KURSTILBUD HOS
ROBOTNORGE

KOMPETANSE - DEN BESTE INVESTERINGEN

Mange produksjonsbedrifter satser på
Industri 4.0, digitalisering og robotisering.
Uansett hvordan man løser det, er kompetanse en viktig suksessfaktor
for å oppnå sine mål.
RobotNorge kan hjelpe din bedrift med å bygge opp robot
kompetanse slik at du kan få mest mulig ut av ditt anlegg.
Gjennom god opplæring økes oppetiden.
Dette gjelder for operatører, programmerere eller prosjektansvarlige.
Vi kan kjøre kurs i våre lokaler eller på din bedrift, har også mulighet til
å sende kursroboter, slik at din produksjon ikke blir forstyrret.

Vi kan tilby flere kurs:
Operatørkurs
Hovedmål er å kunne operere en robotcelle med en eller flere roboter
med tilhørende utstyr.
Etter kurset vil operatøren kunne kjøre anlegget i manuell og
automatikk, bruke innganger og utganger og andre funksjoner på
pendanten. Man vil også få en grunnleggende forståelse for program
oppbygging.
Kursets varighet: 3 dager

Grunnkurs programmering
Etter kurset vil deltakeren ha grunnleggende ferdigheter for datatyper,
koordinatsystemer, programmoduler og rutiner.
Optimalisering av program i henhold til bevegelser, syklustid og
programstruktur.
Man vil også kunne bruke RobotStudio Online til redigering av program.
Kursets varighet: 5 dager

RobotStudio
RobotStudio er ABB Robotics simuleringsprogram som brukes fra tidlig
fase i prosjekter til omprogrammering etter at anlegget er satt i drift.
Verktøyet kan brukes i forbindelse med konstruksjon, testing,
programmering, opplæring og igangkjøring av robotanlegg.
Kursdeltakeren vil få grunnleggende forståelse på mulighetene som
finnes i RobotStudio og vil utforske disse. Det går fra robot bevegelser,
smarte komponenter, modellering, RAPID programmering og
simulering av robotanlegg inkludert sikkerheten.
For å få mest ut av kurset, er det en stor fordel å kunne RAPID
programmering fra før.
Kursets varighet: 5 dager

Skreddersøm kurs
Dersom du ønsker et kurs som
er tilpasset ditt behov eller ditt
anlegg, har vi også mulighet til
det.

Kurs hos ABB Robotics
i Västerås
Noen spesifikke kurs som blant annet elektro og mekanisk vedlikehold
tilbys gjennom ABB’s kurssenter i Västerås som ligger vegg i vegg med
robotfabrikken.

Flyttbare kursroboter
Vi har flere roboter som kan sendes til deg for å kunne gjennomføre
kurs i dine lokaler og spare reisekostnader.
Det er også mulig å leie robotene etter kurset for å kunne repetere,
øve eller teste uten noe risiko eller forstyrrelse for din produksjon.

Automasjon- og robotspesialisten
RobotNorge AS er landets ledende robotiseringsselskap, og er
eneforhandler for ABBs totale robotprogram i Norge. Vi har over
30 års erfaring innen salg, prosjektering, installasjon og service av
automatiseringsløsninger. Vår visjon er å bidra aktivt til å skape
lønnsom produksjonsindustri i Norge.

Kontakt oss
RobotNorge AS
Bedriftsvegen 25
4353 Klepp Stasjon

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

