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Genel merkez 

Universal Robots, çığır açan robotik uygulamaları ile endüstrilerdeki mevcut çalışma 
şekillerini değiştirmeyi ve güçlendirmeyi amaçlıyor. Şirketin kurucuları, 2008 yılında dünyanın 
ilk ticari işbirlikçi robotunu (cobot) piyasaya çıkardı. Bugün Universal Robots cobot’ları pek 
çok farklı sektörler kullanılıyor ve çok çeşitli görevler için programlanabiliyor.

Genel merkezi Danimarka’nın Odense şehrinde yer alan, Teradyne Inc. bünyesindeki şirketin 
ABD, Almanya, Fransa, İspanya, İtalya, Çek Cumhuriyeti, Romanya, Türkiye, Çin, Hindistan, 
Japonya, Güney Kore, Singapur ve Meksika’da ofisleri bulunuyor.

311 milyon USD

2005

800+

Dikey pazarlar
Metal ve talaşlı imalat, elektronik ve teknoloji, 
otomotiv ve yan sanayi, mobilya ve ekipman, 
plastik ve polimerler, ilaç ve kozmetik, gıda, 
eğitim ve bilim

Hedef kitle
Küçük ve orta büyüklükteki işletmeler 
(KOBİ’ler) ve ayrıca büyük şirketler

UR Ekosistemi
1.100’den fazla distribütör, sistem 
entegratörleri ve UR+ geliştirici şirketlerinden 
oluşan küresel ağ

Odense, Danimarka Kim Povlsen

2021’deki Kazancı

Başkanı

About Universal Robots

Kuruluşu

Çalışan Sayısı
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Universal Robots UR3e, UR5e, UR10e, UR16e ve 2023 itibarıyla UR20’nin dahil olacağı çeşitli erişim 
ve taşıma kapasiteleri sunan bir ürün portföyü geliştirdi.

DAHA FAZLASI

DAHA FAZLASI

DAHA FAZLASI

DAHA FAZLASI

UR+
Her cobot, UR+ ekosistemindeki uç elemanlarla 
yazılım, aksesuar ve uygulama kitlerinden 
oluşan geniş bir yelpazeyle destekleniyor. 
Türünün ilk örneği olan bu platformdaki 
sertifikalı uygulama kitleri cobot’larla sorunsuz 
bir şekilde entegre oluyor. UR platformunu 
sektörün en büyük ekosisteminin yeteneğiyle 
birleştiren UR+, kullanıcılara uygulama 
başarısı için tasarlanmış bir çözüm ve parçalar 
koleksiyonuna erişim imkanı sunuyor.

UR Akademi
Universal Robots’un sertifikalı eğitmenleri,  
şirketlerin cobot’larla güven inşa etmesine  
yardımcı oluyor. Universal Robots Akademi 
ücretsiz e-eğitimler ve eğitmenler eşliğinde sınıf 
içi eğitimler sunuyor. Akademi sayesinde ope-
ratörler cobot’ların belirli iş ihtiyaçları için nasıl 
programlandıklarını öğreniyor ve başlangıç sevi-
yesinden başlayarak yetkili robot teknisyenliğine 
kadar ilerleme kaydediyorlar. Bu da ek beceriler 
öğrenmek ve mesleki gelişim için fırsat yaratıyor.

Eğitimde UR
Universal Robots öncü eğitim kaynakları ve 
altyapısını kullanarak yeni nesil mühendislerin, 
operatör ve teknoloji meraklılarının robotik 
bilgi ve becerilerinin geliştirilmesine katkıda 
bulunuyor. Lise ve üniversiteler için hazırlanan 
eğitim programının uygulamaya koyulduğu 
bölgelerde yoğun ilgiyle karşılaşıldı.

UR Hizmet Teklifleri
Universal Robots tüm iş ortakları için 
başarı taahhüt ediyor. Sunduğu hizmetlerle, 
müşterilerin amaçlarına daha hızlı 
ulaşmalarına yardımcı oluyor.

Kilit teklifler
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https://www.universal-robots.com/tr/plus/
https://www.universal-robots.com/tr/cobot-egitim-kiti/
https://www.universal-robots.com/tr/akademi/
https://www.universal-robots.com/tr/urunler/service-and-support/


İşbirlikçi ve 
yetenekli güvenlik 

işlevleri

Doğrudan 
programlama

Çok yönlü 
düzenleme

Kısa sürede 
yatırım geri 

dönüşü 

Küresel çözüm 
ortağı

Yerelleştirilmiş 
hizmet ve destek

TÜV onaylı Modern ve şık 
Danimarka tasarımı

Ultra hassas 
mühendislik

Dayanıklı ve çok 
çeşitli endüstriyel 

ortamlarda 
kullanılmak üzere 

tasarlanmış

Başlıca faydalar
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Daha fazla bilgi veya röportaj talepleri için:

Halkla İlişkiler Müdürü , Fleur Nielsen, +45 89 93 89 89, PR@universal-robots.com

Bölgesel ofislerimizin tam listesine buradan ulaşabilirsiniz.

Universal Robots hakkında  daha fazla bilgi için www.universal-robots.com/tr  
adresini ziyaret edin.

Medya 
Görselleri buradan indirebilirsiniz.

Vaka çalışmaları: www.universal-robots.com/case-stories

İletişim

Turkey Global
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https://www.linkedin.com/company/universal-robots-a-s/
https://business.facebook.com/Universal-Robots-496913741049282
https://www.instagram.com/universalrobots/
https://twitter.com/UR_Turkiye
https://www.youtube.com/channel/UC36iPuzSmn24-cs_H0BKBLw
https://www.youtube.com/user/UniversalRobotsVideo
mailto:PR%40universal-robots.com?subject=
https://www.universal-robots.com/about-universal-robots/world-wide-offices/
https://www.universal-robots.com/tr/
https://www.universal-robots.com/about-universal-robots/news-centre/multimedia/
https://www.universal-robots.com/tr/case-stories/


Kim Povlsen Universal Robots’a Mart 2021 
tarihinde katılmıştır.

Kim Povlsen, özellikle son müşterilere 
ve ihtiyaçlarına odaklanan bir girişimci 
fikirli yönetici, lider ve strateji uzmanıdır. 
Geleceği net bir bakış açısıyla tasarlamaya 
ve geleceği esnek ancak erişilebilir bir 
stratejiye dönüştürmeye inanır.

Danimarka asıllı Kim Povlsen’in Fransa 
ve ABD’ye uzanan uluslararası bir iş 
geçmişi vardır. Universal Robots’un 
genel merkezinin bulunduğu Odense’de 
büyümüştür, günümüzde ise ailesiyle 
birlikte Danimarka’nın Aarhus şehrinde 
yaşamaktadır.

Kim Povlsen, Universal Robots’a katılmadan 
önce Schneider Electric’te, Strateji, Teknoloji 
ve EcoStruxure Güç Başkan Yardımcısı ile 
Başkan Yardımcısı ve Genel Müdür gibi bazı 
kıdemli pozisyonlarda görev almıştır.

Odense’de bulunan Güney Danimarka 
Üniversitesi Bilgisayar Bilimi, Gömülü 
Mühendislik ve Yapay Zeka Yüksek Lisans 
diplomasına sahiptir. Ayrıca, Fransa’da 
INSEAD’den Kıdemli Yönetici Liderlik 
Eğitimi, Genel Yönetim ve Strateji gibi 
alanlarda birçok liderlik sertifikası almıştır.

Başkanı
Kim Povlsen
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Universal Robots, kullanıcı dostu, uygun fiyatlı bir cobot sunarak, robot 
teknolojisini çok çeşitli endüstrilerde her büyüklükteki şirket için erişilebilir 
hale getiriyor.

Universal Robots’un vizyonu, insanların robotlar gibi değil, robotlarla 
birlikte çalışacağı bir dünya inşa etmektir. İnsanlarla birlikte çalışan 
cobot’lar, tekrarlayan görevleri üstlenebilir ve böylece insanların en iyi 
yaptıkları işlere odaklanmalarına imkan tanırlar.

Şirket, otomasyonu sürekli olarak yeniden tanımlamayı amaçlamaktadır. 
UR dünyanın ilk ticari olarak uygun işbirlikçi robotuna öncülük etti ve bu 
yenilikçilik ruh, bugün de şirketin ürün geliştirme yaklaşımına rehberlik ediyor.

Ürün yelpazesini yıllar boyunca geliştirip olgunlaştıran Universal Robots, 
küresel bir şirketin gücüyle yeni kurulmuş bir şirketin ruhunu birleştiriyor.
Universal Robots her müşterisi için başarıya odaklanır. Ürün geliştirme 
sürecinin merkezinde müşteri deneyimi yer alıyor. UR ekipleri, müşterilerin 
yaşadığı zorluklara yönelik çözümler bulmak için yaratıcı bir çalışma sürecine 
hakimdir. 

Şirketin çığır açan robotik platformunun tamamı iş birliği üzerine kuruludur. 
Bu iş birliği şirketin büyüme ve teknik inovasyon sürecine de yön verir.

UR yaklaşımı
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İlk olarak 2018 yılında piyasaya çıkan Universal Robots e-Serisi, çok çeşitli endüstriyel 
uygulamalarda çalışmaya uygun olacak farklı yük taşıma ve ulaşım özelliklerine sahip 
cobot’lardan oluşur.

2022 yılında Universal Robots, şirketin son derecebaşarılı e-Serisini tamamlar nitelikteki 
yenilikçi yeni nesil cobot’ların ilki olan UR20’yi ürün yelpazesine eklediğini duyurdu. Bu cobot, 
tamamen yeni bir bağlantı parçası sayesinde daha hızlı dönüş kabiliyetine ve daha ağır yük 
taşıma kabiliyetine sahiptir.

Cobot’larımıza ilişkin detaylı ürün bilgileri ve teknik özellikler şurada mevcuttur:
www.universal-robots.com/tr/urunler

UR20 20 kg yük taşıma ve 1750 mm ulaşım özelliğine sahip.

UR16e 16 kg yük taşıma ve 900 mm ulaşım özelliğine sahip.

UR10e 12,5 kg yük taşıma ve 1300 mm ulaşım özelliğine sahip.

UR5e UR5e, 5 kg yük taşıma ve 850 mm ulaşım özelliğine sahip.

UR3e UR3e, 3 kg yük taşıma ve 500 mm ulaşım özelliğine sahip.

UR3e UR5e UR16e UR10e UR20

UR cobot’ları
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https://www.universal-robots.com/tr/urunler/


Universal Robots cobot’ları, dünya genelinde 800’den fazla 
distribütör ve sistem entegratöründen oluşan kapsamlı bir 
ağ aracılığıyla uluslararası düzeyde pazarlanmaktadır.

Distribütörlerin listesini şurada bulabilirsiniz:
www.universal-robots.com/tr/distributorler

Satış yapısı
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Tarihçe

2021
UR10e’nin yük taşıma kapasitesi  
12,5 kg çıkarıldı.

2020
Universal Robots, dünya genelinde 
faaliyet gösteren 50.000’den fazla 
işbirlikçi robotla sektörde yeni bir dönüm 
noktasına ulaştı.

2022
Universal Robots, yenilikçi yeni nesil 

cobotların ilki olan ve 20 kg yük taşıma 
özelliğine sahip yeni UR20’yi duyurdu.

Universal Robots 100. eğitim merkezini 
açtı.

Kardeş şirketi MiR ile birlikte kurdukları 
Odense’deki yeni ve son teknoloji ürünü 

genel merkezleri yankı uyandırdı. Dünyanın 
en büyük cobot ve otonom mobil robot 

(AMR) merkezi olacak merkezin 2024 yılının 
Ocak ayında tamamlanması bekleniyor.

2019
Universal Robots, ağır malzeme 
taşıma, ağır makine desteği, paketleme, 
paletleme ile otonom mobil robotlar 
(AMR) gibi ağır yük taşıma görevlerini 
gerçekleştirebilen 16 kg taşıma 
kapasiteli UR16e’yi piyasaya çıkardı.

2018
Universal Robots cobot’larının en 

yeni nesil e-Serisi, Münih Automatica 
Fuarı’nda görücüye çıktı. Yeni seri, 

işbirlikçi robot uygulamalarının çıtasını 
yükseltiyor daha da hızlı çözüm 

geliştirme ve uygulama imkanı sunuyor.

Şirket kurucusu Esben Østergaard, 
Robotik sektörünün Nobel Ödülü olan 

Engelberger Ödülüne layık görüldü.

2016
Universal Robots, geliştiriciler topluluğu, 
distribütörler ve son kullanıcılar için 
değer katan eşsiz UR+ ekosistemini 
tanıttı.

Robot okuryazarlığını daha da artırmak 
için Universal Robots Akademi kuruldu. 
Akademi, UR cobot’ları için temel 
programlama eğitimi düzenleyen 
ücretsiz e-öğrenme modüllerinden 
oluşuyor.
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2011
Universal Robots Asya pazarına  

girdi ve Çin’de yerel ofis kurdu.

2008
Universal Robots’un 2008 yılında 
piyasaya çıkardığı 6 eksenli UR5, 

endüstriyel robotlar pazarında  
devrim yarattı.

İlk UR5 cobot’ları Danimarka  
ve Almanya’daki distribütörler  

tarafından satıldı.

2003
Odense’deki Güney Danimarka 

Üniversitesi’nde Esben Østergaard, 
Kasper Støy ve Kristian Kassow, gıda 

sektöründe cobot’lara ilişkin özel 
gereklilikleri analiz etti. Ağır, pahalı 

ve hantal robotların robotik pazarına 
hükmettiği sonucuna vardılar.

2012
Universal Robots’un 10 kg yük taşıma 
özelliğine sahip cobot’u UR10 piyasaya 
çıktı. Şirket ABD’de Amerikan bağlı 
şirketini kurdu.

2010
Universal Robots faaliyetlerini tüm 
Avrupa’yı kapsayacak şekilde genişletti.

2005
Universal Robots Esben Østergaard, 
Kasper Støy ve Kristian Kassow 
tarafından kuruldu. Misyonları, kurması 
ve programlaması kolay olan hafif bir 
robot cobot’u piyasaya çıkararak robot 
teknolojisini küçük ve orta büyüklükteki 
işletmeler için erişilebilir kılmaktı.

2015
Universal Robots UR3’ü piyasaya çıkardı. 

Hafif montaj işleri ve otomatikleştirilmiş iş 
tezgahı uygulamalarına uygun,  

3 kg yük taşıma özelliğine sahip cobot 
Şanghay, Şikago ve Hannover’deki ticaret 

fuarlarında tanıtıldı.

Teradyne 285 milyon $ karşılığında 
Universal Robots’u satın aldı.

2014
Şirket yeni ve daha büyük bir merkeze 
taşındı.

TÜV Nord, UR robotlarının güvenlik 
sistemlerini onayladı.
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