
1. Universal Robots Academy – näin 
otat käyttöön Universal Robots 
-cobotin

3. OnRobot eLearning – opi 
käyttämään OnRobotin 
yhteiskäyttöautomaatiota

Cobotin elinkaari

2. Robotiq eLearning – integroi 
Robotiq-työkalut tuotantoon

4. Machine Tool – mukana 
kaikissa cobottihankinnan 
vaiheissa

Aloita yhteistyörobotiikan 
oppiminen helposti verkossa. 
Erilaisten oppimisalustojen 
avulla voit opetella käyttämään 
yhteistyörobottia missä ja 
milloin tahansa – täysin 
ilmaiseksi! Voit olla myös 
suoraan yhteydessä Machine 
Toolin ammattilaisiin. Olemme 
mukanasi cobotin valinnassa, 
käyttöönottokoulutuksessa, 
huollossa ja uusien ratkaisujen 
kehittämisessä.

Universal Robotsin oman oppimisalustan avulla opit käyttämään cobotteja 
helposti ja nopeasti – olit sitten aloittelija tai kokenut ammattilainen! 
Academyn ilmaisten ja interaktiivisten kurssien avulla opit muun 
muassa CB3- ja e-Series-cobottien käyttöönoton. Voit opiskella omassa 
tahdissa, sertifioitujen ammattilaisten avulla. Saat jokaisesta suoritetusta 
kurssista myös virallisen todistuksen. Oppimisalustalla on laaja valikoima 
videotutoriaaleja, webinaareja ja tukimateriaaleja.  

OnRobot eLearning -oppimisalustan avulla opit käyttämään OnRobotin 
laajaa yhteistyökäyttösovellus ja -työkaluvalikoimaa. Alustan avulla saat 
ohjeet eri valmistajien robotti-integrointiin – aikaisempaa kokemusta ei 
tarvita! Opi muun muassa miten hyödyntää yhteiskäyttöautomaatiota 
pakkaus-, laadunvalvonta-, konepalvelu- ja kokoonpanotehtävissä. Oppi-
misalustalla on paljon opettavaisia videoita ja kattava OnRobot-sanakirja.

Robotiqin oppimisalustan avulla voit opetella yhteistyörobotiikan alkeita, 
erilaisia sovelluksia sekä Robotiqin tuotteiden integroimisen tuotantoon. 
Robotiq eLearning hyödyntää ainoana oppimisalustana Lean Robotics 
-metodia. Ilmaisen oppimisalustan avulla nopeutat käyttöönottoa 
Robotiqin työkaluilla – katso muun muassa miten yksinkertaistat 
robottisolun käyttöönoton! Oppimisalustalla on paljon käytännönläheisiä 
kursseja, videoita ja interaktiivista harjoittelua.

Machine Tool on yhteistyörobotiikan maahantuoja. Meillä on Suomessa 
jo satoja Universal Robots -cobotteja, joiden käyttöönotosta olemme 
saaneet onnistuneita kokemuksia. Tarjoamme laajan valikoiman cobotte-
ja, tarttujia, tee-se-itse-soluja sekä muita yhteistyörobotiikan työkaluja. 
Saat kauttamme myös lisätietoa robotiikasta ja sen tuomista mahdolli-
suuksista.

Mitä? Opi käyttämään OnRobot-sovelluksia ja -työkaluja 
Kenelle? OnRobotin käyttäjille ja yhteistyörobotiikasta 
kiinnostuneille
Missä? Virtuaalisesti learn.onrobot.com/fi
Miten? Ilmainen

Cobotin tilaus Cobotin toimitus

Mitä? Opi käyttämään Robotiqin työkaluja ja nopeuta 
käyttöönottoa
Kenelle? Robotiqin käyttäjille ja yhteistyörobotiikasta 
kiinnostuneille
Missä? Virtuaalisesti elearning.robotiq.com
Miten? Ilmainen

Mitä? Apuna kaikissa yhteistyörobotiikan vaiheissa – 
hankinta, käyttöönotto, huolto, uudet ratkaisut.
Kenelle? Kun olet hankkimassa tai vuokraamassa 
yhteistyörobotiikkaa.
Missä? Tilaa robotiikan demo yrityksesi tiloihin – saatavilla 
ympäri Suomen!
Miten? Ota yhteyttä tai tule käymään paikan päälle.

Mitä? Opi käyttämään Universal Robots -cobotteja.
Kenelle? Yhteistyörobotiikan vasta-alkajille ja 
ammattilaiselle.
Missä? Virtuaalisesti academy.universal-robots.com – ja 
paikan päällä ympäri maailman!
Miten? Ilmainen, maksullisia kursseja myös 
edistyneemmille ammattilaisille.
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Opi käyttämään 
yhteistyörobottia 
missä ja milloin 
tahansa

Machine Toolin ammattilaiset 
auttavat sinua oikean laitteen 

valinnassa –  automatisoitavasta 
työstä ja tuotannon kohteesta 

riippumatta. Lue oppaastamme 
miten otat roboloikan tai kutsu 

meidät ilmaiselle demokäynnille!

Opettele cobotin käyttöönotto 
omassa rauhassa Universal 

Academyn interaktiivisen 
oppimisalustan avulla. Kaikki 

harjoitukset vastaavat todellista 
elämää, joten opitut asiat on heti 

helppo soveltaa käytännön työssä.

Opi tehostamaan robotiikan käyttöä 
tuotannossa entisestään Robotiqin 

ja OnRobotin oppimisalustojen 
avulla. Käytännönläheisten 

harjoitusten avulla opit käyttämään 
erilaisia työkaluja ja sovelluksia 

nopeasti!

Mielessä uusi käyttökohde 
tai toisen cobotin hankinta? 

Machine Toolin auttaa niin uusien 
laitteiden hankinnassa kuin uusien 

työtehtävien automatisoinnissa. 
Hyödynnä myös Universal 

Academya uusien käyttökohteiden 
automatisoinnissa ja työntekijöiden 

perehdyttämisessä. 
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