
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOOTMISE ROBOTISEERIMISE VÕIMALUSED 

MÖÖBLITÖÖSTUSES 

 

 

 

 

 

 

 

Võrumaa KHK  

Puidutöötlemise ja mööblitootmise kompetentsikeskus  

TSENTER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koostas:  Liana Allas 

                         

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Mai 2021 

SISUKORD 

 

• Sissejuhatus 

• Põhiterminite selgitus 

• Robotite liigitus ja parameetrid 

• LEAN JA Tööstus 4.0 

• Huvitavaid roboteid mujalt maailmast 

• Robotite tasuvusarvutus 

• Robotite pakkujad Eestis 

 

 

SISSEJUHATUS 

Neljas tööstusrevolutsioon on kohal! Tootmisettevõtted seisavad silmitsi küsimusega – 

kuidas jätkata? Kas kaasajastada ja automatiseerida kogu tootmine või ainult osa? Kas 

palgata tööline või muretseda robot? Kas Tööstus 4.0 lahendused aitavad tõsta efektiivsust ja 

viivad tootmise uuele kvaliteeditasemele?  

Uurimistöös on välja toodud 14 ettevõtet, kes Eesti tööstusettevõtetele pakuvad lahendusi 

tootmise automatiseerimiseks ja robotite kasutuselevõtuks. Kõik ettevõtted on oma 

eesmärgid, nende poolt pakutava ja mõned kliendilood sõnastanud erinevalt, aga läbi selle 

koorub tervikpilt: mida ja miks peaks ettevõte tegema, et olla efektiivsem ja 

keskkonnasõbralikum. Samuti leiab lahendusi, kuidas teha seda ilma suuremate algkuludeta – 

kasutatud robotid, robotite renditeenus, üksiklahendused.  

 

PÕHITERMINITE SELGITUS  

Tööstusrobot - tootmises kasutatav aparaat ehk masin, mis on automatiseeritud, mida saab 

ümber programmeerida  mitmeotstarbeliseks ja mida saab kontrollida kolmes või enamas 

teljes. Teljed võivad olla kas fikseeritud asendis või liikuvad  

Tööstusroboteid on kõige kauem kasutatud autotööstuses, nüüd on see vajadustest tekkinud 

masinakasutus jõuliselt laienenud ka teistesse tööstussektoritesse - metalli- ja 

masinatööstusesse, puidu- ja mööblitööstusesse, elektroonikatööstusesse, plasti- ja 

keemiatööstusesse, toiduainetööstusesse.  

 

Koostöörobot - tööstuses kasutatav nimetus tuleneb inglise keelsest sõnast collaborative 

robot, lühendatult co-robot või cobot,  on selline robotiliik, mis täidab ülesandeid 



 

 

 

 

tööstuskeskkonnas töötajatega koostöös. Rahvusvaheline Robootikaföderatsioon (IFR) on 

määratlenud kaks koostööroboti liiki: 

• Koostöörobot, mis vastab Rahvusvahelise Standardiorganisatsiooni (ISO) 

standardile 10218-1 (sätestab nõuded ja suunised tööstusrobotitele projekteeritud 

ohutusmeetmetele, kaitsemeetmetele ja kasutamist puudutavale infole) 

• Koostöörobot, mis ei vasta standardi ISO 10218-1 nõuetele. Neile võivad kehtida 

muud ohutusstandardid, näiteks riiklikud või ettevõttesisesed.Robotitele, mis 

töötavad inimestega kõrvuti sellistes  keskkondades nagu tervishoid, 

toiduvalmistamine ja avalikud ruumid jne), võivad kehtida eraldi ISO standardid.  

ROBOTITE LIIGITUS JA PARAMEETRID 

 

• Telgede arv – tasandil liikumiseks on vaja vähemalt kahte telge, ruumis liikumiseks 

kolme. Et täielikult roboti kätt kontrollida, on vaja veel kolme telge. 

• Vabadusaste (liikuvusaste, degree of freedom, DOF) – tavaliselt võrdne telgede 

arvuga. 

• Tööruum (working envelope) – ruumi piirkond, kuhu robot ulatub. 

• Kinemaatika – robotil olevate liidete asetus, mis määrab ära roboti liikumise. 

Robotite liigitus kinemaatika järgi on: liigestatud robot, Cartesiuse robot, 

paralleelrobot ja SCARA robot. Igaüks neist kasutab erinevat koordinaatsüsteemi. 

• Kandevõime – näitab, kui suurt koormust robot jõuab tõsta. 

• Kiirus – näitab, kui kiiresti suudab robot positsioneerida oma lõpplüli. See võib olla 

defineeritud kas lineaarse kiirusena, nurkkiirusena või liitkiirusena. 

• Kiirendus – kui kiiresti suudab robot teljes kiirendada. 

• Positisioonimistäpsus – kui täpselt suudab robot ette antud positsiooni võtta. Täpsust 

saab parandada väliste sensoritega. Täpsus sõltub roboti kiirusest ja positsioonist. 

• Korduvus (repeatability) – kui hästi robot naaseb programmeeritud positsiooni. 

Erineb täpsusest. 

• Liikumise juhtimisviis (motion control) – kuidas on korraldatud liikumise kontroll. 

Lihtsamate rakenduste juures peab robot liikuma piiratud arvu sisse programmeeritud 

punktide vahel. Keerulisemate rakenduste korral peab ruumis liikumiseks pidevalt 

orientatsiooni ja kiirust kontrollima. 

• Energiaallikas – osa robotitest kasutab elektrimootoreid, mis on kiiremad, osa aga 

hüdraulikat, mis on tugevam ja kasulik rakendustes, kus sädemed võivad ohtlikud 

olla. 

• Ajami ülekandemehhanism – mõnedel robotitel on elektrimootorid ühendatud 

liidetega hammasülekannete või hammasrihmülekannete abil. Kasutatakse ka 

laineülekannet ja mõningatel juhtudel ühendatakse mootor ilma igasuguse ülekandeta. 

• Koormatavus – näitab, kui palju roboti telg liigub, kui sellele avaldub jõud. Kui 

robot kannab oma maksimaalset raskust, siis tema positsioon on natuke allpool kui 



 

 

 

 

siis, kui ta ei kanna midagi  

 

 

LEAN ja TÖÖSTUS 4.0 (Industry 4.0) 

LEAN - kõnekeeles on kasutusele võetud erinevaid väljendeid, näiteks kulusäästlik tootmine, 

kulu-efektiivne tootmine, TPS (Toyota Production System), ladus tootmine, timmitud 

tootmine jms. LEAN thinking ehk kulusäästlik mõtteviis on alguse saanud Jaapani ettevõttest 

Toyota. Termini “kulusäästlik tootmine” (lean production) võttis 1988. aastal kasutusele John 

Krafcik 

Tööstus  4.0 (Industry 4.0) - nimetatud ka neljandaks tööstusrevolutsiooniks. Tööstus 4.0 on 

uudsete tehnoloogiate rakendamine kogu tarneahela ulatuses tööstusettevõtte ressursside 

tõhusamaks kasutamiseks toetades uute, tarkade toodete ning seeläbi ka uuenduslike 

ärimudelite teket tööstuses.  

 

Jüri Riives, Tallinna Tehnikaülikooli professor, IMECC juhatuse esimees: „Juba rohkem 

kui kolmkümmend aastat hiljem räägime uuest, neljandast tööstusrevolutsioonist – „Tööstus 

4.0” (Industry 4.0). Praegu viimast tööstusrevolutsiooni kutsutakse asjade internetiks ja 

küberfüüsiliste süsteemide ajastuks (Internet of Things and Cyber Physicals Systems). 

Neljanda tööstusrevolutsiooni keskmesse tõusevad targad automatiseeritud töökohad, mis on 

võimelised suhtlema üle interneti ja lokaalvõrgustike ning iseseisvalt vastu võtma asjalikke 

otsuseid. Robotite osatähtsus tootmises suureneb oluliselt. Robotiseeritud töökohad 

muutuvadki uute tootmissüsteemide keskseteks komponentideks. Neid on kerge ümber 

häälestada tootmise vajaduste järgi. Neid saab lülitada kiiresti tootmisvõrgustikesse ja 

varustada vajaliku informatsiooniga (Plug & Produce). Samas tekib suur vajadus tootmise 

pideva seire, olukordade ennustamise ja analüüsi ning tarkade otsuste vastuvõtmise järele 

tootmise eri tasanditel. Selleks siis ka uued andmehaldussüsteemid (Big Data ja Cloud 

Computing). Sellised lahendused annavad võimaluse kiiresti ümberkonfigureeritava tootmise 

teostamiseks, mis on täiesti jõukohane ka väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele 

(VKE). See omakorda on aluseks kliendikeskse tootmise korraldamisele (mass 

customisation) ja tagab ühiskonna vajaduste parema rahuldamise. Vajaduse neljanda 

tööstusrevolutsiooni järele põhjustasid ühelt poolt tööstusstrateegiaga seotud muudatused ja 

teiselt poolt ühiskonna uued vajadused. Ka raalintegreeritud tootmise (CIM) praktiline 

realisatsioon põhjustas teatavaid komplikatsioone.” 

 

Marek Bankiir: “Kas Tööstus 4.0 kukutab Lean tootmise?” (Leanway OÜ, 

14.06.2018)„Tööstus 4.0 on viimasel ajal maailmas palju kõneainet tekitanud, siis üht head ja 

ühist definitsiooni sellele siiski ei ole. Käibel on erinevaid selgitusi, üks keerukam kui teine. 

Mulle endale meeldib ehk kõige rohkem (peamiselt seetõttu, et on võimalikult lihtne) Itaalia 

suurima tehnikaülikooli Politecnico di Milano definitsioon, mis ütleb, et Tööstus 4.0 on 

tööstuse ja tootmise tulevikuvisioon, kus infotehnoloogilised lahendused tõstavad 

konkurentsivõimet ja efektiivsust selle läbi, et ühendavad väärtusahelas kõik ressursid 



 

 

 

 

(andmed, inimesed, masinad). Idee järgi kaasab Tööstus 4.0 tootmisse uued tehnoloogiad, kus 

kokku viiakse digitaalne ja füüsiline maailm – pilvandmetöötlus, asjade internet, reaalajas 

mõtlemise ja reageerimise tehnoloogia, pilvepõhised teenused, suurandmete analüüs, 

robootika, tehisintellekt, 3D-printimine jpm.  Kõik selleks, et luua kahe järgmise dekaadi 

jooksul nö intelligentne või tark tehas, mis tulemina tagab suurema efektiivsuse ning 

konkurentsivõime.” 

Roger Allas, Lean Digital ärijuhtimise süsteemide arendaja ning kulusäästliku 

mõtteviisi edendaja: „Tööstus 4.0 (Industry 4.0) on üha enam kasutust leidev väljend. 

Teisalt peaksime sarnaselt LEAN mõtteviisile andma sellele veidi sügavama tähenduse. Mida 

Tööstus 4.0 kohta teadma peaks on asjaolu, et iga tööstusrevulotsiooniga on kasvangud ka 

tehnoloogiliste lahenduste keerukus (selle kohta leiab ka internetis viiteid). Mida aga 

keerukuse kohta on vaja teada - on integreeritus ja fragmenteeritus. Ehk siis kui hästi 

süsteemid omavahel ühilduvad ja kas selle tulemusena on informatsiooni liikumine ka 

fragmenteeritud. Nimetatud teadmine viib meid aga küsimuseni kas ja kuidas on võimalik 

keerukust vähendada sest mida me peame teadma on digitaliseerimise keerukuse kasvuga ja 

arengu kiirusega ei kasva samaaegselt suutlikus neid lahendusi organisatsioonides juurutada 

(Selleks kinnituseks on hea vaadata Martec’s Law graafikuid). See aga tähendab, et sageli 

organisatsioonides keerukus kasvab ning ainus viis seda lahendada on läbi digiteadlikuse 

(digikompetentsi) kasvu. Niisamuti on vaja ettevõtetes edendada kulusäästliku mõtteviisi 

(LEAN mõtteviis - ja siinkohal me ei räägi ainult 5S-i jms. rakendamisest tootmises) sest 

tänases digiajastus on ka igasugune informatsiooni fragrmenteeritus raiskamine kui seda ei 

osata süsteemselt liikuma saada. Seega tulles tagasi algteema juurde - robotiseerimine. Siis 

see on paratamatus ning meie inimestena peame tegema ümberõpet, tõstma oma kompetentsi 

selleks et me oskaksime robotid iseenda jaoks kasulikult ja kuluefektiivselt tööle panna. Sest 

nagu Flowiti üks partneritest Juhan Pukk armastab öelda - ‘arvuti on loll loom, kes teeb seda 

mida talle öeldakse’. Ja robotid pole midagi muud kui tegelased kes töötavad etteantud 

matemaatiliste valemite ja käskluste alusel.” 

 

 

Allikad ja lisainfo:  

https://ifr.org/    

https://ifr.org/industrial-robots   

https://ifr.org/service-robots    

https://www.itl.ee/toostus-4-0/   

https://www.tjo.ee/kasulik/mis-on-lean/   

https://leandigital.eu/et/lean-paritolu/   

https://leanway.ee/toostus-4-0-ja-lean-tootmine/  

https://et.wikipedia.org/wiki/T%C3%B6%C3%B6stusrobot   

https://rito.riigikogu.ee/wordpress/wp-content/uploads/2016/02/J%C3%BCri-Riives-

https://ifr.org/
https://ifr.org/industrial-robots
https://ifr.org/service-robots
https://www.itl.ee/toostus-4-0/
https://www.tjo.ee/kasulik/mis-on-lean/
https://leandigital.eu/et/lean-paritolu/
https://leanway.ee/toostus-4-0-ja-lean-tootmine/
https://et.wikipedia.org/wiki/Tööstusrobot
https://rito.riigikogu.ee/wordpress/wp-content/uploads/2016/02/Jüri-Riives-Tööstus-4-.0-ja-selle-mõjud-Eesti-tööstusele-ja-haridusele.pdf


 

 

 

 

T%C3%B6%C3%B6stus-4-.0-ja-selle-m%C3%B5jud-Eesti-t%C3%B6%C3%B6stusele-ja-

haridusele.pdf  

 

HUVITAVAID ROBOTEID PUIDU- JA MÖÖBLITÖÖSTUSES MUJAL MAAILMAS 

 

• Itaalias asuv ettevõte CMA Robotics SPA on tegutsenud 25 aastat, arendanud selle 

aja jooksul roboteid värvimistööde automatiseerimiseks, ka puidutööstuste jaoks. 

CMA robotid värvivad aknaid, uksi, seinapaneele, toole ja muud mööblit, aga ka  

kirste. 

 

• Robotifirma KUKA blogis kirjutab Gavin Hudson eelmise aasta oktoobris, et 

robotitest on saanud puusepad - puidutöötlemisvaldkonna abilised, mis annavad 

erineva suurusega ettevõtetele võimsaid tööriistu puusepatöö, mööbli, ehituse ja 

puidutöötlemise valdkonnas. Puidutööstuse ja ehituse eksperdid ei pruugi isegi veel 

väga täpselt aru saada, kuivõrd robotitest on saanud võimsad ja mitmekülgsed 

tööriistad, ulatudes üksikutest kohandatud robotrakkudest robotite tootmisliinideni. 

Robotid saavad hakkama masstoodanguga  mööbli ja ehituse valdkonnas, täites 

keerukaid ja korduvaid ülesandeid. Samas võivad multifunktsionaalsed robotid 

kergesti valmistada elegantset käsitööna valmivat  nikerdatud mööblit. See võimaldab 

puuseppadel oma loovuse piire veelgi laiendada. 

 

• Kui Jeffrey Lipton MIT-s (Massachusett Institute of Technology) puusepatööd hakkas 

õppima, lõikas teda koolitanud meister mõlemasse pöidlasse  kaks korda. Tema onu 

oli juba osa sõrmedest kaotanud. Ülikoolis saagis klassivend käe pooleks. Lipton 

mõistis, et need vigastused on käsitsitöö hind. Mõnikord välditav, kuid mitte täielikult 

välistatav. Täna on Jeffrey Lipton MIT-i teadur ja ta on koos kahe kolleegiga ehitanud 

AutoSaw-nimelise robotsaagimissüsteemi, mis ei muuda ainult seda, kuidas 

puusepad töötavad tehastes või ehitusplatsidel, vaid lubavad ühel päeval ehitada 

oma unistuste mööblit kõigil, ohustamata elu ja jäsemeid. 

 

• Soome ettevõte UPM (spetsialiseerunud biopolümeeridele) demonstreeris Nordic 3D 

Expol 2019. aastal puitkomposiitrakenduste 3D printimist, kasutades selleks sobivat 

granuleeritud tselluloosmaterjali. Suuremahuline granulaadipõhine 3D-printimine 

avab disaineritele ja tootjatele uusi võimalusi. Robotipõhine graanulite printimine 

võimaldab laiaulatuslikku 3D-osade tootmist ajaliselt ja kulutõhusalt, lühikese 

tööajaga. Võimalikud kasutusvaldkonnad oleks näiteks mööblidisain, vormid, 

meretööstus jne. 

„Tööstuslik robot koos UPM Formi 3D biokomposiidiga võimaldab suurte 

komponentide 3D printimist kõrge geomeetrilise tolerantsiga. PrentaRobo on 

mõeldud töötleva tööstuse jaoks kui vahend uute ja kulutõhusate toodete 

loomiseks, ”ütleb Prenta Soome tegevjuht Riku Rusanen. 

https://rito.riigikogu.ee/wordpress/wp-content/uploads/2016/02/Jüri-Riives-Tööstus-4-.0-ja-selle-mõjud-Eesti-tööstusele-ja-haridusele.pdf
https://rito.riigikogu.ee/wordpress/wp-content/uploads/2016/02/Jüri-Riives-Tööstus-4-.0-ja-selle-mõjud-Eesti-tööstusele-ja-haridusele.pdf


 

 

 

 

ABB Roboticsil on olnud oluline roll innovaatilise robotipõhise 3D-

printimissüsteemi väljatöötamisel. ABB on juhtiv tööstusrobotite ja 

robotitarkvara, -seadmete ning terviklike rakenduslahenduste tarnija (ABB 

Eesti ettevõtte tutvustus robotite pakkujate jaotises) 

UPM Formi 3D võimaldab printimist kuni 75 ° C juures, suuri ümmarguse või 

muu keeruka kujuga esemeid saab printida ilma deformatsioonita isegi otse 

vineeripinnale. On veel üks biokomposiidi eelis - seda saab tavapäraste 

puidutöötlusmeetoditega hõlpsasti viimistleda. UPM Formi 3D on 100% 

taaskasutatav ja saadaval ka koos FSC® ja PEFC (TM) sertifikaadiga. 

 

 

 

Alikad ja lisainfo 

https://cmarobot.it/en/cma-robotics-automatized-painting-solutions-robot-spraying-auto-

plastic-metal/cma-robotics-wood-paint-solutions   

https://www.blog.kuka.com/2020/10/16/robot-carpenters-what-can-robots-do-in-

woodworking-and-construction/?lang=en  

https://www.kuka.com/en-gb/press/kuka-blog   

https://www.fastcompany.com/90161133/mits-woodworking-robots-can-build-the-custom-

furniture-of-your-dreams   

https://www.bioplasticsmagazine.com/en/news/meldungen/20190502UPM-demonstrates-

large-scale-robot-based-3D-printing-applications-.php   

https://www.3dprintingmedia.network/upm-demonstrates-large-scale-robotic-3d-printing-of-wood-

based-polymer-composites/   

 

ROBOTITE TASUVUSARVUTUS 

Tasuvusarvutus reeglina on ettevõtte ärisaladus. Tasuvuse arvutamiseks ühte kindlat 

näidisvõrrandit ei ole. Küsimused, millele robotiseerimise projekti tellija ettevalmistuse 

käigus kindlasti vastama peab: 

• Põhiküsimus: miks robotid? Eesmärk? 

• Kui palju maksab robot? 

• Kui palju maksab roboti töö? 

• Kui palju maksab inimese töö? 

• Kui palju läheb ettevõttele maksma üks töötaja? 

• Kui palju tööd robotile pakkuda on ja kauaks? 

• Kui suured on roboti igakuised hoolduskulud? Rendikulu? Meeskonna koolituskulud?  

IGAL JUHUL TULEKS TEHA TASUVUSARVUTUS JA HINNATA PLUSSE NING 

https://cmarobot.it/en/cma-robotics-automatized-painting-solutions-robot-spraying-auto-plastic-metal/cma-robotics-wood-paint-solutions
https://cmarobot.it/en/cma-robotics-automatized-painting-solutions-robot-spraying-auto-plastic-metal/cma-robotics-wood-paint-solutions
https://www.blog.kuka.com/2020/10/16/robot-carpenters-what-can-robots-do-in-woodworking-and-construction/?lang=en
https://www.blog.kuka.com/2020/10/16/robot-carpenters-what-can-robots-do-in-woodworking-and-construction/?lang=en
https://www.kuka.com/en-gb/press/kuka-blog
https://www.fastcompany.com/90161133/mits-woodworking-robots-can-build-the-custom-furniture-of-your-dreams
https://www.fastcompany.com/90161133/mits-woodworking-robots-can-build-the-custom-furniture-of-your-dreams
https://www.bioplasticsmagazine.com/en/news/meldungen/20190502UPM-demonstrates-large-scale-robot-based-3D-printing-applications-.php
https://www.bioplasticsmagazine.com/en/news/meldungen/20190502UPM-demonstrates-large-scale-robot-based-3D-printing-applications-.php
https://www.3dprintingmedia.network/upm-demonstrates-large-scale-robotic-3d-printing-of-wood-based-polymer-composites/
https://www.3dprintingmedia.network/upm-demonstrates-large-scale-robotic-3d-printing-of-wood-based-polymer-composites/


 

 

 

 

MIINUSEID!  

Tähelepanekuid praktikutelt: 

• Eestis on tööstustes rohkem kasutatud roboteid kui uusi 

• Uue roboti elueaks ettevõttes tuleks planeerida keskmiselt 20 aastat 

• Alates 6.-9. aastast tuleb valmis olla võimalikuks remondivaja- duseks. Regulaarset 

hooldust vajavad robotid algusest peale 

• Kui robotile on tööd ainult hoo- ajaliselt või alla täiskoormuse või ainult väga 

spetsiifiliseks tööprot-sessiks, aga ettevõttel on vaba raha ja robotisse investeeringu 

eesmärk näiteks stabiilse töövoo tagamine ning valmisolek pikemaks tasuvusajaks, 

siis on kulu õigustatud.  

 

Ühe USA ettevõtte näite põhjal oleks kulude proportsionaalne arvestus järgmine:  

• Roboti kulu - 4$ tund + hoolduskulud, meeskonna koolitus, väiksem lisakulu 

• Inimese kulu - 30$ tund + puhkusetasu, asenduskulu, koolitused, lõunapausid, 

parkimiskulu, suvepäevad 

 

Allikad ja lisainfo:  

Küsimused, arvud ja faktid: Indrek Virro, Eesti Maaülikool (AU.661 Tööstusrobootika 

rakendamisvõimalused ettevõttes) 

Näidistasuvusarvutus slaididel: „Tuleviku töökäed 2020. Ken Varik” Atemix 

Tööstusautomaatika https://atemix.ee/wp-

content/uploads/2020/02/Ken_Varik_esitlus_Tuleviku_T%C3%B6%C3%B6k%C3%A

4ed_2020.pdf 

 

ROBOTITE PAKKUJAD EESTIS 
 

ABB AS  

Eesti ettevõte, asutatud 1991. aasta lõpus. Põhitegevus: energeetika, automaatika, robootika  

ABB on ülemaailmne tehnoloogialiider energeetika ja automaatika valdkonnas, mille 

klientideks on infrastruktuuri- ja tööstusettevõtted. ABB peakontor asub Zürichis, kontsern 

annab tööd ligi 135 000 inimesele ligikaudu 100 riigis 

 

ABB Tööstusautomaatika: tooted ja lahendused, mis varustavad munitsipaal- ja 

tööstusprotsesse mõõte-, automatiseerimis- ja optimeerimisseadmetega.  

 



 

 

 

 

ABB Robotid 

ABB tõi veebruaris 2021 turule uue generatsiooni koostöörobotid GoFa ja SWIFTI, mis on 

loodud töötama intuitiivselt, ei lähe vaja töölerakendamiseks ja tööshoidmiseks 

ettevõttesiseseid programmeerimisspetsialiste. See annab võimaluse robotite soetamiseks ka 

madalama automatiseerituse tasemega ettevõtetele, koboti ehk koostööroboti saab töökorda 

minutite jooksul pärast paigaldamist ilma spetsiaalse väljaõppeta.  

Uue generatsiooni koostöörobotid GoFa ja SWIFTI täiendavad ABB portfelli, kuhu seni 

kuulusid YuMi ja Single Arm YuMi. Uued kobotid (ingl k cobot ehk collaborative robot) 

pakuvad suuremat tõstejõudu ja kiirust ning on mõeldud rahuldama kasvavat nõudlust 

automatiseerimise järele kiiresti kasvavates tööstusharudes ja segmentides 

 

Robootika ja ajamid 

ABB robootika ja ajamite divisjon pakub tööstussektorile tooteid, lahendusi ja teenuseid, mis 

aitavad suurendada tootlikkust ja energiatõhusust. Mootorid, generaatorid, ajamid, 

programmeeritavad loogikakontrollerid (PLC), jõuelektroonika ja robootikaseadmed 

võimaldavad toite-, liikumis- ja juhtimislahendusi mitmesugustele automaatikarakendustele. 

Eesti ABB avas Eestis 2019. aasta teisel poolel uue robotliinide tootmisüksuse, kust kliendid 

saavad tellida robotiseeritud valmislahendusi. Koostatakse vastavalt kliendi tellimusele ABB 

projekteeritud tootmine, mille üks kindel komponent on robot või robotid. Esimese 

tellimusena valmis robotjaam Soome ABB ajamite tehasele. 

„Nõudlus valmis robotliinide järele on järjest kasvamas nii globaalselt kui ka Eestis,“ märkis 

ABB Balti riikide juht Jukka Patrikainen. „Robotiseerimine on tootmise tulevik ja mõistmine, 

et läbi robotiseerimise saab tootmisette eduvõimalusi suurendada, on tugevalt kanda 

kinnitanud ka siin piirkonnas.“ 

Uues tootmisüksuses teostatakse kohapeal kõik vajalikud tööd alates robotliini 

projekteerimisest ja ehitamisest kuni lõpptestimiseni. ABB enda tarkvara RobotStudio abil 

modelleeritakse tulevane lahendus 3D mudelina. Siis koostatakse liin ja viiakse läbi 

katsetused. Pärast testimist monteeritakse liin lahti ja seatakse kliendi tootmises üles. 

 

2021. aasta algul alustas ABB koostööd Kanada ettevõttega Planar Motor Inc, et laiendada 

oma masinaautomaatika portfelli magnetlevitatsioonil töötavate transpordirobotitega. Uus 

tehnoloogia toetab väiksemate partiide tootmist ja paindlikke tootmislahendusi. ABB 

omandas lepingu osana ka olulise osaluse Planar Motoris. 2017. aastal idufirmana asutatud 

Planar Motor on ülemaailmne liider magnetlevitatsiooni kasutavate nutikate 

transpordirobotsüsteemide arendaja ja tootjana. Planar Motori intelligentne 

süstikutehnoloogia integreeritakse ABB masina-automaatika divisjoni portfelli ja see hakkab 

kandma tootenime ACOPOS 6D, pakkudes ABB klientidele suuremat paindlikkust tootmise, 

montaaži ja pakendamise vallas. 

 

ABB Kliendid 

Tiksoja Puidugrupp – Eesti puidu- ja mööblitööstuse lipulaev, mis tänu õigetele otsustele 



 

 

 

 

tootmise automatiseerimise ja robotite kasutuselevõtu osas on saavutanud märkimisväärse 

efektiivsuse.  

ABB robotid on kasutusel Tiksoja tootmises. Foto: http://www.tiksoja.ee/tootmine   

 

Tunnustus:  

2008. aastal Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse poolt aasta ettevõtte tiitel. ABB AS on 

nimetatud Eesti aasta välisinvestoriks viiel aastal - 2007, 2008, 2009, 2011 ja 2014 

Jaanuaris 2021 CV-Online Estonia ihaldusväärseimate tööandjate küsitlusel tootmissektori 

kategooria võitja 

 

Allikad ja lisainfo 

https://new.abb.com/ee/  

https://new.abb.com/products/robotics   

https://www.am.ee/ABB-kobot  

https://www.am.ee/node/7732   

https://www.am.ee/taxonomy/term/73  

https://www.am.ee/node/7732   

https://www.am.ee/index.php/node/7241   

https://www.am.ee/magnetlevitatsioon-robotid   

 

 

 

ATEMIX                                                                                           

Atemix Tööstusautomaatika OÜ, asutatud 2002. aastal 

Atemix loob tööstustele terviklikke automaatikalahendusi. Tarkade ja innovaatiliste 

lahendustega on võimalik tööstuses väga palju korda saata, kaasaegse automaatika ja tarkvara 

abil saab tõsta iga tootmise uuele kvaliteeditasemele. Atemix on partneriks 

tööstusettevõtetele ja aitab muuta tootmist efektiivsemaks. 

Atemix pakub terviklahendust, mis algab konsultatsioonist ja projekteerimisest ning lõpeb 

lahenduse töölepanekuga. Sinna vahele jääb dokumentatsiooni koostamine, lahenduse 

valmisehitamine ja seadistamine. Oluline on süsteemi hooldamine.  

 

Robotid 

Tööstusrobotid leiavad järjest laiemat rakendust kõikides tööstus- ja tootmisettevõtetes, 

sealhulgas puidu- ja paberitööstuses. Atemix Tööstusautomaatika aitab tuvastada, milliseid 

tehaste tööprotsesse on mõistlik täita tööstusrobotite abiga ning aitab sobivad robotite 

lahendused leida, paigaldada, integreerida ja seadistada. Atemix aitab sobivate robotite 

leidmise ja integreerimisega algusest lõpuni: 

• teeb digiauditi tuvastamaks automatiseerimise ja digitaliseerimise hetkeseisu ning 

http://www.tiksoja.ee/tootmine
https://new.abb.com/ee/
https://new.abb.com/products/robotics
https://www.am.ee/ABB-kobot
https://www.am.ee/node/7732
https://www.am.ee/taxonomy/term/73
https://www.am.ee/node/7732
https://www.am.ee/index.php/node/7241
https://www.am.ee/magnetlevitatsioon-robotid


 

 

 

 

selle, kas ja kuidas saaksid robotid tootmisprotsesse efektiivsemaks muuta 

• pakub välja ettevõtte eesmärkidele ja vajadustele vastavad robotite ja robotiseeritud 

liinide lahendused – koos hinnangulise maksumuse ja tasuvusajaga 

• paigaldab ja seadistab tööstusrobotid neile ettenähtud tööülesannete efektiivseks 

täitmiseks 

• integreerib robotiseeritud lahendused teiste tehase tööprotsessidega 

• pakub tööstusrobotitele operatiivset järelteenindust ja varuosi 

Robotite renditeenus.  Atemix pakub paindlikku robotite renditeenust (RaaS), mille käigus 

on võimalik rentida robotit konkreetse tööprotsessi tegemiseks või tehasesse lisanduva 

tööjõuna. RaaS võimaldab tööstusrobotid kasutusele võtta madalama sisenemisbarjääriga, 

üldjuhul kallist tööstusrobotit ei pea siis välja ostma vaid saab rentida vastavalt vajadusele ja 

töömahtudele. Kogu hooldus ja teenindus jääb Atemixi tehnikute hooleks. Nii on ka 

väiksematel ja keskmise suurusega ettevõtetel võimalik oma tootmisesse robotid kaasata, mis 

robotite ostmise, integreerimise ja hooldusega seotud kõrgete kulude tõttu jääb muidu 

kättesaamatuks. 

Tüübiti jagunevad Atemixi robotite lahendused: 

• Lineaarsed robotid – suudavad liikuda sirges joones kolmel teljel (X, Y ja Z) ning 

võimaldavad paindlikke seadistusi nii kiiruse, täpsuse, liigutuste pikkuse kui ka 

suuruse poolest. Enimlevinud tööstusrobotid, leiavad tihti kasutust CNC pinkide ja 

3D printerite puhul 

 

• SCARA robotid – kolm paralleelset pöörlevat lüli, mis liiguvad vabalt kahel teljel, 

kuid kolmas on fikseeritud. SCARA robotid sobivad hästi montaažitöödeks, 

sorteerimiseks, pakendamiseks ja ladustamiseks. 

 

• Liigendrobotid (manipulaatorid) – liigestatud robotid, kõige levinum 

tööstusrobotite tüüp. Oma mehaaniliselt ülesehituselt ja liigenduselt meenutavad 

inimkätt, mis toetub pöördalusele. Liigenduste arv võib ulatude kahest kümneni 

vastavalt kasutusotstarbele, iga lisanduv liigendus annab robotile rohkem 

liikumisvabadust. Enamlevinud on 4-6 liigendiga robotid, mis leiavad tihti kasutust 

montaažis, kaarkeevituses, materjalide käitlemises ja pakendamises. 

 

• Silindriline robot – kompaktse disainiga, toetuvad pöördalusele ja sobivad 

lihtsamateks montaažitöödeks, värvimistöödeks ja teisteks lihttöödeks piiratud alal. 

 

• Paralleelrobotid –  kolm “kätt”, mis on kinnitatud tööpinna kohale paigaldatud aluse 



 

 

 

 

külge. Parallelrobotid liiguvad täpselt ja delikaatselt ning sobivad täpsust nõudvateks 

paigutustöödeks näiteks toiduainetetööstuses, meditsiinis ja elektroonikatööstuses. 

 

• Cobot tüüpi robotid – suudavad inimestega samas töökeskkonnas ohutult koostööd 

teha. Cobot tüüpi roboteid kasutatakse erineval otstarbel, näiteks toodete ja 

materjalide ümberpaigutus, laadimistööd, kvaliteedikontroll. Kuna tegemist on nö 

lightweight robotitega, siis nende tõstevõime on piiratud – tavaliselt kuni 15 kg. 

Fanuci tootevalikus on kõige võimekama cobot tüüpi roboti tõstevõime 35 kg. 

 

 

Kliendilood 

• AS Tartu Graanuli eesmärk on pakkuda parima kvaliteediga premium klassi pelleteid 

Eestis. Enne täisautomaatse graanuli väljastusliini ehitamist olid tootmismahud 

piiratud, sest silode arv, kus sai toodangut hoiustada, oli väike. Projekti eesmärgiks oli 

võtta kasutusse vana veski ruumid, kus olid olemas silod toodangu hoiustamiseks. 

Selle tarbeks oli vaja siduda kaks eraldi kompleksi üheks, luua täisautomaatne silode 

täitmise ja toodangu väljastamise automaatikalahendus. Tähelepanuväärne oli asjaolu, 

et Atemix Tööstusautomaatika poolt loodud täitmis- ja väljastussüsteem oli kriitiline 

lüli, mis sidus tervikuks graanuli pressi ühes hoones ja graanuli pakkeroboti teises 

renoveeritud veski hoones.  

Tulemus: Graanuli täitmine silodesse ja selle väljastamine pakkerobotile 

toimub täisautomaatselt. 

 

• Flexa Eesti AS on üks Euroopa edukamaid lastemööbli tootjaid. Mööbli tootmist ja 

arendamist juhitakse Taanis Hornsyldis juba aastast 1972. Eestis tegutseb Flexa 

1994.aastast. Tootmine toimub nii Kadrinas kui ka Viru-Nigula tehases Lääne-

Virumaal. Eestis toodetut müüakse üle terve maailma. Väljakutse 2018. aastal oli 

tehases mööblidetailide lakiliini seadmete tsentraalse kiiruse ja kõrguse reguleerimise 

automaatikasüsteemi paigaldamine. Lakiliin on 50 meetri pikkune liin, mis koosneb 

kokku 24 erinevast seadmest. Liini koosseisus on konveierid, lihvmasinad, värvi- ja 

lakikonveierid ning kuivatid. Süsteemis oli kokku 67 mootorit, millest 45 mootoril oli 

vaja juhtida joonkiirust ja 12 mootorit olid kõrguste reguleerimiseks. Projekti käigus 

teostas Atemix põhjaliku kaardistamise algsetele seadmetele ja kilpide juhtahelatele. 

Mootorid, mis varasemalt olid otsekäivitusega, varustati sagedusmuunduritega. 

Paigaldati uue automaatikajuhtkilp, mis vastutab süsteemi tsentraalse juhtimise eest, 

samal ajal kui iga seadme jaoks säilis algne originaakilp. Tsentraalne kilp annab 

muunduritele käivituskäsu ja kiiruse. Loodi vajalikud kaabliteed ja korrastati alles 

jäänud kilpide sisud. Suurim väljakutse oli tööde teostamine liini töötamise ajal. Kogu 

projekti teostamise vältel tehti üks 6-tunnine seisak. Samuti lisas pinget asjaolu, et 

suurel hulgal kilpidest polnud skeeme ning kaardistamine toimus kilbis juhtmete järgi. 

Mitmete kilpide sisud olid kehvas seisus, mis lisas töödele keerukuse- ja ohufaktori. 



 

 

 

 

Mõnedes seadmetes oli raskendatud vajalike signaalide saamine, kuna kasutusel olid 

erinevad juhtahela pingevahemikud (alalis- ja vahelduvpinged, 5V, 12V, 24V, 110V, 

230V). 

 

Allikad ja lisainfo 

https://atemix.ee/   

https://atemix.ee/t%c3%b6%c3%b6stusrobotite-robootika-lahendused/   

 

                                                                                  

 

DEMEK CNC OÜ, asutatud aprillis 2017 

• Tootmise automatiseerimine 

• Koostöörobotid Universal Robots 

• Mobiilsed robotid MiR 

• Koostöörobotite lisavarustus firmalt Robotiq 

 

Tootmise automatiseerimine – tööpinkide teenindamine, koostamine, kvaliteedikontroll, 

tsehhi sisene logistika, viimistlemine, paletiseerimine, hooldus ja muud lahendused. 

Enam kui 10 aastat tegutsemiskogemust. Klientideks on metalli- ja puidutöötlemise, 

elektroonika, toiduainetetööstuse ja muud ettevõtted, aga ka haridusasutused. 

Universal Robots koostöörobotid Demek esindab Universal Robots koostööroboteid. Nende 

integreerimine teiste toodetega on lihtne, sest paljud firmad maailmas pakuvad sobivat 

tarkvara, kaameraid ja muid lisaseadmeid. UR-i koostöörobotid on parim lahendus kliendile - 

soodne ja lihtsalt integreeritav ning programmeeritav. 

MiR mobiilsed robotid Kaupade ja palettide transport ladudes, tsehhides, aga ka haiglates ja 

mujal. Tootevalikus on 3 mudelit, MiR-100, MiR-200 ja MiR-500 vastavalt kandevõimele. 

Maksimaalne liikumiskiirus on 2 m/sek. Saadaval hulgaliselt lisaseadmeid - palettide 

laadimisjaam, haakekonks, korvtõstuk, lisakaamerad jne. Tarkvara MiR Fleet võimaldab 

hallata mitut robotit. Võimalik kasutada koos UR robotkäpaga. 

Robotiq haaratsid, jõuandurid ja kaamerad UR koostöörobotitele 

Kanada firma Robotiq pakub UR koostöörobotite lisavarustust. Kuna firma toodab 

lisavarustust ainult UR-le,  saab Robotiq tooteid kiiresti ja lihtsalt installeerida ja kasutada. 

• Kahe sõrmega haaratsid 

• Kolme sõrmega haaratsid 

• Kaamera 

https://atemix.ee/
https://atemix.ee/tööstusrobotite-robootika-lahendused/


 

 

 

 

• Jõuandur 

 

Alikad ja lisainfo 

https://demek.ee/ettevottest/   

https://demek.ee/automatiseerimine/  

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

http://www.mobile-industrial-robots.com/  

https://robotiq.com/  

 

 

 

ELECTROBIT                                                                         

Electrobit OÜ on asutatud 2016. aasta veebruaris. Eelnevalt kuulus ettevõte Beijer 

Electronics AB kontserni, ärinimeks  Beijer Electronics Eesti OÜ 

Põhitegevusala: tööstusautomaatika 

Tööstusrobotid. Horisontaalsed ja vertikaalsed robotid, nelja- ja kuueteljelised 

• Assista Cobot 

• RH-CH SCARA robot 

• RH-FRH SCARA robot 

• RH-FRHR SCARA robot 

• RV-FR robot 

• RV-F robot 

• CR800 kontroller 

• RT Toolbox 3 

Mitsubishi tööstusrobotid on kiired, töökindlad ja pika hooldusintervalliga. Valikus on 

horisontaalseid, nn SCARA robotid kui ka vertikaalseid, nn ARM (käsi) robotid. 

Mitsubishi Electric on pika ajalooga tööstusrobotite valmistaja. Mitsubishi tööstusrobot on 

väga kiire, suure täpsusega ja uskumatult töökindel. Uued RV-FR seeria robotid on ehitatud 

Mitsubishi MR-J4 servomootorite ja Harmonic Drive reduktorite põhjal. Kvaliteetsed 

komponendid tagavad robotile pika hooldusintervalli ja eluea.  

Uus CR800 roboti kontroller on kompaktne, kiire ja rohkete võimalustega. Lisaks roboti 

juhtimisele on CR800 kontroller võimeline juhtima veel ühte telge (nt. roboti aluse 

liigutamiseks). Mitsubishi CR800 kontrollerid sisaldavad enamus lisafunktsioone, mille eest 

teised tootjad küsivad lisatasu. CR800 kontrollerile saab lisada ka erinevaid lisakaarte. 

Roboti valikut lihtsustab RT Toolbox 3 tarkvara, mis võimaldab programmeerida ja 

simuleerida roboti tööd modelleeritud keskkonnas.  

Electrobit OÜ pakub head Mitsubishi robtotite alast tehnilist tuge ja asjalikku 

https://demek.ee/ettevottest/
https://demek.ee/automatiseerimine/
http://www.universal-robots.com/
http://www.mobile-industrial-robots.com/
https://robotiq.com/
https://www.electrobit.ee/tooted.robotid.assista
https://www.electrobit.ee/tooted.robotid.rh-frh-robot
https://www.electrobit.ee/tooted.robotid.rh-frhr-robot
https://www.electrobit.ee/tooted.robotid.rv-fr-robot
https://www.electrobit.ee/tooted.robotid.rv-f-robot
https://www.electrobit.ee/tooted.robotid.cr800
https://www.electrobit.ee/tooted.robotid.rt-toolbox3


 

 

 

 

programmeerimise koolitust. 

 

Allikad ja lisainfo 

https://www.electrobit.ee/tooted.robotid    

https://www.electrobit.ee/tooted.robotid.rh-frhr-robot  

https://www.electrobit.ee/cr800  

https://www.electrobit.ee/rt-toolbox3  

 

 

 

ELECTROMATIX                                                                          

 

Electromatix OÜ on asutatud 2008. aasta juunis 

Põhitegevusala: Tööstusautomaatika loomine alates projektist ja paigaldusest kuni hilisema 

arenduse ja hoolduseni. Automaatikalahenduste rajamine nii uutele seadmetele kui ka juba 

kasutusel olevale tehnikale. 

 

Töösturobotid. Kasutegur avaldub eelkõige neis tööetappides, mida iseloomustab rutiin — 

iga päev ühed ja samad liigutused ning teadmine, et miski ei muutu. See muudab inimesed 

varem või hiljem hooletuks, mis omakorda tähendab ebameeldivad tööõnnetusi. Sarnaselt 

asendatakse inimesi tööstusrobotitega töölõikudes, mida on inimesel mingil põhjusel väga 

ebamugav teha. Ebamugavad liigutused tähendavad reeglina ka rohkem vigu, korrektselt 

toimiva tööstusroboti puhul on vead sisuliselt välistatud. 

Võrreldes tootmiskuludega võib tööstusrobotite arenduskulu pidada suhteliselt madalaks, 

paljud tootmisettevõtted on hädas usaldusväärsete liinitööliste leidmisega klassikalisele 

rutiinsele liinitööle, robot on siinkohal heaks abivahendiks. 

Koostööpartnerid: Elektrobit, PlastRex, Aramet, Klinkmann 

 

 

Allikad ja lisainfo 

https://electromatix.eu/   

https://electromatix.eu/toostusrobotid/  

 

 

 

ELISTER OÜ 

Asutatud 02.2013. Tööstuslike masinate ja seadmete paigaldus 

Elisteri hooldus- ja paigaldustiimil on pikaajaline kogemus tehniliste komponentide ja 

terviklahenduste kolimisel, paigaldamisel ja käivitamisel. Paigaldadakse nii enda tarnitud kui 

https://www.electrobit.ee/tooted.robotid
https://www.electrobit.ee/tooted.robotid.rh-frhr-robot
https://www.electrobit.ee/cr800
https://www.electrobit.ee/rt-toolbox3
https://electromatix.eu/
https://electromatix.eu/toostusrobotid/


 

 

 

 

ka kliendi hangitud tehnikat. 

 

PUIDUTÖÖSTUSELE 

Puitu töötlevale tööstusele on Elister heaks partneriks mitmes valdkonnas. Meeskonna soov 

ja eesmärk on pakkuda vaid esmaklassilisi tooteid ning seeläbi on partnerid valitud just selle 

järgi, kes pakuvad maailmatasemel tooteid ja teenuseid. 

Puidutööstusele pakub Elister OÜ järgmisid kvaliteetseid tooteid, süsteeme ja 

projektlahendusi: 

• vedelvärvimise tehnoloogia ja värviliinid 

• konveiersüsteemid 

• aspiratsioonisüsteemid – kalkuleerimine, projekteerimine ja paigaldus 

• niisutussüsteemid 

• külm- ja kuumiliimi seadmed 

• tööstuslik ventilatsioon 

• tolmuärastussüsteemid 

• robotlahendused 

 

ROBOTLAHENDUSED 

Innovaatilised tehnoloogiad, mis on loodud digitaalse revolutsiooni tööstusvaldkonna 

juhtivate tootjate poolt. Koostöös kliendiga on ettevõte suutnud kohandada ja 

dimensioneerida kõik süsteemid vastavalt kohaliku turu vajadustele. 

Peamised põhjused, miks tänapäeval valitakse värvimistöödeks robotid:  

 

• Tööjõud ja tootlikkus 
Automatiseerimise ning robotite tehnoloogia hinnastus ei ole nii kallis, kui võiks 

arvata ning väheneb iga aastaga. Soetamismaksumus võib jätkuvalt tunduda 

kõrge, kuid automatiseerimine suurendab tootlikkust ning vähendab samal ajal 

kulusid järgnevate tootmisaastate jooksul. Üks robot on võimeline töötama ilma 

puhkepausideta kolmes vahetuses ning seitse päeva nädalas võimaldades olulist 

kokkuhoidu tööjõu kulude arvelt, mis on täna ettevõtetes suurim kuluallikas. 

• Kvaliteet.  

Konkurentsis püsimiseks ei saa tootmisettevõtted lubada tootekvaliteedi kõikumist 

ning eriti, kui see puudutab värvimist. Iga soetatud roboti abil saavad ettevõtted 

tõsta kvaliteeti, tagades alati ühesugused protsessi parameetrid ja värvipüstoli 

liigutused. Korralikult häälestatud robotid pakuvad ühtlast kõrgkvaliteeti 

olenemata kellaajast, nädalapäevast või hetke meeleolust. 

 

• Toorained 

Tänu robotite kõrgele täpsusklassile on võimalik automatiseerimisel värvikulu 

oluliselt vähendada. Kasutades mitmekomponentset ainedosaatorit (näiteks Graco 



 

 

 

 

ProMix PD2K või ProMix 2KS), mis segab värvained püstoli läheduses, on 

võimalik saavutada veelgi suurem tooraine kokkuhoid ning suurem tootlikus. 

 

• Paindlikkus 

Roboteid on võimalik lihtsalt ning kiirelt uuteks töödeks ümber programmeerida.  

 

• Kaasaegne tarkvara 

Tänapäevane värvirobotite tehnoloogias on laialdaselt kasutusel 2D ja 3D 

skännerid, mille abil tuvastatakse toote kuju ning geomeetriapunktid. Värvirobot 

genereerib automaatselt programmi kasutades selleks tuvastusalgoritme ning 

eeldefineeritud värvimismeetodeid. Soovitus on kasutada selliseid süsteeme 

akende ja uste värvimisliinidel. 

 

 

Allikad ja lisainfo 

https://elister.ee/   

https://elister.ee/tootekategooria/puidutoostus/robot-lahendused-2/  

 

 

 

HANMET OÜ, asutatud 07.2017 

 

• Tootmise automatiseerimine 

• Masinaehitus ja projekteerimine 

• Tööstusautomaatika 

• Tööstusrobotid 

• Seadmete hooldus ja kasutajatugi 

 

Hanmet on Eesti kapitalil loodud ettevõte, mille põhitegevus on tootmise automatiseerimise 

ja masinaehituslike lahenduste arendamine ja valmistamine. Klientideks on erinevad 

tootmisettevõtted, kes vajavad kvaliteetseid ja efektiivseid suuremahulisi lahendusi. 

Ettevõttele on omistatud kvaliteedijuhtimissüsteemi standard ISO 9001:2015 

 

PUIDUTÖÖSTUSELE 

Hanmeti meeskonnal on pikaajaline kogemus puidutööstuses, tänu millele on ettevõtte 

tugevuseks puidutööstusseadmete ehitus ja hooldus. On olemas võimekus ellu viia keerulisi 

optimeeritud süsteeme ja kasutada mitmete lahenduste juures efektiivseid roboteid. 

Ettevõttel on kogemus järgmiste toodetega, mille puhul võetakse vastutus projekteerimise, 

programmeerimise, koostamise ja käivitamise eest: tööstuslikud katlamajad, 

aspiratsioonisüsteemid, konveierliinid transpordiks. Pakkumises on tooted: lippide ladumine 

automaatselt riiulisse, lauapakkide sorteerimine või ladumine vastavalt tingimustele 

https://elister.ee/
https://elister.ee/tootekategooria/puidutoostus/robot-lahendused-2/


 

 

 

 

Lisaks on Hanmet OÜ valmis vastavalt kliendi ettevõtte vajadustele teostama erilahendusi. 

 

TÖÖSTUSROBOTID 

Hanmeti pädevuses on pakkuda erinevatele tööstusharudele nende jaoks kohandatud robot- ja 

automaatikasüsteeme. Kasutusel on erinevad robotitüübid: 6/7 Axis, SCARA, Vision Guided 

Robotics, koostöörobotid ja universaalrobotid. 

Tööstusrobotsüsteemi kasutuselevõtu protsess: 

• ettevõtte vajaduste ja võimaluste kaardistamine, kuidas tööstusrobotitega protsesse 

efektiivsemaks muuta 

• ettepanekud kliendile robotite ja robotiseeritud liinide osas koos hinnangulise 

maksumuse ja tasuvusajaga 

• tööstusrobotite paigaldamine ja seadistamine 

• robotiseeritud lahenduste integreerimine  teiste tehase tööprotsessidega 

• tööstusrobotite hooldus 

 

 

Allikad ja lisainfo 

https://hanmet.ee/  

https://hanmet.ee/teenused/toostusrobotid/   

 

 

HOOB OÜ on asutatud 2014. aasta detsembris.  

Tootmise automatiseerimine, masinaehitus, hooldus 

 

Hoob arendab ja valmistab tootmise automatiseerimise lahendusi ning pakub masinaehituse 

teenust. Täielikult Eesti kapitalil põhinev ettevõte loob tööstusettevõtetele seadmeid, mis 

aitavad tehaseid automatiseerida ja tehnoloogiad turule tuua. Hoobi asutasid 2014. aastal kaks 

Eesti inseneri, kes on tegelenud tööstuse valdkonna arendusprojektidega juba alates aastast 

2006. 

 

Tööstusrobotid 

Hoob arendab ja valmistab robotsüsteeme. Pakub robotiseerimise lahendusi tootmises 

esinevate operatsioonide läbiviimiseks. Arendatakse ja paigaldatakse robotsüsteemid 

vastavalt kliendi tootmise iseärasusi silmas pidades. Robotsüsteemides kasutatakse 4-6 

teljelisi tööstusroboteid ja koostööroboteid. Spetsiifiliste protsesside puhul rakendatakse ka 

SCARA ja  karteesian-tüüpi roboteid. 

Hoob pakub  erinevate tootjate roboteid: 

• Festo karteesian robotid (3-teljelised robotid) 

• Universal Robot, Omron koostöörobotid 

• Fanuc tööstusrobotid, koostöörobotid ja Scara robotid 

https://hanmet.ee/
https://hanmet.ee/teenused/toostusrobotid


 

 

 

 

• Kuka tööstusrobotid ja koostöörobotid 

• ABB tööstusrobotid ja koostöörobotid 

• Denso ja Epson scara robotid 

 

Tööstusrobotite rakendused 

• Täpsust nõudvad koosteoperatsioonid 

• Komponentide haaramine ja asetamine 

• Automaatne kruvimine 

• Liimimine ja termopasta pealekandmine 

• Masinate teenindamine (töötlusseadmed, painutamine, CNC) 

• Kvaliteedikontroll 

• Pakkimine 

• Palletiseerimine 

• Erilahendused 

Tööstusrobot või koostöörobot? Tööstusrobotid võimaldavad keerukaid 

tootmisoperatsioone viia läbi kõrge täpsuse ja suure kiirusega. Tööstusrobotite suur jõudlus 

seab nõuded ka süsteemi ümbritsevale keskkonnale tehases. Tööstusrobotil põhineva 

robotsüsteemi integreerimisel tuleb arvestada suletud tööalaga, et tagada nii roboti kui 

ümbritseva keskkonna ohutus. 

Kergemate toodete ja väiksemat kiirust nõudvate tootmisoperatsioonide puhul on võimalik 

kasutada koostööroboteid. Nende kasutamise peamine eelis on võimalus panna robot tööle 

inimesega samale alale ning tagada töökeskkonna ohutus ilma täielikult suletud tööalata. 

Võimalus robot integreerida olemasolevasse töökeskkonda ilma märkimisväärse 

ümberehituseta vähendab investeeringu suurust ja lühendab tasuvuse aega. Koostöörobot on 

universaalne tööriist, mis on uuesti ära kasutatav järgmistes tootmisrakendustes. 

Mobiilsed robotid. Hoob pakub võtmed-kätte–lahendusi mobiilsete robotite integreerimiseks 

tööstuslike ülesannete täitmiseks, tehnilisi lahendusi mobiilsete robotite täiustamiseks ja 

materjali laadimise automatiseerimiseks.   
Hoob mobiilsete robotite lahendused keskenduvad tehastes ja tootmises esinevate ülesannete 

läbiviimiseks. Masina juhtsüsteemide arendamisel on pakkuda lahendusi, mis toetavad 

tööstus 4.0 eesmärki – tõhusalt juhitud tarneahel, mis võimaldab isikupärastatud tootmist. 

Hoob on  avatud integraator ning pakub lahendusi erinevate mobiilsete robotite 

integreerimiseks: 

• Mobile Industrial Robots  

• Omron  



 

 

 

 

Mobiilsed robotid tööstuses: 

• Materjalide või komponentide transport laost tootmisliinile 

• Euroaluste transportimine 

• Toodete transportimine tootmisetappide vahel 

• Valmistoodete transportimine pakkealasse või lattu 

• Tootmis- või transportkärude liigutamine pikkade vahemaade läbimiseks 

• Pikkade konveierite asendamine 

• Transpordiülesanded kandevõimega kuni 1000kg 

Erilahendused mobiilsetele robotitele 

• Konveierid ja rullteed 

• Raamid ja riiulid 

• Tõmbekonksud kärudele 

• Liftid ja tõsteplatvormid 

• Ühenduvuse lahendused ja integratsioon 

• Materjalide laadimisjaamad 

 

 

 

Allikas ja lisainfo 

https://hoob.ee/tootmise-automatiseerimine/toostusrobotid/  

https://hoob.ee/hooldus/  

https://www.mobile-industrial-robots.com/  

https://industrial.omron.eu/en/products/autonomous-mobile-robot  

 

 

 

 

LINEARROBOTS OÜ on asutatud 05.2017 

 

• Tootmise automatiseerimine 

• Tööstusrobotid ja nende lisaseadmed 

• Lineaarrobotid 

 

LinearRobots pakub erinevaid tööstusrobotite lahendusi tootmisettevõtetele. Valikus on 

erinevaid lahendusi vastavalt vajadustele, eelarvele või ka näiteks põrandapinna 

kasutusvõimalustele.  

 

Ettevõtte esindaja kommentaar: “Puidu- ja mööblitööstusele pakume tootmisseadmete 

https://hoob.ee/tootmise-automatiseerimine/toostusrobotid/
https://hoob.ee/hooldus/
https://www.mobile-industrial-robots.com/
https://industrial.omron.eu/en/products/autonomous-mobile-robot


 

 

 

 

projekteerimist (kui on nt mingi eripärane toode, millele pole võimalik valmis seadet leida), 

seadmete ja liinide integreerimise tuge ja tööstusrobotite projekteerimist/ paigaldamist/ 

seadistamist. 

Tööstusrobotitest on siis kahte tüüpi: 

● Lineaar-robotid, mida koostame enamasti Festo lineaar-aktuaatoritest 

● Universaalsed tööstusrobotid. Pakume tavaliselt ABB toodangut. 

Samuti pakume erinevaid lahendusi toodete automaatseks kvaliteedi kontrolliks.” 

 

Enim levinud tööstusrobotite kasutusvaldkonnad: 

• Pakendamine, palletiseerimine ja noppimine 

Enamikku tooteid käsitletakse mitu korda enne lõplikku tarnimist. Tööstusrobotid 

suudavad korjata ja pakendada täpselt ka suurel kiirusel. 

• Toodete montaaz 

Robotid võtavad üle rutiinsed ja üksluised kokkupanekuetapid - sellega suureneb 

tootlikkus ja väheneb maksumus. 

• Mehaaniline lõikamine, lihvimine, krassi eemaldus ja poleerimine 

Uue ajastu tööstusrobotitel on võimekus ka keeruliste operatsioonide 

automatiseerimiseks. 

• Liimi või hermeetiku pealekandmine 

Selle rakenduse peamine eelis on ühtlane toote kvaliteet ja stabiilsus. 

• Keevitamine 

Kaar- või punktkeevituse teostamine robotite abil aitab säästa tööliste tervist ja 

suurendada toote kvaliteeti. 

• Tööpinkide teenindamine 

Pinkide teenindamisel kasutatavad tööstusrobotid vahetavad toorikuid ja valmis 

detaile. 

• Tööstusrobotite lisaseadmed: Tööstusrobotid ei saa kunagi töötada ilma 

abiseadmeteta. Erinevad lisaseadmed tootmise automatiseerimiseks ja robotite 

integreerimiseks: 

• Haaratsid 

Projekteerime ja valmistame robotile vajalikud tööriistad ja haaratsid (EOAT). 

• Konveierid 

Erinevat tüüpi konveierid seadmete ja robotite teenindamiseks või lihtsaks kaupade 

liigutamiseks. 

• Masinnägemise lahendused 

Masinnägemist kasutatakse eelkõige kvaliteedikontrolliks ja tööprotsesside 



 

 

 

 

juhtimiseks. 

• Rakised ja tootmislauad 

Projekteerime detaili paigalhoidmiseks vajalikud rakised ja koostelauad 

• Turvalahendused 

Integreerime oma lahendustesse laserskannerid või paigaldame turvapiirded. 

• Roboti siirdemoodul - (Robot transfer unit, RTU) 

Tööstusrobot paigaldatakse lisateljele, mis suurendab oluliselt roboti haardeulatust ja 

rakendusvõimalusi. 

 

 

Lineaar-robotid (tuntud ka kui karteesianrobotid) on üks tööstusroboti liikidest, kus robot 

liigub lineaarjuhikutel. Sellist tüüpi roboti eeliseks on suur tööraadius ja väga hea 

kordustäpsus. Samuti on lineaar-robotid väga erineva konfiguratsiooniga. Telgede arv sõltub 

eelkõige rakendusest, mitte roboti mudelist. Näiteks, kui vajalik on liikumine ainult kolmel 

teljel, siis oleks ebamõistlik kasutada kuueteljelist tööstusrobotit. Sedasi on võimalik 

soetuskulud hoida madalamal ja tasuvusaeg on kiirem. 

 

Allikad ja lisainfo 

https://linearrobots.eu/  

https://linearrobots.eu/toostusrobotid/  

https://linearrobots.eu/lahendused/  

 

 

                                                                                                                      

OMD OÜ, asutatud 02.2008 

• Tööstusrobotid (sealhulgas kasutatud robotid) 

• Masinnägemine 

• Tootmise automatiseerimine 

• Tööstuslik IT 

• Hooldusteenused 

• Mehaaniline disain 

• Koostöö tehnoloogiahiiuga DORNER 

 

PUIDUTÖÖSTUSELE 

OMD müüb spetsialiseeritud värviroboteid.  

• Koostöös partnerettevõttega CMA Robotics Systems pakub OMD värviroboteid 

mitmele tööstusharule, sealhulgas puidusektorile. Robotlahendused ja terviklik 

varustus akende, paneelide, uste, mööblitarvikute värvimiseks koos automaatse 

programmide genereerimisega täiustatud 3D-nägemissüsteemide abil, pakkudes 

kvaliteeti ja paindlikkust. 

https://linearrobots.eu/
https://linearrobots.eu/toostusrobotid/
https://linearrobots.eu/lahendused/


 

 

 

 

• Komplekteeritud mööbli viimistlemine - terviklikud liikumis- ja viimistlusroboti 

lahendused komplekteeritud mööbli jaoks karussellrobotitega.  

 

Tänu robotite kõrgele täpsusklassile on võimalik automatiseerimisel värvikulu vähendada 

ligikaudu 30%.  Kasutades mitmekomponentset ainedosaatorit (näiteks Graco ProMix PD2K 

või ProMix 2KS), mis segab värvained püstoli läheduses, on võimalik saavutada veelgi 

suurem tooraine kokkuhoid ning suurem tootlikkus. 

Tänapäevases värvirobotite tehnoloogias on laialdaselt kasutusel 2D ja 3D skännerid, mille 

abil tuvastatakse toote kuju ning geomeetriapunktid. Värvirobot genereerib automaatselt 

programmi, kasutades selleks tuvastusalgoritme ning eeldefineeritud värvimismeetodeid. 

OMD soovitab kasutada selliseid süsteeme akende ja uste värvimisliinidel. 

Värvitööstuses võib olla selliseid katmisprotsesse, kus kasutatakse inimesele toksilisi ning 

plahvatusohtlike kemikaale. Robotite kasutamine sellistes keskkondades on ainuke võimalus  

töötajate terviseriskide minimeerimiseks. Enamik värvimisroboteid on IP67 kaitseklassiga ja 

omavad ATEX sertifikaate. Robotite korpused on täielikult hermeetilised tänu PTFE ja 

EPDM tihenditele. 

Robotid võtavad enda kanda korduvaid liigutusi nõudvad tööd ning vähendavad sellega 

tööõnnetuse riske ja tööga rahulolematust. Tänu robotitele saab kvalifitseeritud tööjõud   

keskenduda keerulistemale ja otsustamist nõudvatele ülesannetele. 

Roboteid on võimalik lihtsalt ning kiirelt uute ülesannete jaoks ümber programmeerida. 

Näiteks saab salvestada esimesel värvimisel roboti liigutused ning korduva tellimuse puhul 

jälle kohe rakendada, isegi kui robot on vahepeal täitnud teisi tööoperatsioone. 

 

 

OMD  kogenud inseneride meeskond suudab lahendada ka kõige keerukamaid tootmise 

automatiseerimise väljakutseid. Automatiseerides iga tootmise osa saab tõsta kasutegurit ja 

vähendada kulusid. Arvatakse, et tootmist ei saa automatiseerida, kuna see on liiga kallis. 

Kasutatud ja taastatud robotite ost lubab tööstust automatiseerida ilma suuremate 

investeeringuteta. 

OMD-l on üle 10 aasta robotite taastamise kogemust. Lisaks pakutakse integratsiooniteenust: 

kohandatakse robot tootmisülesannetele, tuuakse see ise kohale, paigaldatakse, seadistatakse 

ära ja koolitatakse välja operaatorid. 

 

 

OMD abiga saavad murtud järgmised tootmismured: 

 

• Plaanivälised tootmist mõjutavad katkestused 

• Kõrged tootmiskulud 

• Ebastabiilne tootekvaliteet 

• Turul puudub kasutusvalmis lahendus 

• Tootmist aeglustav käsitsitöö 



 

 

 

 

• Tootmise kasuteguri hindamine on keerukas 

 

 

 

Allikad ja lisainfo 

https://omdrobots.eu/avaleht    

https://www.dornerconveyors.com    

 

 

 

 OPTIMO ROBOTICS OÜ on asutatud 07.2020 

• Spetsialiseerunud robotiseerimisele ja automatiseerimisele 

• Universal Roboti sertifitseeritud integraator Eestis 

• “Võtmed kätte” robotlahendused erinevatele tööstustele 

 

Optimo Robotics OÜ (endise nimega ESTEG OÜ) alustas oma tegevust 2014. aastal. Alustati 

projekteerimisteenuse pakkumisega tootmisettevõtetele. Aastate jooksul on tegevus 

muutunud robotiseerimise ning tootmise automatiseerimise suunas. 

 

Teenused:  

• Koostöörobotid 

• Tööstusrobotid 

• Insenerlahendused ja automatiseerimine 

• Seadmete ja robotjaamade ehitus 

 

OPTIMO pakub klientidele robotlahendusi, mis on turvalised, ei vaja eraldi turvaaedu ja on 

mõeldud töötamaks inimesega külg-külje kõrval. Koostöörobotid tõstavad tööprotsesside 

produktiivsust ja efektiivsust. 

Universal Robots pakub nelja tüüpi roboteid – UR3e, UR5e, UR10e ja UR16e. Põhilised 

erinevused on tööalas ja tõstetavas massis. Tööala on raadiuses 500mm – 1300mm ning 

maksimaalsed liigutatavad massid vahemikus 3kg – 16kg. 

Tööstusrobotid on töökindlad, kiired ja täpsed ning suudavad töötada erinevates 

keskkondades. Kasutusel on FANUC tööstusrobotid, nende tootevalik on väga lai – üle 100 

erineva roboti maailma väikseimast kuni suurima robotini. Tootevalikus kolme-, nelja- ja 

kuueteljelisi roboteid, tootevalik katab ära paljud töösusharud ja sektorid – keevitamine, 

värvimine, palletiseerimine, painutuspinkide ning CNC masinate teenindus. Maksimaalne 

robotiga tõstetav mass ulatub kuni 2300kg. ning maksimaalne tööala kuni 4.7m 

 

 

https://omdrobots.eu/avaleht
https://www.dornerconveyors.com/
https://optimo.ee/teenused/koostoorobotid/
https://optimo.ee/teenused/toostusrobotid/
https://optimo.ee/teenused/insenerlahendused-ja-automatiseerimine/
https://optimo.ee/teenused/seadmete-ja-robotjaamade-ehitus/


 

 

 

 

Allikad ja lisainfo 

https://optimo.ee/    

https://optimo.ee/teenused/koostoorobotid/    

https://optimo.ee/teenused/toostusrobotid/    

 

 
 

 

                                                                                 

 

PROVEN OÜ, asutatud 10.2006 

• Automatiseerimine 

• Masinaehitus 

• Pakkeseadmete müük ning paigaldus 

• Tööstusrobotid 

• Mobiilsed robotid 

 

Tööstusrobotid 

PROVEN pakub robotlahendusi nii väikeste ja täpsust nõudvate kui ka suurte ja raskete 

ülesannete täitmise jaoks. PROVENI arendatud ja paigaldatud robotlahendused on abiks 

mitmetele juhtivatele tööstusettevõtetele. 

 

Mobiilsed robotid 

AGV (Automated Guided Vehicle) ja AMR (Autonomous Mobile Robot) on 

automaattranspordivahendid, mida kasutatakse tööstustes ja ladudes logistiliste 

operatsioonide automatiseerimiseks. AGV liigub mööda kindlaks määratud teekonda, 

peatudes teele jääva takistuse korral. Erinevalt AGV-st on AMR võimeline teele jäävast 

takistusest mööduma ja leidma endale uue marsruudi sihtkohta jõudmiseks. 

Global AGV 

Proven pakub Taani tootja Bila automaattranspordivahendeid Global AGV. Global AGV 

tehnoloogiat on lihtne integreerida juba olemasolevatesse toimingutesse ja keskkonda ning 

puudub vajadus oluliselt muuta ettevõtte olemasolevaid operatsioone ja asendiplaane . 

AGV navigeerib 360° lasersüsteemi abil, mis tuvastab pidevalt ümbruskonda, et AGV saaks 

eelnevalt planeeritud marsruutide järgi liikuda. Kui logistikavoog muutub, võimaldab 

süsteemi suur paindlikkus marsruuti lihtsasti muuta ja kaardistada vastavalt uutele 

vajadustele. 

Robotize 

Proven pakub Taani tootja Robotize automaattranspordivahendeid GoPal. GoPalil on suur 

valik ning täielikult CE-sertifitseeritud lahendused tehaste ja ladude sisemiste kaubaaluste 

https://optimo.ee/
https://optimo.ee/teenused/koostoorobotid/
https://optimo.ee/teenused/toostusrobotid/


 

 

 

 

logistika automatiseerimiseks. Autonoomsed koostöörobotid on loodud ja heaks kiidetud 

ohutuks koostööks inimestega ning need suudavad käsitleda erinevaid kaubaaluseid erinevate 

koormustega. 

GoPal annab täielikult integreeritud lahenduse – koos robotite, kaubaaluste jaamade (pallet 

stations) ja tarkvaraga –, mille paigaldamine ja integreerimine võtab aega mõne päeva ning 

mis ei vaja peaaegu mitte mingisugust paigalduskoha kohandamist ega pikka 

kasutustreeningut. GoPali lahendus saavutab tasuvuse ja hakkab säästma raha arvestuslikult 

4-18 kuu pärast, olenevalt palgatasemest ning töö planeerimisest. 

 

 

Kasutatud allikad ja lisainfo 

https://www.proven.ee/    

https://www.proven.ee/toostusrobotid/    

https://www.proven.ee/mobiilsed-robotid/    

ttps://www.bila-automation.com/products/global-agv/  

https://www.robotize.com/front-page/   

 

 

                                                                   

 

SAKSA AUTOMAATIKA OÜ, asutatud 06.2009 

 

Tööstusautomaatika lahendused. Robootikalahendused 

Saksa Automaatika on Siemens AG ametlik volitatud süsteemipartner – Solution Partner. 

Tegevusvaldkond on  automaatika lahenduste pakkumine, digitaliseerimise- ja 

hoolduspartner ning professionaalne automaatikatoodete müügipartner. 

 

TÖÖSTUSAUTOMAATIKA LAHENDUSED 

• Komplektsed tööstusautomaatika lahendused 

• Ülesande disain ja lahenduse projekteerimine 

• PLC, PCS7 ja SCADA programmeerimine 

• Tootmise moderniseerimine 

• Tehaste kolimisprojektid 

 

ROBOOTIKALAHENDUSED 

• Kuka ja Denso protsessirobotid 

• Robotlahenduste disain 

• Robotmanipulaatorid 

• Robotsüsteemide hooldus 

 

PUIDU- JA PABERITÖÖSTUSELE  

https://www.proven.ee/
https://www.proven.ee/toostusrobotid/
https://www.proven.ee/mobiilsed-robotid/
https://www.bila-automation.com/products/global-agv
https://www.robotize.com/front-page/


 

 

 

 

• Puidupakkimise liinide juhtimine 

• Höövliliinide, saeveskite juhtimistarkvara arendus 

• Puidukeemia protsessiautomaatika 

• Graanulitehaste automaatika ja SCADA 

• Lamineerimisliinide automaatika 

• Paberitööstuse protsessiautomaatika 

 

 

Kliendid:  Estonian Cell, Graanul Invest, UPM Biofore 

 

Estonian Cell: „Oleme puitmassi tootmises uudse tehnoloogiaga modernne ettevõte ja 

seame eesmärgiks ainult kvaliteetse toodangu valmistamise ning oma tegevuste 

pideva parendamise, juhindudes säästva arengu põhimõtetest.” 

Kunda lähistel asuv Estonian Cell investeeris tootmisseadmetesse ja keskkonda 

ligikaudu 20 miljonit, reinvesteerides ka kogu 2018. aastal teenitud kasumi. Selle 

tulemusena peab ettevõtte tootmismaht kasvama 185 000 tonnini aastas ja oluliselt 

vähenema  mõju keskkonnale. Ettevõtte üks omanikke Alfred Heinzel: “Astusime 

sellega esimese sammu tootmismahu pudelikaelte kõrvaldamiseks, aga ka 

keskkonnaalase tegevuse parendamiseks.” 

 

 

Allikad ja lisainfo:  

https://www.saksa-automaatika.ee/    

https://www.saksa-automaatika.ee/teenused/   

https://www.saksa-automaatika.ee/portfoolio/    

https://new.siemens.com/global/en/company/topic-areas/partners/industry.html    

https://www.estoniancell.ee/ettevottest/as-estonian-cell/   

https://www.graanulinvest.com/  

https://www.upm.com/     

 

 

 

TECHVITAS OÜ, asutatud 12.2016 

Techvitas on rahvusvaheline ettevõte, kus töötab enam kui 100 töötajat. Filiaalid leiab 

Leedust, Lätist, Eestist, Poolast, Valgevenest ning Ukrainast. 

Ettevõtte tugevus on kompleksne teenus - kõik vajalikud komponendid ühest allikast. 

Techvitas esindab enam kui 60 maailmatasemel Euroopa tootjat, kes tarnivad siia  kõrgeima 

kvaliteediga tooteid.  

Uudiskiri automatiseerimisest: DEMO robotid - uus teenus! (mlsend.com)   

 

ROBOTID 

https://www.saksa-automaatika.ee/
https://www.saksa-automaatika.ee/teenused/
https://www.saksa-automaatika.ee/portfoolio/
https://new.siemens.com/global/en/company/topic-areas/partners/industry.html
https://www.estoniancell.ee/ettevottest/as-estonian-cell/
https://www.graanulinvest.com/
https://www.graanulinvest.com/
https://www.upm.com/
https://app.mlsend.com/v5o9j5/


 

 

 

 

• Tööstusrobotid KUKA 

• Koostöörobotid 

• DELTA robotid 

• Mobiilsed autonoomsed platvormid 

• Haaratsid 

• Robottarvikud 

 

 

Robootika 

Techvitas analüüsib teostatavust, konsulteerib ja pakub välja sobivad lahendused robootika 

automatiseerimiseks ja juurutamiseks kliendi ettevõtte tootmisprotsesside mitmesuguste 

probleemide lahendamiseks. Vastavalt vajadustele tehakse valik kõige sobivamate elementide 

(andurid, kontrollerid, ajamid, mootorid, pildituvastussüsteemid jne) vahel. Täisautomaatsed 

süsteemid alates ideest kuni lõpliku lahenduseni. 

Programmeeritakse tööstusroboteid mitmesuguste ülesannete jaoks, näiteks pakkimiseks, 

kaubaaluste pakendamiseks, freesimiseks. Samuti muude rakenduste jaoks, vastavalt tööstuse 

vajadustele. On ka erinevaid lahendusi robotkäepidemetele.  

 

KUKA robotite valikust leiab erinevaid roboteid - kuueteljelisi, positsioneerimiseks mõeldud,  

kergekaalulisi, raskeveokite või kaubaaluste paigutamise jaoks, toidutööstusele, 

keevitusroboteid, CNC-töötlemiseks sobivaid ja palju muud. Mõned nimed: 

KR Quantec PA, KR Titan PA, KR Agilus, LBR iiwa. 

KUKA pakub ökonoomset lähenemist kasutatud robotite müügiga. Müüakse täielikult 

renoveerituna, et need vastaksid kõigile uute robotite nõuetele.  

 

Techvitas pakub järgmisi roboteid või nende detaile: KUKA, OnRobot, autonox Robotics, 

UniGripper (haaratsid, TimberGripper), Robotize GoPal 

  

Allikad ja lisainfo 

http://www.techvitas.ee/et/   

http://www.techvitas.ee/et/robots/  

http://www.techvitas.ee/et/industrial-robots/  

https://www.kuka.com/en-de  

https://onrobot.com/en  

www.autonox24.com  

www.unigripper.com   

https://www.robotize.com/  

 

 

 

WOBOTON   Atemix Grupi liige 

http://www.techvitas.ee/et/
http://www.techvitas.ee/et/robots/
http://www.techvitas.ee/et/industrial-robots/
https://www.kuka.com/en-de
https://onrobot.com/en
http://www.autonox24.com/
http://www.unigripper.com/
https://www.robotize.com/


 

 

 

 

 

WOBOTON OÜ, asutatud 08.2019. Robotiseeritud lahenduste integreerimine 

tootmisprotsessidesse algusest lõpuni. Woboton on Atemix Grupi loomuliku arengutee jätk. 

Tööstusettevõtete automatiseerimise ja digitaliseerimise tuleviku lahutamatu osa on 

tööstusrobotid ning Woboton on loodud spetsialiseerumisega just efektiivsete 

robotiseerimislahenduste leidmiseks ja integreerimiseks. 

 

Tööstusrobotid, palletiseerimisrobotid, GoPal laorobotid 

Woboton soovib ülemineku Tööstus 4.0 lahenduste ja tööstusrobotite kasutuselevõtuks teha 

lihtsaks ja sujuvaks, aidates automatiseerida protsesse ja avardades ettevõtjate nägemust 

sellest, mida on juba praegu võimalik robotite abil korda saata. 

 

Tööstusrobotid 

• Lineaarsed robotid 

• SCARA robotid 

• Liigendrobotid (manipulaatorid) 

• Silindrilised robotid 

• Paralleelrobotid 

• Cobot-tüüpi robotid 

• Fanuc Tööstusrobotid 

• Onrobot Haaratsid (Eoat) 

• Techman Robot Koostöörobotid 

 

Teenused 

• Digiaudit 

• Tööstusrobotite ja robotiseeritud liinide lahendused 

• Tööstusrobotite rent, integreerimine ja hooldus (RaaS) 

 

Allikad ja lisainfo 

https://woboton.ee/  

https://woboton.ee/#meie-teenused  

https://woboton.ee/palletiseerimisrobot-kaubaaluste-t%c3%a4itmine/   

https://woboton.ee/fanuc-eesti/  

https://www.youtube.com/watch?v=p16gbM_fyQU&t=6s   

 

 

 

 

 

 

https://woboton.ee/
https://woboton.ee/#meie-teenused
https://woboton.ee/palletiseerimisrobot-kaubaaluste-täitmine/
https://woboton.ee/fanuc-eesti/
https://www.youtube.com/watch?v=p16gbM_fyQU&t=6s


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


