
SAMMEN KAN VI FLYTTE GRENSER
FOR UTDANNING I NORGE

HVEM VI ER

AUTOMASJON- OG ROBOTSPESIALISTEN

RobotNorge AS er landets ledende robotise- 
ringsselskap, og er eneforhandler i Norge for 
ABBs totale robotprogram.

Vi har 30 års erfaring innen salg, prosjekte- 
ring, installasjon og service av automatise- 
ringsløsninger for norsk industri.

Er du interessert, vil du høre mer om våre aktivi-
teter og hva vi kan tilby?

Kontakt oss gjerne for en uforpliktende samtale.

KONTAKT OSS

Sentralbord: 51 78 50 50
E-post: post@robotnorge.no
www.robotnorge.no

HVORFOR VELGE ABB ROBOTER FRA  

ROBOT-NORGE?

•  ABB er det mest utbredte merket innen  
roboter i Norge

•  RobotNorge betjener over 1100 roboter i 
Norge og er leverandør til skoler over hele 
landet

•  Våre kunder får førsteklasses oppfølging og 
service

VÅRE KUNDER INKLUDERER

•  De fleste industrier i Norge f.eks. mekanisk, 
kjemisk, metall, olje & gass, utdanning 

•  Universiteter, Høyskoler, Fagskoler og  
Videregående skoler

RobotNorge AS
Bedriftsvegen 25 

4353 Klepp Stasjon 

Eksempel på hvordan en komplett skole-
celle fra RobotNorge kan se ut.



SKAP FREMTIDENS
LÆRESTED!

•  Praktisk erfaring med roboter forsterker 
læringseffekten sammenlignet med kun teori

•  Arbeidslivet stiller sterkere krav til elevers 
praksis enn tidligere

•  Digitalisering, Industri 4.0 og IoT introduseres 
i alle industrier og robotisering er sentral i 
denne utviklingen

VÅRE SKOLEPAKKER

RobotNorges skolepakker er spesialutviklet for 
å gi elever innsikt i:

• Hvordan industrielle roboter opererer
•  Design og kontrollprinsipper til industrielle 

roboter og arbeidsceller
•  Programmering av ABB roboter ved bruk av of-

fline programmerings- software, RobotStudio
•  HMS og vedlikeholdskrav av robotceller
•  Virtual Reality (VR) teknologi

PAKKE 1: IRB 120 MED IRC5 COMPACT

Pakken inkluderer:

•  RobotStudio 5-lisenser for 100 brukere inkl. 
opplæringsvideoer

•  Opplæringsseminar utført av RobotNorge i 
skolens lokaler

•  HTC Vive VR-briller

PAKKE 2: IRB 120 KOMPLETT SKOLECELLE

Foretrekker dere en komplett celle med sikker-
hetsglass og sikkerhets-brytere, tilbyr vi også 
tilpasset skolecelle. Pakkene kan bygges til 
komplette løsninger som simulerer pro- 
duksjons-prosesser i ulike industrier.

UTDANNINGSDIREKTORATET ØKER KRAV

Utdanningsdirektoratet stiller sterkere krav til 
praksis og anvendelse av roboter ved automa-
tiseringsstudier enn tidligere.

Utdrag fra kompetansemål ved VGS 3. året:

•  «Programmere, idriftsette samt gjøre rede for 
roboters funksjon og anvendelse i produksjons- 
anlegg»

HVORFOR INVESTERE I ROBOTER?

•  Lær det siste innen automasjonsteknikk
•  Øke elevers lyst til å lære ved bruk av  

moderne teknologi
•  Elever blir mer attraktive for arbeidsgivere ved 

endt studier

IRB 120 med IRC5 Compact

Skolepakkene inkluderer HTC Vive VR-briller, og 
knytter læring opp mot megatrender innen industrier 
og gaming

Eksempel på programmering i RobotStudio ved bruk 
av HTC Vive VR-briller


