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Fact sheet 

FACT SHEET – COBOT (COLLABORATIVE ROBOT) 

GESCHIEDENIS 

 Een klassieke industriële robotarm wordt positie gestuurd. Maar in sommige toepassingen (o.a. 

samenwerking met mensen) is het nodig om krachtcontrole te hebben over de arm die beweegt. Dit is een 

onderwerp dat in de onderzoekswereld al tientallen jaren wordt bestudeerd. Met de lancering van robot 

“Baxter” van Rethink Robotics in 2012 is de term cobot meer bekend geworden in industriële omgeving. 

 Voorlopig is het aantal type cobots nog beperkt maar er komen er jaarlijks bij (bv op Automaticabeurs 

vorig jaar zijn er 3 nieuwe types voorgesteld) 

BESCHRIJVING 

 Een collaboratieve robot, of kortweg cobot, is een robot die ontworpen is om samen met mensen te 

werken in dezelfde ruimte. 

 Een cobot is geschikt om repetitieve (saaie) taken uit te voeren, machine belading, handling van 

producten, kitting, van transportband opnemen en in doos plaatsen, labo-automatisering,… 

 Een aantal van de bestaande cobots, en zeker degene die in academische omgeving worden gebruikt 

worden aangestuurd op basis van het open source framework ROS (Robot Operating System). Dit laat toe 

om applicaties (‘Apps’) te ontwikkelen die op meerdere robots kunnen worden gebruikt. 

 Veiligheid blijft belangrijk. Gebruik van de robot valt onder de machinerichtlijn. Voor de mens-robot 

samenwerking is er de herziene ISO norm ISO 10218 die van toepassing is sinds januari 2013. Deze norm 

bestaat uit twee delen: ISO 10218-1:2011 bepaalt de veiligheidsvoorwaarden voor de werking van de 

robot. ISO 10218-2:2011 is van toepassing voor de integratie van de robot in zijn (productie)omgeving. Het 

grote verschil tussen deze versie en de versie van 2006 is het weglaten van grenswaardes. Bijv. Voor 

bewegingssnelheden is de maximum waarde van 250 mm/s weggelaten. Voor maximum kracht beperking 

is de waarde van 150N weggelaten. Deze waarden worden nu ingevuld door de integrator op basis van een 

risico analyse voor de opstelling. 

BELANGRIJKSTE VOORDELEN 

 Vereisen geen veiligheidssysteem (hekwerk, camera, laserscanner,..) om de robot af te schermen van de 

operator (op voorwaarde dat de risico analyse dit uitwijst, bvb. omwille van lage maximum krachten, 

snelheden e.d.) 

 Gebruiksvriendelijke interface met de operator. Operator hoeft geen robotexpert te zijn om de robot te 

bedienen 

 Mobiliteit, gemakkelijk verplaatsbaar in de productieruimte 

 Flexibiliteit, gemakkelijk van taak te veranderen 

BELANGRIJKSTE NADELEN 

 Beperkte payload voor de meeste types (max 14kg) 

 De meeste types worden voorlopig nog als onderzoeksplatform in academische omgeving ingezet. Er zijn 

nog weinig beschikbare modellen op de markt die in industriële toepassingen inzetbaar zijn. 

KOSTPRIJS 

 Varieert afhankelijk van het aantal gekozen opties, volledige of gedeeltelijke installatie 

 Prijzen zijn sterk uiteenlopend (variërend van 25.000€ tot 100.000€) en in hoofdzaak afhankelijk van 

precisie en robuustheid van de cobot. 

http://www.automatica-munich.com/
http://www.ros.org/
http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=51330
http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=41571
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 Maar zoals nevenstaande grafiek aangeeft is de kostprijs van een 

klassieke industriële robot 25% van de totale investeringskost. 

Belangrijkste deel blijft het programmeren van de robot, ook de grippers 

die op de robotarm worden gezet voor het opnemen van de voorwerpen 

en het systeem voor de aan-en afvoer van de producten rond de robot 

BEKENDE MERKEN 

Foto Kenmerken Website 

 

 Baxter van Rethink Robotics 

 Origine: US 

 2 armen met elk 7 assen 

 Payload: 2,2kg/arm 

 Bereik: +/- 1040 mm 

 Nwk: 1..5 mm 

 Behuizing: IP50 

 CE keuring verwacht in 

september 2015 

 

 

 

 

 

 

http://www.rethinkrobotics.com/ 

 

 UR5/UR10 van Universal 

Robots 

 Origine: DK 

 6 assen 

 Payload: 5 of 10 kg 

 Bereik: 850/1.300 mm 

 Nwk: 0,1 mm 

 Behuizing: IP54 

 

 

 

 

 

http://www.universal-robots.com/ 

 

 LBR iiwa van KUKA 

 Origine: DE 

 7 assen 

 Payload: 7 of 14 kg 

 Bereik: 800/820 mm 

 Nwk: 0,1 mm/0,15 mm 

 Behuizing : IP54 

 

 

 

 

http://www.kuka-

labs.com/en/service_robotics/lightweight_ro

botics/ 

 

 Yumi van ABB 

 Origine: SWE/CH 

 Wordt gelanceerd op 

Hannover Messe in april 

2015. 

 Voorlopig nog geen gegevens 

beschikbaar. 

 

 

 

 

 

http://new.abb.com/products/robotics/yumi 

BRONNEN 

 Zie links in bovenstaande test. 

http://www.rethinkrobotics.com/
http://www.universal-robots.com/
http://www.kuka-labs.com/en/service_robotics/lightweight_robotics/
http://www.kuka-labs.com/en/service_robotics/lightweight_robotics/
http://www.kuka-labs.com/en/service_robotics/lightweight_robotics/
http://www.hannovermesse.de/home?ns_campaign=hm15_sea&ns_mchannel=google&ns_source=Brand_BE_gb&ns_linkname=%2Bhannover%20%2Bmesse%20%2B2015&ns_fee=0&gclid=CKay6ZyWoMQCFUHItAodxmgAAA
http://new.abb.com/products/robotics/yumi

