- 
sche taken.
 
Een nadeel van de e serie is dat programma-
tuur van de standaardserie niet overdraagbaar 
is naar een robot uit de gangbare UR serie.

UR3e

30 N

1.0 N

3.5 N

10 Nm

0.02 Nm

0.10 Nm

11,2  kg

±0.03 mm

FORCE / TORQUE

Force bereik

Force resolutie

Force nauwkeurigheid

Torque bereik

Torque resolutie

Torque nauwkeurigheid

Gewicht

Herhaalbaarheid

UR5e

50 N

2.5 N

4.0 N

10 Nm

0.04 Nm

0.30 Nm

20,6  kg

±0.03 mm

UR10e

100 N

2.0 N

5.5 N

10 Nm

0.02 Nm

0.60 Nm

33,5  kg

±0.05 mm

https://www.olmia-robotics.nl
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KUKA

LBR iiwa
De LBR iiwa van KUKA is verkrijgbaar in twee 
varianten: de 7 R800, geschikt voor het tillen van 
producten tot 7 kg en de 14 R820, die een laad-
vermogen tot 14 kg heeft.
Net als andere collaboratieve robots gebruikt de 
LBR iiwa koppelsensoren in zijn zeven assen om 
tot stilstand te komen wanneer contact wordt 
gemaakt met een mens.
Deze cobot kan worden geleerd een pad te vol-
gen door de arm door een reeks bewegingen te 
voeren en elke stap op te nemen met behulp van 
de teach pendant in de ‘Positiecontroller’-modus.
Wat de LBR iiwa anders maakt, is de lichtgewicht 
aluminium huid en het open, gebogen ontwerp. 
Het ontwerp elimineert knelpunten, zorgt voor 

gemakkelijke manoeuvreerbaarheid in nauwe 
ruimtes en maakt een grote mogelijkheid om 
hoeken te bereiken.
Met behulp van een ‘Zwaartekracht Compen-
satie’-modus kan de LBR iiwa het gewicht van 
objecten compenseren die het vasthoudt terwijl 
een mens de arm beweegt, waardoor het ge-
makkelijker is om te manipuleren en te trainen. 
De LBR iiwa beschikt ook over een ‘Compliance 
Controller’-modus om programmeurs in staat 
te stellen de snelheden te optimaliseren en de 
toepassingseisen te laten overeenkomen.
De LBR iiwa is vooral populair voor onderzoek 
toepassingen, coaten, assemblage, inspectie en 
pick-and-place taken.

LBR iiwa 7

24 kg

Vloer, plafond, muur, tafel

800 mm

As 1 = ±170°
As 2 = ±120°
As 3 = ±170°
As 4 = ±120°

As 1 = 98°/s
As 2 = 98°/s
As 3 = 100°/s
As 4 = 130°/s

7 kg

±0.1 mm

As 5 = ±170°
As 6 = ±120°
As 7 = ±175°

As 5 = 140°/s
As 6 = 180°/s
As 7 = 180°/s

Gewicht

Installatie

Reikwijdte

Draaiing assen

Max. snelheid assen

Draagvermogen

Herhaalbaarheid

LBR iiwa 14

30 kg

Vloer, plafond, muur, tafel

820 mm

As 1 = ±170°
As 2 = ±120°
As 3 = ±170°
As 4 = ±120°

As 1 = 85°/s
As 2 = 85°/s
As 3 = 100°/s
As 4 = 75°/s

14 kg

±0.15 mm

As 5 = ±170°
As 6 = ±120°
As 7 = ±175°

As 5 = 130°/s
As 6 = 135°/s
As 7 = 135°/s

https://www.olmia-robotics.nl
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TECHMAN

TM serie
De TM5 heeft 2 modellen cobots met 6 assen:  
de 700 met een draagvermogen van 6 kg en de 
900 met een draagvermogen van 4 kg. 

TM Robot is uitgerust met een ingebouwd vision- 
systeem, dat geïntegreerd is in zowel de hardware  
als de software. Veel standaard robotvision functies 
zijn daardoor al ingebouwd in het systeem zoals 
patroonherkenning, objectlokalisatie, afbeelding-
verbetering, barcodelezing, kleurherkenning, etc. 

Dit maakt deze cobots uitermate geschikt om 
precieze taken uit te voeren binnen een high-
mix / low-volume productieomgeving. Al deze 
functies zijn geïntegreerd in de gebruiksvriende-
lijke interface. De gebruikersinterface is te be- 
dienen vanaf laptop of tablet; de robotarm heeft 
geen eigen teach pendant. Zoals de meeste 
cobots kan je de TM cobots het pad leren door 
de robotarm met de hand te begeleiden en de 
posities vast te leggen.

TM5-700

22.1 kg

Vloer, plafond, 
muur

700 mm

As 1, 6: ±270°
As 2, 4, 5: ±180°
As 3: ±155°

As 1, 2: 180°/s
As 3: 180°/s
As 4, 5: 225°/s
As 6: 225°/s

6 kg

±0.05 mm

Gewicht

Installatie

Reikwijdte

Draaiing assen

Max. snelheid assen

Draagvermogen

Herhaalbaarheid

TM5-900

22.6 kg

Vloer, plafond, 
muur

900 mm

As 1, 6: ±270°
As 2, 4, 5: ±180°
As 3: ±155°

As 1, 2: 180°/s
As 3: 180°/s
As 4, 5: 225°/s
As 6: 225°/s

4 kg

±0.05 mm

TM12

33,3 kg

Vloer

1300 mm

As 1: ±270°
As 2, 4, 5: ±180°
As 3: ±166°
As 6: ±270°

Tool = 1,3m/s 
As 1, 2: 120°/s
As 3, 4, 5, 6: 
180°/s

12 kg

±0.1 mm

TM14

32,6 kg

Vloer

1100 mm

As 1: ±270°
As 2, 4, 5: ±180°
As 3: ±166°
As 6: ±270°

Tool = 1,1m/s 
As 1, 2: 120°/s
As 3: 180°/s
As 4, 5: 150°/s
As 6: 180°/s

14 kg

±0.1 mm

https://www.olmia-robotics.nl


WWW.OLMIA-ROBOTICS.NLWELKE COBOT KIES JE? 9

FRANKA EMIKA

Panda
Deze cobot staat bekend als de Franka. Een  
cobot met 7 assen, een draagvermogen van 3 kg 
en een reikwijdte van 855 mm. De assen hebben 
een iets beperktere bewegingsvrijheid dan bij- 
voorbeeld de robotarmen van Universal Robots. 
De Franka heeft geen losse teach pendant zoals 
andere cobots, maar een interface op de robo-
tarm zelf (de ‘Pilot’), wat het pad inleren door 
demonstratie erg makkelijk maakt. De robotarm 
wordt verkocht met losse robot app pakketten 
(software), waardoor de investering sterk kan 
variëren per toepassing. 

18 kg

Tafel, vloer, muur, plafond

855 mm

As 1, 3, 5, 7 = ±166° 
As 2 = ±101°
As 4 = 176°/-4°
As 6 = -1°/215°

Gewricht 1 t/m 4 = 150°/s
Gewricht 5, 6 en 7 = 180°/s
Tool = 2m/s

3 kg

±0.1 mm

Gewicht

Installatie

Reikwijdte

Draaiing assen

Max. snelheid assen

Draagvermogen

Herhaalbaarheid

De Franka is ontwikkeld vooral met het oog op 
de handling van elektronica, dus er zijn specifie-
ke apps ontwikkeld voor PCB en chips handling 
en het verpakken van elektronica. Dat betekent 
ook dat je per applicatiegroep nieuwe software 
moet kopen. 

De robotarm heeft zijn eigen end-effectors 
zoals een parallelle gripper met een continue 
grijpkracht van 70 N en een slag van 80 mm, 
vacuüm gripper en schroefunit. The Pilot is de 
directe gebruikersinterface die zich op de robot 
zelf bevindt. Hiermee kan je eenvoudig jouw 
robot programmeren. 

https://www.olmia-robotics.nl
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YASKAWA

Motoman
De Motoman HC10 is uitgerust met 6 assen.  
De cobot heeft een draagvermogen van 10 kg  
en een reikwijdte van 1200 mm. Het besturings- 
systeem van de HC10 is, zoals alle robots van 
Yaskawa, YRC1000. 
De INFORM programmeertaal, inclusief de  
EasyTeach functie van de cobot, zorgt ervoor dat 
de arm eenvoudig gemanoeuvreerd kan worden 
om het pad te leren en de baanpunten die je  
wilt volgen. Deze modus heet “Lead-through- 
Jogging”, of “Handbesturing”. De HC10 kan ook 
op de traditionele manier worden geprogram- 
meerd door gebruik van het programmeerpaneel. 

Als laatste optie kan de operator gebruik 
maken van de smart pendant om te program-
meren. 
De veiligheid van de operator wordt verzekerd 
door een Power en Force Limit-technologie die 
de robot stopt in geval van contact met een 
operator.

De Motoman HC10 kan worden ingezet in ver-
schillende applicaties zoals assembleren, ma-
chine beladen, handelingen met materialen en 
verpakken. De HC10 kent ook nog de variant 
HC10DT met één kilo minder draagvermogen.

HC10

47 kg

Tafel, vloer, muur, plafond

1.200 mm

±180° 
As U(3) = 355/-5°

As S + L (1+2)= 130°/s
As U + R (3+4) = 180°/s
As B + T (5+6) = 250°/s

10 kg

±0.1 mm

Gewicht

Installatie

Reikwijdte

Draaiing assen

Max. snelheid assen

Draagvermogen

Herhaalbaarheid

HC10DT

48 kg

Tafel, vloer, muur, plafond

1.200 mm

±180° 
As U(3) = 355/-5°

As S + L (1+2)= 130°/s
As U + R (3+4) = 180°/s
As B + T (5+6) = 250°/s

9 kg

±0.1 mm

https://www.olmia-robotics.nl
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DOOSAN

M serie
Doosan heeft een viertal varianten in draag-
vermogen en reikwijdte voor cobots. Zo heeft 
de M1509 met 15 kg het hoogste draagvermo-
gen, maar heeft wel een kleinere reikwijdte met 
900mm. Aan de andere kant van het spectrum 
staat de M0617 met een reikwijdte van 1.700 mm 
en een draagvermogen van 6 kg. Verder kent 
Doosan de M0609, die optimaal is voor repetitie-
ve taken op hoge snelheid en in een compacte 
werkruimte. Alle cobots zijn in de 6 gewrichten 
uitgerust met force / torque sensoren voor gevoe-
ligheid en botsingsdetectie. 
De GUI-gebaseerde touch interface van de teach 
pendant is vergelijkbaar met smartphones of tab-
lets. De beweging van een cobot wordt weerge-

geven door pictogrammen. Het is gemakkelijk 
handelingen toe te voegen of te wijzigen via 
de Drag & Drop om beoogde taken te voltooi-
en. De handelingen van de robotarm worden 
duidelijk aangegeven in een tijdlijn met de 
pictogrammen. 
Met de geïntegreerde teach cockpit op de 
robotarm kan je de arm direct, zonder de teach 
pendant te gebruiken, programmeren via  
5 knoppen waarmee je de programeer-status 
en de assen kunt manipuleren.
De Doosan cobots zijn voorzien van een  
coating die goed bestand is tegen onder  
andere de koelsmeermiddelen in CNC- 
bewerkingsmachines. 

M0609

27 kg

Vloer, muur,  
plafond

900 mm

±360°
As 3 = ±150°

Tool = 1m/s
As 1, 2 = 150°/s
As 3 = 180°/s

6 kg

±0.1 mm

M1509

32 kg

Vloer, muur,  
plafond

900 mm

±360°
As 3 = ±150°

Tool = 1m/s
As 1, 2 = 150°/s
As 3 = 180°/s

15 kg

±0.1 mm

M1013

33 kg

Vloer, muur,  
plafond

1,300 mm

±360°
As 3 = ±160°

Tool = 1m/s
As 1, 2 = 120°/s
As 3 = 180°/s
As 4,5,6 = 225°/s

10 kg

±0.1 mm

M0617

34 kg

Vloer, muur,  
plafond

1,700 mm

±360°
As 3 = ±165°

Tool = 1m/s
As 1, 2 = 100°/s
As 3 = 150°/s
As 4,5,6 = 225°/s

6 kg

±0.1 mm

Gewicht

Installatie

Reikwijdte

Draaiing assen

Max. snelheid assen

Draagvermogen

Herhaalbaarheid

https://www.olmia-robotics.nl
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RETHINK ROBOTICS

Sawyer
Rethink Robotics, onderdeel van HAHN group, 
kent de Sawyer. Deze cobot is uitgerust met  
7 assen, heeft een draagvermogen van 4 kg en 
een reikwijdte van 1260 mm. 
Kenmerkend aan de Sawyer is zijn Intera software 
platform. Operators kunnen de cobot program-
meren door middel van handbesturing of taken 
creëren via een laptop met behulp van een 
intuïtieve gebruikersinterface. Hiervoor is geen 
kennis van code vereist, waardoor programmeer- 
ervaring bij productiepersoneel geen must is. 
Onderdeel van de software is ‘Intera Insights’. 
Hiermee kun je productiestatistieken direct op 
het cobotscherm weergeven. 

Verder kan het afwijkingen in de productie 
identificeren, voordat dit problemen veroor- 
zaakt. Key Performance indicators, zoals cyclus- 
tijden en onderdeelaantallen, zijn realtime op 
de werkvloer beschikbaar.  

De Sawyer wordt geleverd met een ingebouwd 
Cognex visionsysteem in zijn arm. Door gebruik 
te maken van het geïntegreerde vision- en   
robotpositioneringssysteem (RPS), kan de  
cobot eenvoudig oriëntatiepunten vaststellen. 
Met het RPS kan de robotarm zich snel aan- 
passen aan veranderingen in de omgeving of 
de cobotcel. 

19 kg

Vloer

1260 mm

As 0 - 3 = 350°
As 4 - 5 = 340°
As 6 = 540°

Tool = 1,5 m/s

4 kg

±0.1 mm

Gewicht

Installatie

Reikwijdte

Draaiing assen

Max. snelheid assen

Draagvermogen

Herhaalbaarheid

https://www.olmia-robotics.nl
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FANUC

CR serie
De CR serie van FANUC heeft een uitgebreide 
selectie aan collaboratieve robots met variëteit in 
draagvermogen en reikwijdte. In het assortiment 
is de kleinste variant de CR-4iA met een draag-
vermogen van 4kg en reikwijdte van 550mm. 

Daartegenover staat de CR-35iA van FANUC. Dit 
is de sterkste collaboratieve robot op de markt. 
De cobot heeft een draagvermogen van maar 
liefst 35kg en reikwijdte van 1813mm. Daarmee  
is deze cobot ideaal voor zware, repetitieve 

werkzaamheden in industrieën zoals de auto-, 
verpakkings-, distributie- en metaalindustrie. De 
robotarm weegt 990 kg en is hierdoor minder 
mobiel dan andere cobots. De CR-35iA heeft 
een zachte rubberen bedekking om knelpunten 
en scherpe randen te elimineren. De rubberen 
bedekking vermindert ook de contactdruk en 
biedt demping in geval van een botsing. 

Vergelijkbaar aan veel cobots kunnen de robo-
tarmen van FANUC worden geprogrammeerd 

CR-4iA

48 kg

Vloer, plafond, muur

550 mm

As 1 = 340°
As 2 = 150°
As 3 = 354°
As 4 = 380°
As 5 = 200°
As 6 = 720°

1000°/s

4 kg

±0.01 mm

Gewicht

Installatie

Reikwijdte

Draaiing assen

Max. snelheid assen

Draagvermogen

Herhaalbaarheid

CR-7iA

53 kg

Vloer, plafond, muur

717 mm

As 1 = 340°
As 2 = 166°
As 3 = 373°
As 4 = 380°
As 5 = 240°
As 6 = 720°

1000°/s

7 kg

±0.01 mm

CR-7iA/L

53 kg

Vloer, plafond, muur

911 mm

As 1 = 340°
As 2 = 166°
As 3 = 383°
As 4 = 380°
As 5 = 240°
As 6 = 720°

1000°/s

7 kg

±0.01 mm

https://www.olmia-robotics.nl
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CR-14iA/L

55 kg

Vloer, plafond, muur

911 mm

As 1 = 360°
As 2 = 166°
As 3 = 384°
As 4 = 380°
As 5 = 240°
As 6 = 720°

500°/s

14 kg

±0.01 mm

Gewicht

Installatie

Reikwijdte

Draaiing assen

Max. snelheid assen

Draagvermogen

Herhaalbaarheid

CR-15iA

255 kg

Vloer

1441 mm

As 1 = 340°
As 2 = 180°
As 3 = 305°
As 4 = 380°
As 5 = 280°
As 6 = 900°

800° / 1500°/s

15 kg

±0.02 mm

CR-35iA

990 kg

Vloer

1813 mm

As 1 = 370°
As 2 = 165°
As 3 = 258°
As 4 = 400°
As 5 = 220°
As 6 = 900°

750°/s

35 kg

±0.03 mm

met handbesturing. Daarnaast maken de colla-
boratieve robots, evenals de industriële robots, 
gebruik van de standaard FANUC interface die 
gebaseerd is op LR Mate en M-20 Technologie. 
Hierdoor is omscholing van operators, die al 
gewend zijn te werken met Fanuc robots, niet 
nodig.

Alle FANUC collaboratieve robots kunnen worden 
uitgerust met FANUC vision sensoren of FANUC 
3D Area sensoren waarmee objecten kunnen 

worden gelokaliseerd of gevisualiseerd. Fanuc 
cobots zijn geschikt om te werken met tooling 
van diverse merken zoals OnRobot en Schunk 
of eigen ontwerpen.

https://www.olmia-robotics.nl
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TOEBEHOREN

Een robotarm kan op zichzelf geen toepassing uitvoeren. Daarvoor heb je 
randapparatuur nodig. Eén daarvan is een grijper, het meest gebruikt:  
gereedschap dat aan de robotarm wordt gemonteerd, waarmee de cobot 
daadwerkelijk ook iets kan oppakken. Er zijn grofweg 4 soorten grippers:
• Elektrische
• Pneumatische
• Magnetische
• Vacuüm
Elektrische en pneumatische grippers werken met ‘vingers’, voornamelijk 
met 2, maar soms ook meer vingers. Daarentegen werken vacuüm grippers 
meestal met zuignappen. De vorm en afmetingen van de vingers en zuignap-
pen worden afgestemd op het object dat gepakt moet worden. Maar omdat 
elk object anders is, vooral qua vorm en materiaal, kan het nodig zijn dat er 
maatwerkvingers of zelfs een hele gripper moet worden ontworpen en ge-
maakt. Gelukkig zijn de meeste objecten te pakken met bestaande grippers. 
Er zijn inmiddels meer dan 20 aanbieders van cobotgrippers, die vaak ook 
meerdere varianten grippers op de markt brengen. 

Het gereedschap bepaalt de toepassing: andere toepassingen dan Pick & 
Place taken waar cobots voor worden gebruikt, behoeven ander gereed- 
schap. Bijvoorbeeld een torch om te lassen, een dispenser om te lijmen, een 
komsteen om te slijpen, een schroefunit om te schroeven. Waar wil jij een 
cobot voor gebruiken?

Elektrische gripper: RG2 Magnetische gripper: SGM 30 Vacuümgripper: VG10

https://www.olmia-robotics.nl
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IN HET KORT

Reikwijdte 
in mm

630
915
1300

500
850
1300

800
820

700
900
1300
1100

855

1200
1200

900
900
1300
1700

1260

550
717
911
911
1441
1813

Program- 
meergemak

Flexibel  
inzetbaar

Aantal  
EoAT*

Draagvermo- 
gen in kg

3
5
12

3
5
10

7
14

6
4
12
14

3

10
9

6
15
10
6

4

4
7
7
14
15
35

Hanwha

HCR-3
HCR-5
HCR-12
Universal Robots

UR3 (e)
UR5 (e)
UR10 (e)
Kuka

iiwa 7
iiwa 14
Techman

TM5-700
TM5-900
TM12
TM14
Franka

Panda
Yaskawa

HC10
HC10DT
Doosan

M0609 
M1509 
M1013 
M0617
Rethink Robots

Sawyer
Fanuc

CR-4ia
CR-7ia
CR-7iAL
CR-14iA/L
CR-15iA
CR-35iA

*EoAT = End of Arm Tool, specifiek voor cobots

https://www.olmia-robotics.nl
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DUS WELKE COBOT KIES JE?

Je hebt nu kennis gemaakt met  
een paar gangbare cobots op de 
Nederlandse markt. Wil je hulp bij 
het maken van een definitieve  
keuze voor de juiste cobot? 
Neem dan contact op met ons: 
T +31(0)344 - 60 66 43

https://www.olmia-robotics.nl


Volg ons op:

OLMIA ROBOTICS
Stephensonstraat 7 | 4004 JA Tiel | The Netherlands 
T +31(0)344 - 60 66 43 | info@olmia-robotics.nl

Olmia Robotics levert complete 
turn-key cobotsystemen en cobot 
toebehoren aan alle verwerkende 
industrieën. Als automatiserings-
partner bepalen we samen met 
jou de meest geschikte cobot voor 
jouw specifieke toepassing.  

Verhoog je productiviteit, verlaag je  
kosten en verlos je medewerkers 
van repeterende handelingen met 
het inzetten van een cobot.

WWW.OLMIA-ROBOTICS.NL

https://www.olmia-robotics.nl
https://www.facebook.com/olmiarobotics/
https://www.linkedin.com/company/olmia-robotics-bv/
https://www.youtube.com/channel/UCOHJnJlb-Gn38ve6rNY4nVQ/
https://www.olmia-robotics.nl
mailto:info%40olmia-robotics.nl?subject=
https://www.instagram.com/olmiarobotics/

