
Uppdragskoordinator för 
kollaborativa robotar 
från olika tillverkare

KTP-projekt hos ARHO AB av Fredrik Lidström



ARHO AB

• Arho har sin kärnverksamhet i specialmaskiner 
och automation

• Under 2010-talet startade arbetet med den 
första kollaborativa roboten

• Idag jobbar Arho med 3 olika tillverkare av 
kollaborativa robotar samt har kvar sin 
verksamhet inom specialmaskiner och 
automation.



Hur robotarna 
kommunicerar 
idag

UR använder sig främst av DI/DO 
eller socket-kommunikation om mer
komplex data måste överföras

En ensam AMR använder antingen
ett lokalt system eller ett
överliggande beroende på tillvekare

Vid fler än 1 AMR används alltid ett
överliggande system som är specifikt
för just den tillverkaren.



Problem för 
kunden

Om man har köpt en AMR av ett visst 
varumärke kan man känna sig låst att köpa fler 
av samma för att det ska fungera tillsammans 
med befintligt system

Vill man ändra i flödet krävs oftast att 
programmerare eller elektriker kommer ut och 
gör ändringar på plats.

Kollaborativa robotar säljs oftast in för att alla 
ska kunna programmera dessa, men detta gäller 
inte för kompletta systemet.



Projekt idé

Ett system som hanterar att skicka uppdrag till 
samtliga varumärken som ARHO arbetar med.

Användarvänlighet på den nivån att den som 
kan skapa ett uppdrag för en robot ska kunna 
sätta upp ett komplett system med uppdrag 
mellan flera olika robotar.

Skapa stabil grund för vidareutveckling!



Hur ska detta 
uppnås?

Med hjälp av mjukvara utvecklad på
Örebro Univesitet samt stöd av 
Federico Pecora

Kopplar samman robotarnas APIer till 
generella funktioner i den nya
mjukvaran

Skapa moduler så man kan välja ut
vad en specifik kund är i behov av



Projekt idé 
(Framtid)

Möjlighet för ARHO att utveckla egna
komponenter som knappar eller sensorer
som kan tolkas av olika robotar

Låta detta system även styra
körplaneringen hos AMRer

Skapa stöd för integrering mot de 
vanligaste affärssystemen



Tack för visat intresse!


