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Q&A Cobot lansering Sverige 
 

1. ”När går det att beställa Gofa och när kan man förvänta sig leverans?” 

GoFa finns att beställa redan idag. Första leverans är satt till maj/juni, efter första leverans är mål-

bild att ha leveranstid på mindre än en vecka.  

2. “I have asked for a T/F sensors for the YuMi for years... Does the new cobots have built-in T/F sen-

sors that can easily be used in your application?” 

The robot has sensors embedded in each joint to provide a power and force limiting function. Ac-

tually, the most advanced way of utilizing the sensors that exist on the market. 

“That is for safety. I am talking about using the robot in force mode meaning using applied force at 

the TCP.”  

This is not included in the first release, but we the cobots field is one of our strategic focus areas 

in Robotics and the portfolio will be developed and product news will be communicated continu-

ously.  

3. “Isn't SWIFTY just a robot with SafeMove when it comes to being cobot?” 

SWIFTY is a cobot with the capability and performance as an industrial robot. There are several 

functions that you typically not find in a traditional industrial robot. We have an innovative way of 

configuring safety in a safety configurator app, easy way of programming with Wizard and the in-

teractive light. Please contact us after so we can go through and show in detail. 

4. ”Maxhastigheten på GoFa är 2,2 m/s. Hur snabbt går vanliga industrirobotar? ” 

GoFa har mer än dubbelt så hög hastighet som motsvarande cobots på marknaden. En industriro-

bot däremot har en maxhastighet på uppåt 15 m/s.  

5. ”Hur fungerar SafeMove hur nära får en person vara tills coboten stannar? Eller vilken kategori 

stopp blir det?” 

När du sätter upp GoFa konfigurerar du och får hjälp med säkerheten via en applikation, vi referar 

till den här som SafeMove appen.. Dock behöver du inte använda SafeMove som du traditionellt gör 

med zoner där du saktar ner roboten. Dock kan du göra det även med GoFa om det är önskvärt. 

Swifti däremot levereras med en scanner lösning. Där är robot förkonfigurerad för det. Där sätter 

du upp zoner via samma typ av safety-konfiguration som används för GoFa men här kommer robo-

ten att istället sakta ner och stanna då roboten är designat för ett annat typ av samarbete än 

GoFa.  För SWIFTY är kategorin konfigurerbar, 0 eller 1 och för GoFa är den 1. 

6. ”Kommer sådana här robotar också att börja användas inom tung industri och bildindustri?” 

Dessa robotar kommer i framtiden finnas i de flesta typer av verksamheter. Det finns inte en tillver-

kandeindustri som inte skulle kunna förbättra nuvarande produktion med en av dessa robotar. 

Sedan handlar det alltid om behovet av samarbete, där olika robotar passar. Vi har idag det mest 

heltäckande erbjudandet av cobots bara kontakt så hjälper vi och stöttar dig vidare. Du kan boka 

ett besök direkt via följande länk ABB:s virtuella rundvandringar 

7. ”Stöttar SafeMove flera/dynamiske zoner?” 

SafeMove är konfigurerbart och kan hantera 16 zoner. Dessa kan styras via säkra signaler. 

8. ”Om jag ska börja använda en cobot – vad är det första som jag måste göra?” 

Lite beroende på vad du vill göra med den, en bra sak kan vara att du kikar igenom en web baserad 

tutorial, eller varför inte använda vår Collaborative robot application Builder för vald produkt. Se 

https://forms.abb.com/form-36258/ABBs-Virtuella-Rundvandringar
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Application builder for single-arm YuMi (abb.com). Sedan packa upp roboten enligt en tillgänglig 

förenklad guide. Du hittar mer information via länkar under fråga 10. 

9. ”Vad är det för IP-klassning på dessa tre enheter?” 

GoFa är IP54 och SWIFTI IP40 och YuMi IP30 och renrum. 

10. ”Finns det några manualer tillgängliga där man kan läsa sig in mer i produkterna?” 

Ni kan hitta all dokumentation på: 

a. https://new.abb.com/products/robotics/collaborative-robots/crb-15000 

b. https://new.abb.com/products/robotics/collaborative-robots/crb-1100   

Dessa sidor uppdateras hela tiden med mer data, information, och nyheter. 

11. “Will we see a T/F sensor for the YuMi so that YuMi can be used in ForceMode of the TCP?” 

There are no plans to redesign YuMi with this functionality.  

https://applicationbuilder.robotics.abb.com/en/home
https://new.abb.com/products/robotics/collaborative-robots/crb-15000

