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Ford kjøper nyutviklede roboter – for
effektiv og billigere varelevering

Som det første selskapet i verden skal Ford Motor Company nå ta i bruk
roboten Digit. Utstyrt med armer og ben skal Digit jobbe side om side med
mennesker for å gjøre varelevering rimeligere og mer effektiv for Fords
nyttekjøretøykunder.

Det er en av Fords partnere, Agility Robotics som lanserer roboten for
kommersielt salg, hvor de to første er levert til bilprodusenten. Disse to
prototypene vises frem av Ford i forbindelse med den store teknologimessen
CES som nå avholdes i Las Vegas.

https://www.agilityrobotics.com/meet-digit


Robot og bil kommuniserer med hverandre

Noe av det viktigste i samarbeidet fremover er å finne bedre og mer effektive
metoder for å frakte varene fra lager til nyttekjøretøyet som skal utføre
transporten av varene til endelig destinasjon. Samarbeidet fokuserer også på
hvordan Fords nyttekjøretøy og roboten Digit skal kunne kommunisere
direkte med hverandre og omgivelsene. For eksempel kan Fords nyttekjøretøy
- som kontinuerlig er oppkoblet til internett - gi oppdatert skybasert
kartinformasjon til Digit.

- Netthandelen øker og vi har tro på at roboter vil kunne hjelpe våre
kommersielle nyttekjøretøykunder med å gjøre vareleveringene mer effektive
og rimeligere for oss alle, sier vice president, Ford Research and Advanced
Engineering, and Chief Technology Officer, Ken Washington.

- Digit er et virkelig gjennombrudd for oss. For første gang kan vi tilby en
menneskelignende robot som kan brukes av en rekke kunder innenfor mange
industrier, sier administrerende direktør i Agility, Dr. Damion Shelton.

Bærer opptil 18 kilo om gangen

Digit kan bære opptil 18 kilo av gangen. Den er utviklet på en måte som gjør
at den tar liten plass å frakte. Når kjøretøyet ankommer leveringsstedet tar
Digit seg av de siste meterne av leveringen – helt frem til døren. Støter den
på hindringer kan Digit - via bilen - få tilgang til ekstra datakraft for å løse
dette. Roboten veier lite og bruker lite energi. Den kan derfor jobbe lange
dager uten at den trengs å bli ladet opp.

Digit skal også kunne motta informasjon om nøyaktig hvor kunden ønsker
pakken levert. Skulle den møte på problemer underveis kan den via Fords
internettilkoblede kjøretøy spørre om hjelp.

Ford Motor Company og Agility Robotics inngikk et samarbeid i mai 2019 for
å gjøre varelevering smidigere.

Om Ford Motor Company

https://www.agilityrobotics.com/ford-partnership


Ford Motor Company er et global selskap med hovedkontor i Dearborn, Michigan,
USA. Selskapet utvikler og produserer en rekke kjøretøy som inkluderer
personbiler, SUVer, nyttekjøretøy, lastebiler, elektrifiserte kjøretøy og Lincoln
luksusbiler.Konsernet leverer også finansielle tjenester gjennom Ford Motor Credit
Company. Ford Motor Company har som mål å ha en ledende rolle innen
elektrifisering, selvkjørende biler og mobilitetsløsninger. Ford har 194 000
ansatte over hele verden. For mer informasjon om Ford, produktene og Ford Motor
Credit Company, vennligst se www.corporate.ford.com

Ford Europa er ansvarlig for å produsere, selge og vedlikeholde Ford kjøretøy i 50
markeder og har ca.50.000 ansatte ved sine heleide anlegg. De har rundt 64.000
ansatte når fellesforetak og ikke-konsoliderte virksomheter er inkludert. I tillegg
til Ford Motor Credit Company inkluderer Ford Europas virksomhet Ford
Servicemarked og 20 produksjonsenheter (hvorav 13 er heleide og 7 er
ukonsoliderte joint venture fasiliteter.). Den første Ford-bilen ble sendt til Europa i
1903 – samme år som Ford Motor Company ble etablert. Produksjon i Europa
startet i 1911.

Ford Motor Norge er en bilprodusent og mobilitetsselskap som importerer biler og
deler for salg gjennom et forhandlernettverk på 82 salgs- og servicepunkter. Den
første Ford-bilen kom til Norge allerede i 1906, trolig gjennom firmaet E.C.
Gjestvang i Oslo. Lenge var det kun private forhandlere som importerte Ford til
Norge via Danmark. Først i 1960 ble Ford Motor Norge etablert etter sterkt
engasjement fra blant annet Trygve Lie, FNs første generalsekretær og norsk
ambassadør i Washington.
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