


Optimer din interne logistik
Ønsker du at optimere din produktivitet og de interne arbejdsgange og blive mere 
konkurrencedygtig? Sæt fart på din interne logistik med autonome mobile robotter, der 
automatiserer materialetransporten og arbejder sikkert sammen med dine medarbejdere, så 
produktiviteten øges. 

MiR’s kollaborative mobile robotter er lette at integrere og programmere, og der er ikke behov 
for dyre og forstyrrende omlæggelser af din infrastruktur. Med MiR robotterne, vil du se en 
omgående effekt på kapaciteten til at behandle ordrer hurtigt og reducere dine udgifter til 
materialehåndtering. På den måde opnår du en hurtig ROI på dine mobile robotter – ofte under 
12 måneder.

Har du brug for fleksibilitet? De brugervenlige MiR-robotter gør din virksomhed i stand til 
hurtigt at tilpasse sig skiftende markedsbehov, nye produkter og nye produktionsflows. Du 
kan nemt udskifte topmoduler på robotterne, ændre deres missioner og tilføje nye funktioner 
uden at skulle have hjælp af integratorer udefra.

Se, hvordan virksomheder fra forskellige brancher rundt omkring i verden – lige fra SMV’er 
til globale virksomheder med mange lokaliteter – har opnået en bedre logistik med MiR. 
Med lokale salgskontorer fordelt i verden og et globalt distributionsnetværk står vi klar til at 
understøtte din forretning, uanset hvor den befinder sig.

MiR | a better way

MiR250
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Reoler

LifteStationerKommunikation

Desinfektion

MiR-robotter er fleksible platforme, der er klar 
til at blive integreret med din applikation. Med 
MiRGo præsenterer vi forskellige tilgængelige 
tredjeparts-applikationer, som du kan lade dig 
inspirere af. 

Tjek det ud og se, om der er noget tilbehør, der 
kan optimere din interne logistik.

MiRGo - Recommended
Ønsker du topmoduler, der er blevet testet af MiR, 
og som kan leveres globalt?

Se efter MiRGo Recommended-symbolet på
www.mobile-industrial-robots.com/mirgo

Med mere ...Sikkerhedsskabe

RobotarmeForankrings-
anordninger

Transportbånd

Fleksibilitet

Flåde

MiRGo

Et åbent interface understøtter forskellige applikationer
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Længde: 
890 mm

Bredde:
580 mm

Højde:
352 mm

Frihøjde
50 mm 

Særdeles brugervenligt interface 

  Fungerer på pc, tablet og smartphone

  Brugertilpasset dashboard, der er  
let at skræddersy interfacet, så det        
passer til den enkelte brugers behov.

Certifikater
Renrumscertificeret

Løftekapacitet
100 kg / 220 lbs

Sikre og omkostningseffektive mobile robotter

MiR100 og MiR200 er sikre, omkostningseffektive mobile robotter, der hurtigt automatiserer din interne transport og logistik af 
mindre dele. Robotterne optimerer arbejdsprocesser og frigiver medarbejderressourcer, så du kan øge produktiviteten  
og reducere omkostningerne. De meget fleksible mobile robotter transporterer automatisk op til 200 kg.  
De kan påmonteres specialtilpassede topmoduler såsom beholdere, reoler, lifte, transportbånd eller sågar en  
kollaborativ robotarm – alt efter behovet på din arbejdsplads.  
Det er nemt at skifte topmodulerne, så robotten kan tilpasses forskellige opgaver.

MiR100
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MiR Charge 24V
En fuldautomatisk ladeløsning

MiR100 og MiR200 kører til 
og tilslutter sig automatisk 

ladestationen.

Højde:
352 mm

Længde: 
890 mm

Bredde:
580 mm

Frihøjde
50 mm 

Løftekapacitet
200 kg

Bredde:
580 mm / 23 in

Højde:
300 mm

11,8 in

Dybde:
120 mm / 4,7 in

MiR200

Certifikater:
Renrumscertificeret 

ESD-godkendt
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Højeste 
position 

over 
jorden:

1275 mm

Laveste 
position 

over 
jorden:

1180 mm

Trækkraft:
500 kg 

Trækkraft:
300 kg 

MiR Hook

Automatiske in-house-transportløsninger 

Afhenter og aflæsser vogne automatisk og er ideel til en lang 
række bugseringsopgaver. 

Flytter tunge produkter 
mellem lokationer 
på effektiv vis.
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3
MiR100

Nidec
Tre MiR100 med MiR Hooks optimerer den interne transport 
af vogne hos tyske Nidec. Hver robot kører 11 km om dagen og 
henter, transporterer og leverer automatisk vogne på to forskellige 
produktionsområder og flytter dem til lageret. 

De mobile robotter overtager repetitive transportopgaver og  
frigør medarbejderne til R&D. Samtidig minimerer de lagerpladsen 
i produktionen, fordi de er i stand til at flytte materialer fra  
samlebåndene med det samme. 

FORD
Ford har implementeret 3 MiR100. Med en bæreevne på 100 kg 
for hver robot leverer de reservedele til Fords produktionsanlæg, 
ofte i barske omgivelser. De mobile robotter undgår uforudsete 
forhindringer, kan ændre deres rute eller stoppe, når det er 
nødvendigt, og de arbejder ved siden af mennesker og  
andre køretøjer på det 300.000 m2 store anlæg.

km om dagen
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MiR Shelf Carrier
Endnu bedre strømlining af din logistik
I forbindelse med MiR250 har vi udviklet et standard-
topmodul: Shelf Carrier.

Shelf Carrier er en forankringsanordning, der gør det 
muligt for robotten at hente og levere vogne, reoler eller 
lignende, og som er tilgængelig direkte fra MiR.

Gå ind på vores hjemmeside for at se mere om MiR250 
og Shelf Carrier på: mir-robots.com/solutions 

Overgå forventningerne med MiR250

MiR250 sætter nye standarder for intern logistik med 
en robot, der er hurtigere, mere sikker og agil end nogen 
anden løsning i samme kategori på markedet.

Den innovative MiR250 er spækket med den nyeste 
teknologi, designet til nem vedligeholdelse og kan navigere 
let og effektivt i dynamiske omgivelser – og sågar køre 
gennem døråbninger helt ned til 80 cm i bredden.

Længde: 
800 mm

Bredde:
580 mm

Højde:
300 mm

MiR250

Renrum:
Valgmulighed

Løftekapacitet
250 kg 

ESD-version:
Valgmulighed
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Stera Technologies
En MiR500 har automatiseret transporten af komponenter fra 
lageret til produktionen hos Stera Technologies i Turku, Finland. 
MiR500 transporterer 10 forskellige slags paller og sikrer rettidige 
leverancer, så virksomheden undgår nedetider i produktionen.

Leverancer 
om dagen 

Arbejdstimer sparet 
om ugen

Forskellige 
pallestørrelser

ICM 
3 MiR1000 robotter henter paller fra vareindleveringen og 
transporterer dem til højlageret i et stabilt flow. Robotterne afleverer 
pallerne ved siden af de smalle gange, der er indrettet med 12 meter 
høje reoler, hvor en højtruck tager over.  

Den interne trafik består af gaffeltrucks og robotter i tæt 
samarbejde. Denne automatiske palletransport har sparet 40 
arbejdstimer om ugen.  
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Længde: 
1350 mm

Bredde:
920 mm

Højde:
320 mm

MiR500 er designet til automatisk transport af tunge laster 
og paller på tværs af workflows og industrier.

Med MiR EU Pallet Lift 500 eller MiR Pallet Lift 500 henter, 
transporterer og leverer MiR500 paller automatisk og frigør 
dermed medarbejderne til mere værdiskabende opgaver. 
MiR500 er i overensstemmelse med ISO/EN 13849 og 
opfylder EMC-kravene for industriel brug. Den hårdføre 
MiR500 er designet til industriel brug med robust hardware, 
der kan modstå nedfaldende last, og den kan let navigere 
op og ned ad ramper og endda gennem små vandpytter.

MiR500

Optimer dine mobile robotters 
effektivitet med AI

Det næste trin i udviklingen af autonome 
mobile robotter (AMR’er) er tilføjelsen af 
kunstig intelligens (AI), der udbygger de mobile 
robotters evner. MiR AI Camera fungerer som et 
ekstra sæt sensorer til MiR-robotterne, og gør 
robotterne endnu mere effektive og forbedrer 
det generelle trafikflow i dynamiske miljøer.

MiR AI Camera

Løftekapacitet:
500 kg 

Sikkerhed:
9 sikkerhedsklassificerede 

funktioner 
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Bredde:
620 mm

Højde:
300 mm

En fuldautomatisk ladeløsning

MiR-robotterne kører til og tilslutter sig automatisk ladestationen. 
MiR250, MiR500 og MiR1000 anvender MiR Charge 48V-ladestationen.

STRØM:
Udgang: 48 V/40 A ved 240 V, 48 V/20 A ved 120 V
Indgang: 100 V-240 V, 50-60 Hz

Dybde:
200 mm 

Dybde med 
opladningsplade: 
480 mm 

MiR Pallet Lift 500

MiR Charge 48V

MiR EU Pallet Lift 500

Designet til transport 
af paller

Designet til transport  
af EU-paller 

Løftekapacitet
500 kg 

Løftekapacitet
500 kg
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MiR1000 automatiserer og optimerer den interne transport 
af tung last og paller. Med en bæreevne på 1000 kg er dette 
MiR’s mest kraftfulde robot, og selv i meget dynamiske 
omgivelser kan den transportere tunge laster uden 
sikkerhedsforanstaltninger. 

MiR1000 kan anvendes med palleløftere fra MiR og 
hente, transportere og levere paller automatisk. Det 

betyder, at den kollaborative robot er et sikkert alternativ 
til traditionelle gaffeltrucks og trucks, som mange 
virksomheder gerne vil af med i produktionshallerne, 
fordi de ofte udgør en sikkerhedsrisiko. Samtidig behøver 
MiR1000 til forskel fra mere konventionelle palleløftere 
ikke at blive bemandet. Dermed optimeres transporten af 
paller, og medarbejderne frigøres til mere værdiskabende 
opgaver.

Længde: 
1350 mm

Bredde:
920 mm

Højde:
320 mm

Løftekapacitet
1000 kg 

Sikkerhed:
9 sikkerhedsklassificerede 

funktioner 

MiR1000
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MiR Pallet Lift 1000 MiR EU Pallet Lift 1000

Designet til transport 
af paller

Designet til transport 
af EU-paller

Designet til fleksibel
transport 

Løftekapacitet
1000 kg 

Løftekapacitet
1000 kg 

Lastvægt:
1000 kg / 2200 lbs

MiR Shelf Lift
Optimer transporten af tunge 
emner uden at ændre bygningens 
layout.

Med MiR Shelf Lift kan MiR500 
og MiR1000 automatisk hente, 
transportere og levere en vogn 
eller reol. Det sikrer en fleksibel 
transport af tunge laster af 
forskellig størrelse op til 1000 kg 
uden behov for en pallereol.
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Optimer din produktivitet ved at forbedre de interne arbejdsgange med 
kollaborative og autonome mobile robotter fra MiR, og øg sikkerheden blandt 
medarbejderne på dit anlæg.

INBOUND LOGISTIK

Optimerede arbejdsgange 

1  Lange transportafstande: 
Udskift manuel håndtering 
og gaffeltrucks på lange 
transportafstande mellem 
varemodtagelsen og 
lagerområdet

2  Gods med særlig størrelse: 
Effektiv transport af gods 
med særlig størrelse

3  Tværdokning: Robotter 
kan navigere til forskellige 
områder afhængigt af lasten

Fordele

• Sparer arbejdstimer, der 
bruges på ikke-værdiskabende 
transport

• Bidrager til at løse mangel 
på arbejdskraft, idet ikke-
værdiskabende gentagende 
opgaver overtages

• Behov for færre gaffeltrucks

• Større fleksibilitet ved adgang til 
on-demand-transport

WORKFLOWS
Få bedre arbejdsgange med MiR-robotter.

1

3

2

4

10

6

9

8

PRODUKTION OG SAMLEBÅND 

Optimerede arbejdsgange 

6  Busrute: Kør kontinuerligt og auto-
matisk på faste ruter mellem celler, 
linjer eller afdelinger

7  Pull-kald: Lever on-demand-spe-
cifikke materialer fra lageret via et 
kald fra produktionen – manuelt 
eller automatisk

8  Work in progress: Fleksibel trans-
port af WIP-dele mellem produkti-
onsceller og -linjer

9  Affald: Automatiser bortskaffelsen 
af affald ved hjælp af robotter

Fordele

• Infrastrukturfri robotter tilføjer fleksibilitet til dynami-
ske fabriksindretninger og skiftende arbejdsstationer

• Eliminering af menneskelige fejl og uheld

• Øger sikkerheden blandt medarbejderne, idet gaf-
feltruck fjernes fra området og udskiftes med sikre 
kollaborative AMR’er

• 24/7 pålidelig og automatisk produktionslinjetilførsel

• Pladsoptimering ved at eliminere den lokale oplagring 
ved produktionen

• Mulighed for at køre i gaffeltruck-områder eller områder 
med adgang forbudt for mennesker, såsom renrum

14



FÆRDIGT GODS & OUTBOUND LOGISTIK

Optimerede arbejdsgange 
10  Ikke-transporterbart gods: Håndtering 

af gods, der ikke kan transporteres via den 
eksisterende faste infrastruktur

11  Ordreplukning: Muliggør robotzone-
plukning

12  Services med merværdi: Slip af med 
manuel gaffeltruck-transport til og fra 
området

13  Tomme paller: Hent og lever tomme 
paller fra pallemagasin-dispenser

Fordele
• Sikkerhed omkring medarbejderne, der 

kan udføre værdiskabende arbejde såsom 
genemballering og gaveindpakning

• Optimeret brug af gaffeltruck

• Intern logistikløsning, der kan skaleres og 
tilpasses

LAGEROPBEVARING AF 
RÅMATERIALE

Optimerede arbejdsgange 

4  Opbevaring: Robotter 
forsyner højtrucks og andre 
specialiserede lagerapparater

5  Linjelevering: Automatisk 
afhentning og aflevering 
af råmaterialer til 
produktionslinjer og -celler

Fordele

• Optimeret brug af særlige 
gaffeltrucks

• Færre uheld med gaffeltrucks 

• Medarbejderne kan fokusere på 
værdiskabende aktiviteter

• Samme robot kan levere mange 
forskellige vogne og læs

• Rettidig levering af råmaterialer 
til produktionen

5

11

13

12

7
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MiR Fleet
Flådehåndtering til en 
optimeret robottrafik

 Hurtig og central konfigurering 
af en flåde af mobile robotter. 

 Prioritering og valg af den 
robot, der er bedst egnet til en 
opgave, baseret på position og 
tilgængelighed.

 Planlægning af brugen af 
forskellige topmoduler og 
andet tilbehør. 

 Fuldt funktionel REST-API til 
ERP-implementering.

MiRAcademy
Gratis online-uddannelse  
til MiR-robotter

Hos MiR forsøger vi at hjælpe dig med at lære mere 
om autonome mobile robotter (AMR’er), hvordan de 
fungerer, og hvordan du kan anvende dem.

MiRAcademy gør teknologien bag AMR’er forståelig 
med engagerende onlinekurser.  
Arbejder du allerede med MiR-robotter, eller vil du 
bare gerne lære mere? Så er MiRAcademy det rette 
sted at starte!

Bliv klogere på, hvordan en MiR-robot navigerer, 
forskellene mellem AMR’er og traditionelle AGV’er, 
hvad en mobil robot ser og meget mere. 

Gå ind på 
www.mobile-industrial-robots.com/miracademy
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MiR Finance
Virksomheder inden for alle slags industrier, store 
som små, kæmper med, hvordan de kan blive mere 
effektive, samtidig med at omkostningerne holdes så 
lave som muligt.

Automatisering er en måde at optimere 
produktiviteten og opnå en konkurrencefordel på. 
Bekymringer omkring ROI-hastigheden bør ikke tage 
farten af automatiseringen. De omkostningseffektive 
mobile robotter fra MiR tilbyder en hurtig ROI med en 
tilbagebetalingstid, der ofte er mindre end et år. 
Hvis du ønsker en omgående ”return on investment” 
og lave eller ingen startomkostninger til dine AMR’er, 
kan du leje dine MiR-robotter med MiR Finance.
 

Fordele

 Ingen likviditetstab og lave månedlige 
omkostninger

 Hele løsningen, inklusive robot, topmodul  
og installationsservice kan finansieres 

 Ingen kapitaludgifter påkrævet

 Lettere intern godkendelsesproces for OPEX

 Match omkostningerne med indtægterne 

Scan denne QR-kode, 
og få direkte adgang til 

MiR’s ROI Calculator

Scan denne QR-kode, 
og beregn de time- og 

månedsbaserede 
lejeomkostninger for 

robotter

+

x

-

=

17



Servicepakke/
Service inkluderet Basic Extended Full

Adgang til særlige kurser i  
MiRAcademy e-learning

Sliddele 
til vedligeholdelse

Hotline-support, 
normal arbejdstid

Software-opdateringer

Remote-fejlsøgning

Træning af superbrugere

Udvidet garanti

Hotline-support 24/7/365

Reaktion i overensstemmelse 
med standard SLA

MiR PROservice
Beskyt din kerneproduktion med en MiR PRO-serviceaftale, der proaktivt hjælper dig med at øge 
effektiviteten via en proportional service-opsætning.

MiR PROservice er den bedste måde at forberede sig på det uventede. Med vores serviceaftaler 
hjælper vi dig med at forhindre dyre nedetider. Du sikres fuld sikkerhed og fleksibilitet i ændringer af din 
opsætning via adgangen til vores seneste software-releases.

Ud over proaktiv præventiv vedligeholdelse får du høj prioritet i vores help-desk med mulighed for hjælp 
24/7, og du kan tilvælge udvidet garanti indtil det femte år.

Vælg din MiR PROservice-pakke:
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2 SICK MicroScan3 eller  
NanoScan3
FoV: 360˚ op til 30 m  
i et niveau i 200 mm højde.

Registrerer objekter,  
der er 0-1.700 mm høje
FoV: 114˚ horisontal visning

Nærhedssensorer i hvert 
hjørne til at registrere  

fødder og paller.

Sikre mobile robotter
MiR-robotternes sensorinput sørger for en sikker navigation

Vores robotter er designet til at samarbejde med mennesker og 
køre i nærheden af deres menneskelige kolleger uden eksterne 
sikkerhedsforanstaltninger. Derfor er sikkerhed vores topprioritet.

Til den daglige drift garanteres MiR-robotternes sikre kørsel med et 
sikkerhedssystem med flere sensorer, der tilfører data til en avanceret 
planlægningsalgoritme, der fortæller robotten, hvor den kører, og beslutter, 
hvis robotten skal tilpasse sin rute eller foretage et sikkert og hurtigt stop 
for at undgå kollisioner.

FUNKTION MiR100 MiR200 MiR250 MiR500 MiR1000

N-stop PLd, kat. 3 PLd, kat. 3 PLd, kat. 3 PLd, kat. 3 PLd, kat. 3

Feltomskiftning Fejlsikret* PLd, kat. 3 PLd, kat. 3 PLd, kat. 3 PLd, kat. 3

Personaleregistrering PLd, kat. 2 PLd, kat. 2 PLd, kat. 3 PLd, kat. 3 PLd, kat. 3

Registrering af for høj hastighed Fejlsikret* PLd, kat. 3 PLd, kat. 3 PLd, kat. 3 PLd, kat. 3

Feltdæmpning PLd, kat. 3 PLd, kat. 3 PLd, kat. 3

Sikkerhedsbegrænset hastighed PLd, kat. 3 PLd, kat. 3 PLd, kat. 3

Sikkerhedsstop PLd, kat. 3 PLd, kat. 3 PLd, kat. 3

Bevægelse PLd, kat. 3 PLd, kat. 3 PLd, kat. 3

System N-stop PLd, kat. 3 PLd, kat. 3 PLd, kat. 3

Vores mobile robotter har al relevant funktionssikkerhed indbygget i sig. 
Det er baseret på aktuelle sikkerhedsstandarder for at imødegå risici, der kan 
indtræffe, hvis det primære sikkerhedssystem af en eller anden grund skulle svigte.

Sikkerhedsfunktioner i MiR-robotterne

* Fejlsikret betyder, at den er designet til at opnå en sikker 
tilstand ved svigt og er tolerant over for enkelte fejl, men ikke 
designet i overensstemmelse med ISO 13849
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8
Johnson Controls Hitachi
En MiR200 forbedrer produktiviteten og sikkerheden hos Johnson Controls 
Hitachi i Barcelona. Den mobile robot henter reolenheder i lagerrummet 
og transporterer materialer til produktionslinjen, hvor den henter 
affaldsemballage. 

Robotten arbejder i et fuldt 8 timers skift og har gjort det af med elektriske 
           transportvogne på fabriksgulvet, så stedet er blevet sikrere for alle. 

Cabka USA
En MiR500 udstyret med en MiR500 Lift er en afgørende komponent i 
en fuldt automatiseret produktionslinje hos palleproducenten Cabka i 
Missouri. Den mobile robot til tunge laster og paller læsses med færdige 
paller af en seks-akslet robot og transporterer dem fra produktionen til et 
separat opbevaringsområde, så snart opgaven er færdig, hvilket holder 
produktionsgulvet ryddet.

MiR500 overtager de interne transportopgaver fra en traditionel gaffeltruck 
         og hjælper Cabka med at mindske afhængigheden af midlertidigt  
                   ansatte, samtidig med at produktkvaliteten og sikkerheden forbedres.

Timer pr. dag
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TEKNISKE SPECIFIKATIONER

MiR100 MiR200
SPECIFIK ANVENDELSE

Kollaborativ mobil robot Til mindre transportopgaver inden for industri, 
logistik og sundhedsvæsen

Til mindre transportopgaver inden for industri, 
logistik og sundhedsvæsen

DIMENSIONER

Længde 890 mm / 35 in 890 mm / 35 in

Bredde 580 mm / 22,8 in 580 mm / 22,8 in

Højde 352 mm / 13,9 in 352 mm / 13,9 in

Frihøjde 50 mm / 2 in 50 mm / 2 in

Vægt (uden last) 70 kg / 143 lbs 70 kg / 143 lbs

Lastflade 760 x 445 mm 760 x 445 mm

FARVE

RAL-farve RAL 9010 / ren hvid RAL 7011 / jerngrå

NYTTELAST

Robot-nyttelast 100 kg / 220 lbs (maks. 5 % hældning) 200 kg / 440 lbs (maks. 5 % hældning) 

Trækkraft 300 kg / 660 lbs (se MiR100 Hook-specifikationer) 500 kg / 1100 lbs (se MiR200 Hook-specifikationer)

HASTIGHED OG YDELSE

Batteriets driftstid 10 timer eller 20 km / 12 mi 10 timer eller 15 km / 9 mi

Maks. hastighed Fremad: 1,5 m/s (5,4 km/t) / 4,9 ft/s (3,6 mph)
Baglæns: 0,3 m/s (1 km/t) / 1,0 ft/s (0,7 mph) 

Fremad: 1,1 m/s (4 km/t) / 3,6 ft/s (2,5 mph)  
Baglæns: 0,3 m/s (1 km/t) / 1,0 ft/s (0,7 mph) 

Venderadius 520 mm / 20 in (omkring robottens midte) 520 mm / 20 in (omkring robottens midte)

Præcision ved positionering +/- 50 mm / 2 in ift. position, 
+/- 10 mm / 0,4 til dokningsmarkør

+/- 50 mm / 2 in ift. position, 
+/- 10 mm / 0,4 til dokningsmarkør

Tværgående spalte- og trintolerance 20 mm / 0,8 in 20 mm / 0,8 in

STRØM

Batteri Li-NMC, 24 V, 40 Ah Li-NMC, 24 V, 40 Ah

Ladetid Med kabel: op til 4,5 timer (0-80 %: 3 timer)
Med ladestation: op til 3 timer (0-80 %: 2 timer)

Med kabel: op til 4,5 timer (0-80 %: 3 timer)
Med ladestation: op til 3 timer (0-80 %: 2 timer)

Ekstern lader Indgang: 100-230 V ac, 50-60 Hz /  
udgang: 24 V, maks. 15 A

Indgang: 100-230 V ac, 50-60 Hz /  
udgang: 24 V, maks. 15 A

MILJØ

Omgivende temperaturområde +5°C til 40°C  
(luftfugtighed 10-95% ikke-kondenserende)

+5°C til 40°C  
(luftfugtighed 10-95% ikke-kondenserende) 

IP-klasse IP 20 IP20 

Compliance og godkendelser CE, EN1525 & ANSI B56.5
Renrumscertificeret (ISO-klasse 4)

CE, EN1525 & ANSI B56.5
Renrumscertificeret (ISO-klasse 4)
ESD-godkendt

KOMMUNIKATION

WiFi Dual-band trådløs AC/G/N/B Dual-band trådløs AC/G/N/B 

Bluetooth 4.0 LE, rækkevidde: 10-20 m / 33-66 ft 4.0 LE, rækkevidde: 10-20 m / 33-66 ft 

Indgange/Udgange USB og Ethernet USB og Ethernet

SENSORER 

SICK microScan3 sikkerhedssystem
(2 stk.)

SICK-sikkerhedslaserscannere S300 (for og bag) 
360° visuel beskyttelse omkring robotten

SICK-sikkerhedslaserscannere S300 (for og bag) 
360° visuel beskyttelse omkring robotten

3D-kamera (2 stk.) 3D-kamera Intel RealSense™
Detektering af objekter foran, 50-1800 mm over gulv

3D-kamera Intel RealSense™
Detektering af objekter foran, 50-1800 mm over gulv

TOPMODUL 

Maks. højde fra gulv til top 1800 mm / 70,9 in 1800 mm / 70,9 in

Tyngdepunkt < 900 mm / 35 in over gulvet < 900 mm / 35 in over gulvet

21



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

MiR100 Hook MiR200 Hook
SPECIFIK ANVENDELSE

Autonom mobil robot med krog Til fuldautomatisk hentning og levering af vogne Til fuldautomatisk hentning og levering af vogne

DIMENSIONER 

Længde (fra højeste til laveste 
positioner af krogarm)

1180 til 1275 mm / 46,5 til 50,2 in 1180 til 1275 mm / 46,5 til 50,2 in

Bredde 580 mm / 22,8 in 580 mm / 22,8 in

Højde (fra laveste til højeste 
positioner af krogarm)

550 til 900 mm / 21,7 til 35,4 in 550 til 900 mm / 21,7 til 35,4 in

Frihøjde Robot: 50 mm / 2 in
Gribehøjde: 80-350 mm / 3,1-13,8 in

Robot: 50 mm / 2 in
Gribehøjde: 80-350 mm / 3,1-13,8 in

Vægt (uden last) 98 kg / 216 lbs 98 kg / 216 lbs

FARVE 

RAL-farve RAL 9010 / ren hvid RAL 7011 / jerngrå

TRÆKKRAFT 

Last inkl. vogn Op til 300 kg / 661 lbs ved <1 % hældning
200 kg / 441 lbs ved 5 % hældning

Op til 500 kg / 1100 lbs ved <1 % hældning
300 kg / 661 lbs ved 5 % hældning

HASTIGHED OG YDELSE 

Køretid (afhængigt af last) 8-10 timer eller 15-20 km / 9,3-12,4 mi 6-8 timer eller 10-15 km / 6,2-9,3 mi

Maks. hastighed 1,5 m/s (5,4 km/t) / 4,9 ft/s (3,6 mph) 1,1 m/s (4 km/t) / 3,6 ft/s (2,5 mph)

Venderadius (uden vogn) 520 mm / 20,5 in (omkring robottens midte) 520 mm / 20,5 in (omkring robottens midte) 

Drejeradius (med vogn) Samlet længde af robot og vogn plus 550 mm / 21,7 in Samlet længde af robot og vogn plus 550 mm / 21,7 in 

Præcision ved positionering (placering af 
vogn)

+/- 200 mm / 7,9 in fra midte af position, 
10° præcision

+/- 200 mm / 7,9 in fra midte af position, 
10° præcision

STRØM 

Batteri Li-NMC, 24 V, 40 Ah Li-NMC, 24 V, 40 Ah

Ladetid Op til 3 timer (0-80 %: 2 timer) Op til 3 timer (0-80 %: 2 timer)

Ekstern lader Indgang: 100-230 V ac, 50-60 Hz
Udgang: 24 V, maks. 15 A

Indgang: 100-230 V ac, 50-60 Hz
Udgang: 24 V, maks. 15 A

MILJØ 

Omgivende temperaturområde
(luftfugtighed 10-95% ikke-kondenserende)

+5°C til 40°C +5°C til 40°C

IP-klasse IP20 IP20

KOMMUNIKATION 

WiFi Dual-band trådløs AC/G/N/B Dual-band trådløs AC/G/N/B

Bluetooth 4.0 LE, rækkevidde: 10-20 m / 32,8-65,6 ft 4.0 LE, rækkevidde: 10-20 m / 32,8-65,6 ft

Indgange/Udgange USB og Ethernet USB og Ethernet

SENSORER 

SICK-sikkerhedslaserscannere S300 
(for og bag)

360° visuel beskyttelse omkring robotten 360° visuel beskyttelse omkring robotten

3D-kamera (2 stk.) 3D-kamera Intel RealSense™
Detektering af objekter foran, 50-1800 mm over gulv

3D-kamera Intel RealSense™
Detektering af objekter foran, 50-1800 mm over gulv

VOGN 

Længde 500 til 2400 mm / 20 til 94,5 500 til 2400 mm / 20 til 94,5

Bredde 400 til 1500 mm / 15,7 til 59 400 til 1500 mm / 15,7 til 59

Højde 200 til 2000 mm / 7,9 til 78,7 200 til 2000 mm / 7,9 til 78,7
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TEKNISKE SPECIFIKATIONER

MiR250
SPECIFIK ANVENDELSE

Autonom mobil robot Til intern transport af varer og automatisering 
af intern logistik

DIMENSIONER

Længde 800 mm / 31,5 in

Bredde 580 mm / 22,8 in

Højde 300 mm / 11,8 in

Frihøjde 25 mm / 1,0 in

Vægt (uden last) 83 kg / 183 lbs

Lastflade 800 x 580 mm / 31,5 x 22,8 in

FARVE

RAL-farve RAL 7011 / jerngrå

RAL-farve - ESD-version RAL 9005 / signalsort

NYTTELAST

Robot-nyttelast 250 kg / 551 lbs

HASTIGHED OG YDELSE

Driftstid 13 timer (fuld last) - 17 timer (ingen last)

Maks. hastighed 2,0 m/s (7,2 km/t) / 6,6 ft/s (4,5 mph) 

Præcision, dokning +/- 5 mm

Tværgående spalte- og 
trintolerance

20 mm / 0,8 in

STRØM

Batteri Li-NMC, 48 V, 36 Ah

Opladningsforhold 1:17 (fx 30 min. opladning = 8,3 timers 
kørselstid med fuld last)

MILJØ

Omgivende temperaturområde +5°C til 40°C 
(luftfugtighed 10-95% ikke-kondenserende)

IP-klasse IP 21

Compliance CE, EN1525 & ANSI B56.5
Renrumscertificeret – valgmulighed
ESD-certificeret – valgmulighed 

KOMMUNIKATION

WiFi Router: 2,4 GHz 802,11 g/n, 5 GHz 802,11 a/n/ac. 
Intern computer: 802,11 a/b/g/n/ac

Indgange/Udgange 4 digitale indgange, 4 digitale udgange (GPIO), 
1 Ethernet-port, 1 auxiliary emergency stop

SENSORER 

SICK NanoScan3 
sikkerhedssystem
(2 stk.)

SICK-sikkerhedslaserscannere (for og bag) 
360° visuel beskyttelse omkring robotten

3D-kamera (2 stk.) 2 stk.: Intel RealSense D435. 
FoV: Registrerer objekter i 1800 mm højde  
i en afstand af 1200 mm foran robotten. 
114° total horisontal visning. Jordvisning, 
minimumsafstand fra robotten: 250 mm

MiR Shelf Carrier 250
SPECIFIK ANVENDELSE

Topmodul MiR Shelf Carrier er en 
forankringsanordning, der gør 
det muligt at dokke til reoler og 
flytte dem

DIMENSIONER

Længde 800 mm / 31,5 in

Bredde 580 mm / 22,8 in

Højde med sænkede 
stikben

82,7 mm / 3,3 in

Højde med løftede stikben 112,5 mm / 4,4 in

Vægt (uden last) 30 kg / 66,1 lbs

Lastflade 800 x 580 mm / 31,5 x 22,8 in

FARVE

RAL-farve RAL 9005 / signalsort 

KAPACITET

Trækkraft Op til 300 kg / 661 lbs 
ved <1 % hældning

Antal løftecyklusser 150.000 cyklusser

23



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

MiR500 MiR1000
SPECIFIK ANVENDELSE

Kollaborativ mobil robot Til intern transport af tunge laster og paller inden for 
industri og logistik

Til intern transport af tunge laster og paller inden for 
industri og logistik

DIMENSIONER

Længde 1350 mm / 53,1 in 1350 mm / 53,1 in

Bredde 920 mm / 36,2 in 920 mm / 36,2 in

Højde 320 mm / 12,6 in 320 mm / 12,6 in

Frihøjde 30 mm / 1,2 in 30 mm / 1,2 in

Vægt (uden last) 226 kg / 498 lbs 231 kg / 508 lbs

Lastflade 1300 x 900 mm / 51,2 x 35,4 in 1300 x 900 mm / 51,2 x 35,4 in

FARVE

RAL-farve RAL 7011 / jerngrå RAL 9005 / signalsort

NYTTELAST

Robot-nyttelast 500 kg / 1100 lbs 1000 kg / 2200 lbs

HASTIGHED OG YDELSE

Batteriets driftstid 8 timer 8 timer

Maks. hastighed 2,0 m/s (7,2 km/t) 1,2 m/s (4,3 km/t)

Min. bredde: Drejning 2600 mm / 102,4 in 2600 mm / 102,4 in

Præcision, dokning +/- 5 mm / 0,2 in +/- 5 mm / 0,2 in

Tværgående spalte- og trintolerance 20 mm / 0,8 in 20 mm / 0,8 in

STRØM

Batteri Li-NMC, 48 V, 40 Ah Li-NMC, 48 V, 40 Ah

Ladetid 1 time (10 % til 90 %) MiR Charge 48V
2 timer (10 % til 90 %) kabellader

1 time (10 % til 90 %) MiR Charge 48V
2 timer (10 % til 90 %) kabellader

Ekstern lader Indgang:  100-230 V ac, 50-60 Hz
Udgang:  48 V, maks. 40 A

Indgang: 100-230 V ac, 50-60 Hz
Udgang: 48 V, maks. 40 A

Batteriladecyklus Mindst 1000 cyklusser Mindst 1000 cyklusser

MILJØ

Omgivende temperaturområde +5°C til 40°C  
(luftfugtighed 10-95% ikke-kondenserende)

+5°C til 40°C  
(luftfugtighed 10-95% ikke-kondenserende) 

IP-klasse IP21 IP21 

Compliance 5 sikkerhedsfunktioner iht. ISO 13849-1
Standarder: ISO 3691-4, EN1525, ANSI B56.5
EMC: EN12895, EN61000-6-2, EN61000-6-4.

5 sikkerhedsfunktioner iht. ISO 13849-1
Standarder: ISO 3691-4, EN1525, ANSI B56.5
EMC: EN12895, EN61000-6-2, EN61000-6-4.

KOMMUNIKATION

WiFi Dual-band trådløs AC/G/N/B Dual-band trådløs AC/G/N/B 

Indgange/Udgange 4 digitale indgange, 4 digitale udgange, 
1 Ethernet-port med Modbus-protokol

4 digitale indgange, 4 digitale udgange, 
1 Ethernet-port med Modbus-protokol

SENSORER 

SICK microScan3 sikkerhedssystem
(2 stk.)

360° visuel beskyttelse omkring robotten 360° visuel beskyttelse omkring robotten

3D-kamera (2 stk.) 2 stk.: Intel RealSense D435. 
FoV: Registrerer objekter i 1700 mm højde i en afstand 
af 950 mm foran robotten. 
114° total horisontal visning. Jordvisning, 
minimumsafstand fra robotten: 250 mm

2 stk.: Intel RealSense D435. 
FoV: Registrerer objekter i 1700 mm højde i en afstand 
af 950 mm foran robotten. 
114° total horisontal visning. Jordvisning, 
minimumsafstand fra robotten: 250 mm

Nærhedssensorer 8 stk. 8 stk.
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TEKNISKE SPECIFIKATIONER

MiR Pallet Rack MiR EU Pallet Rack 
SPECIFIK ANVENDELSE

Pallereol til MiR500 & MiR1000 Til automatisk afhentning og aflæsning af 40” x 48”-paller Til automatisk afhentning og aflæsning af europaller 

DIMENSIONER

Længde 1300 mm / 51,2 in 1300 mm / 51,2 in

Bredde 1182 mm / 46,5 in 1182 mm / 46,5 in

Højde 442 mm / 17,4 in 352 mm / 13,9 in

FARVE 

RAL-farve RAL 7011 / jerngrå RAL 7011 / jerngrå

NYTTELAST

Pallet Rack-nyttelast 1000 kg / 2200 lbs 1000 kg / 2200 lbs

MiR Pallet Lift MiR EU Pallet Lift MiR Shelf Lift 
SPECIFIK ANVENDELSE

Lifte til MiR500 og MiR1000 Til automatisk afhentning og 
aflæsning af paller af forskellige 
dimensioner

Til automatisk afhentning og 
aflæsning af europaller

Til automatisk afhentning og levering 
af vogne, reoler og andre lift-
applikationer

DIMENSIONER

Længde Chassislængde: 1304 mm / 51,3 in
Liftlængde: 1174 mm / 46,2 in

1200 mm / 47,2 in Chassislængde: 1304 mm / 51,3 in
Liftlængde: 1174 mm / 46,2 in

Bredde Chassisbredde: 910 mm / 35,8 in
Liftbredde: 710 mm / 28 in

162 mm / 6,4 in Chassisbredde: 910 mm / 35,8 in
Liftbredde: 710 mm / 28 in

Total højde i 
sænket position

94 mm / 3,7 in 87 mm / 3,4 in 94 mm / 3,7 in

Total højde i 
løftet position

156 mm / 6,1 in 150 mm / 5,9 in 156 mm / 6,1 in

FARVE

RAL-farve til MiR500-lifte RAL 7011 / jerngrå RAL 9005 / signalsort RAL 9005 / signalsort

RAL-farve til MiR1000-lifte RAL 9005 / signalsort RAL 9005 / signalsort RAL 9005 / signalsort

NYTTELAST

Lift-nyttelast for MiR500
  

500 kg / 1100 lbs
  

500 kg / 1100 lbs
  

1000 kg / 2200 lbs*
*Tag højde for begrænsningerne af robottens 
nyttelast

Lift-nyttelast for MiR1000 1000 kg / 2200 lbs 1000 kg / 2200 lbs 1000 kg / 2200 lbs

YDEEVNE

Løftehøjde 60 mm / 2,4 in 60 mm / 2,4 in 60 mm / 2,4 in

Løftecyklus Mindst 50.000 cyklusser Mindst 60.000 cyklusser Mindst 50.000 cyklusser

PALLER

Længde x bredde Understøttet med Lift Pallet Rack:
1016 mm x 1219 mm / 40 in x 48 in
Kan anvendes til forskellige palle- 
dimensioner

1200 mm x 800 mm / 
47,2 x 31,5 in
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TEKNISKE SPECIFIKATIONER

MiR Charge 24V MiR Charge 48V
SPECIFIK ANVENDELSE

Automatisk oplader til MiR robotter Robotten kører til og tilsluttes dokningsstationen Robotten kører til og tilsluttes dokningsstationen

DIMENSIONER

Bredde 580 mm / 22,8 in 620 mm / 24,4 in

Højde 300 mm / 11,8 in 340 mm / 13,4 in 

Dybde 120 mm / 4,7 in 200 mm (med opladningsplade: 480 mm)
 / 7,9 in (med opladningsplade: 18,9 in)

Vægt 10,5 kg / 22 lbs 21 kg / 46,3 lbs 

NOMINELLE DRIFTSBETINGELSER

Omgivende temperaturområde +5°C til 40°C +5°C til 40°C

Luftfugtighed 10-95% ikke-kondenserende 10-95% ikke-kondenserende

Strøm Udgang: 24 V, maks. 25 A
Indgang: 100/230 V ac, 50-60 Hz

Udgang: 48 V/40 A ved 240 V, 48 V/20 A ved 120 V
Indgang: 100 V-240 V, 50-60 Hz

COMPLIANCE

Standard EN-60335-2-29 EN60335-2-29

MiR Fleet
SPECIFIK ANVENDELSE

Central styring af en flåde af robotter Op til 100 robotter

Ordrehåndtering Prioritering og håndtering af ordrer for adskillige robotter

Styring af batteriniveau Overvågning af robottens batteriniveau og automatisk håndtering af 
genopladning

Trafikstyring Koordinering af kritiske zoner, hvor flere robotter krydser hinanden

TO LØSNINGER TILGÆNGELIGE

MiR Fleet PC Leveres som en fysisk PC-boks

MiR Fleet Server Solution Til installation i eksisterende serverinfrastruktur

MIR FLEET PC

Model NUC7i3DNB

PC Intel® Maple Canyon NUC

CPU Intel® Core™ i3-7100U Processor (3M Cache, 2,40 GHz)

RAM 8GB DDR4-2400

SSD 128 GB 2,5"

Styresystem Linux Ubuntu 16.04

Netværkskapacitet 1 Gbit Ethernet, ingen trådløs version

Påkrævede tilslutninger 110V- eller 230V-stikkontakt og Ethernet-netværkskabel

Installationskrav Skal køre på samme fysiske netværk som robotterne generelt

MIR FLEET SERVER

Installationsfil størrelse 3 GB

MiR Fleet opdateringsfil størrelse ~300 MB 

Serverkrav Dual core processor med min. 2,1 GHz clock

RAM Min. 8 GB

HDD 80 GB

Understøttede styresystemer Ubuntu 18.04 LTS, Ubuntu Server 18.04 LTS,  
Debian 9, CentOS 7, Redhat Enterprise Linux 7.4
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5
Sjællands Universitetshospital
Fem hospitalsafdelinger på Sjællands Universitetshospital modtager 
dagligt automatiske leveringer fra hospitalets steriliseringscenter med 
en MiR100. Inden den mobile robot ankom, stod serviceassistenter for 
de ugentlige leveringer af engangsmaterialer til hospitalets afdelinger. 
En manuel procedure, der indebar tunge løft. 

I dag forbedrer MiR100 ergonomien, sikrer at leveringer foretages i tide 
og frigør tid, så medarbejderne i stedet kan tage sig af patientnære 
opgaver.

Whirlpool
Whirlpool har indført tre MiR200 autonome mobile robotter til at transportere 
tørrertumblerdøre uden menneskelig interaktion. Hver MiR200 henter selv op til  
12 døre fra præ-samlebåndet og transporterer dem derefter til samlebåndet,  
hvor de aflæsses med et automatisk vognsystem. Hele forløbet på  
130 meter tager blot 3 minutter og 50 sekunder, og robotten  
anvender sine sensorer og scannere til at undgå forhindringer  
i de dynamiske omgivelser. 

Hurtig ROI

Afdelinger 
betjent pr. dag
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Born Global
Mobile Industrial Robots vokser hurtigt. Vi har afdelinger i Danmark (hovedsæde), USA, Spanien, Tyskland, 

Kina, Singapore og Japan, og med +200 forhandlere i mere end 55 lande – og flere følger – kan vi tilbyde 
vores robotter til kunder verden over.

HOVEDSÆDE

Mobile Industrial Robots AS
Emil Neckelmanns Vej 15F
5220 Odense SØ
Danmark

+45 20 377 577
mail@mir-robots.com

SALGSKONTOR

Mobile Industrial Robots Inc. - East
90-9B Colin Drive
Holbrook, NY 11741
USA

+1 (631) 675-1838
east-us@mir-robots.com

SALGSKONTOR

Mobile Industrial Robots Inc - West
2150 W Washington Street, Suite 401 
San Diego, CA 92110
USA

+1 (631) 553 5328
west-us@mir-robots.com

SALGSKONTOR

MiR Robots (Shanghai) Co., Ltd. 
Rm. 203, No. 618 Shenchang Rd.; 
Shanghai 201100, Kina

+86 158 0172 8490
china@mir-robots.com

SALGSKONTOR

Mobile Industrial Robots Pte. Ltd.
51 Science Park Road, #02-16 The Aries, 
Singapore Science Park 2
Singapore 117586 

+65 6770 0822
apac@mir-robots.com

SALGSKONTOR

Mobile Industrial Robots GmbH
Frankfurter Str. 27
65760 Eschborn - Frankfurt am Main
Tyskland

+49 175 733 4022
dach@mir-robots.com

Følg os på:

mir-robots.com

SALGSKONTOR

MiR Robots S.L.
Agricultura 106
08019 Barcelona
Spanien

+34 649 551 252
south-eu@mir-robots.com

SALGSKONTOR

Mobile Industrial Robots Japan
MM Park Building 7F
3-6-3, Minato Mirai, Nishi-ku
Yokohama 220-0012
Japan

+65 6904 0521
apac@mir-robots.com


