P E R F E C T I O N

MAKE NO MISTAKE. WITH US YOU WON’T.

Perfection in all aspects of automated welding

O NE THING ABOUT REPETITION
IT GETS BORING SOON ENOUGH
BUT ROBOTS CAN’T SEEM TO GET ENOUGH OF IT

DEN, SOM HAR EVNEN, HAR PLIGTEN
Hos Migatronic Automation besidder vi vigtig
viden. Vi synes, at den viden forpligter os til
at være med til at forbedre vores samfund.
Gennem innovation og passion for det, vi
laver, udfordrer vi den etablerede tankegang
og medvirker til markante produktionsfremskridt via automatisering. Det er nemlig her
magien opstår; når vi bliver inspireret og får
nye ideer. Vi mener, at innovation er afgørende for at lykkes i den moderne konkurrence;
at der må være en bedre måde.

”Vi betragter os selv mere som rådgivende ingeniører end bare
leverandør af et produkt. Skræddersyede svejseautomatiseringsløsninger udvikler vi i tæt samarbejde med kunden, så den færdige
løsning opfylder alle specifikke behov. Vores samarbejde slutter
ikke efter levering. Vi overvejer løbende nye teknologiske tiltag,
der kan optimere kundens produktion.”
Claus Pagh, salgsdirektør

Derfor har vi siden 1985 hjulpet produktionsindustrien med nytænkende løsninger inden
for automatiseret svejsning. Kald os genier,
nørder eller teknologiske talenter – vi tænker
innovativt og udvikler automatiseringsløsninger, der tager svejseproduktion til et helt nyt
niveau.
Vi boltrer os i det store forretningsmæssige
potentiale, der er i automatisering af produktionsprocesser til gavn for industrivirksomheder i hele verden.

O NE THING ABOUT CLIENTS
THEY ALW AYS ASK THE IMPOSSIBLE
AND WE ALWAYS DELIVER

DET ER SERIØS INGENIØRKUNST, DER
GØR FORSKELLEN
Det lyder måske en anelse arrogant, men
det er netop der, vi har vores berettigelse. Vi
kalder det seriøs ingeniørkunst, fordi vi udfordrer kundens behov med vores ekspertise for
at finde den bedste løsning.
Vi forstår kundernes behov for at holde sig
konkurrencedygtige. Det er en præmis for
at drive en sund forretning. Og effektivitet
er nøglen til at opnå en tilfredsstillende
ROI. Derfor er vi optaget af at optimere din
produktion eller dele af den med svejseautomatisering bygget på den nyeste teknologi.
Med en automatiseret svejseproces får du
altid perfekte, ensartede svejsninger, der øger
kvaliteten af dit slutprodukt.
Vores løsninger øger produktivitet, konkurrenceevne og indtjening og eliminerer
efterbehandling af svejseemner.

Det særlige ved os er, at vi bruger unikt
udviklede processer og egne teknologier til at
sænke fejlraten i svejsninger og derved sikre
vores kunder, at de kan spare tid og penge.
Men én ting er økonomi og effektivitet.
Noget andet er slid på medarbejdere. Når du
vælger at automatisere din produktion eller
dele af den i samarbejde med os, så skaber
du også et bedre arbejdsmiljø. Dels fordi du
fjerner ensidigt gentaget arbejde, dels fordi
vi bygger god ergonomi ind i de arbejdsopgaver, der ligger i at betjene anlægget - både
hvad angår håndtering, støj, stråling og røg.
Når en produktion overgår til automatisering,
er det en forandringsproces. Vores omfattende viden, erfaring og særlige processtyring
sikrer, at ethvert behov bliver belyst, og at du
får en løsning, hvor interne ressourcer bliver
brugt bedst muligt.

DU FÅR IKKE BEDRE LØSNINGER

Vi udvikler de bedste turnkey-løsninger, du
kan få inden for automatiseret svejsning. De
er skræddersyet til dit behov og fås kun hos os.
Vi samarbejder med verdens førende robotproducenter og har derved altid adgang til
den nyeste robotteknologi på markedet.
Vores ingeniører er eksperter i robotintegration- og programmering. De integrerer den
nyeste teknologi i løsningerne og opfinder
ofte nye processer og systemer under opbygningen af et anlæg - altid med kundens
behov og svejsekvalitet for øje.

·· Skræddersyede turnkey-løsninger
·· CoWelder MIG/MAG & TIG
(kollaborativ svejserobotløsning)
·· Standardprodukter
(rundsøm, langsøm, RoBox)
·· Fikstur-teknologier
·· Vision-teknologi
·· Dataopsamling og sporbarhed
·· Fjerndiagnosticering af systemer
·· Svejsekvalitetsovervågning
·· Innovative produkter
(TIG Vision Box og TIG Wolfram Box)
·· Lasersvejsning
·· Modstandssvejsning
·· Retrofit-løsninger
·· Stærk serviceorganisation
·· Sikker investeringsproces (SIP)
·· Pick-and-place og håndteringsrobot

KVERNELAND BUSINESS CASE

KOMPLEKSE PRODUKTER KRÆVER
AVANCEREDE LØSNINGER
Verdens førende producent af landbrugsmaskiner,
Kverneland Group, har købt en fuldautomatiseret
svejseløsning fra Migatronic Automation for at optimere
produktionsprocessen for et nyt produkt.

NYT PRODUKT KRÆVEDE NYE
PRODUKTIONSFACILITETER
Kverneland Group er en hæderkronet
norsk virksomhed, der udvikler, producerer og sælger landbrugsmaskiner
og serviceydelser af højeste kvalitet.
Virksomheden har fabrikker og salgskontorer i Europa og Asien med mere
end 2200 ansatte og eksporterer på
verdensplan til mere end 60 lande.

“Fra starten har vi oplevet et stærkt partnerskab,
der afspejler stor professionalisme og ekspertise
i alle faser af processen. Vi var heller ikke i tvivl
om, at deres folk var meget engagerede i at
udvikle den bedst mulige løsning til os”
Oddvar Tjålan, projektleder,
Kverneland, Norge

For nylig udviklede virksomheden et
nyt pløjningsprodukt, der kræver en
ny og mere avanceret svejseautomatiseringsløsning. ”Vi var ude efter en
ny automatiseringsløsning, der kunne
opfylde vores krav til effektiv håndtering af komponenter – og her var
Migatronic Automation i stand til at
levere en overbevisende og fuldautomatiseret svejseløsning med nyeste
teknologi, der var tilpasset vores
specifikke behov for produktionseffektivitet” fortæller Oddvar Tjåland,
projektleder hos Kverneland.”Der er
ikke noget alternativ til en svejseautomatiseringsløsning for en produktionsvirksomhed i vores størrelse og
med vores ambitionsniveau. Automa-

tisering sikrer ensartethed og præcision i produktionsprocessen, og - hvad
der måske er endnu mere vigtigt
– det foregår på en yderst effektiv og
økonomisk fordelagtig måde”, siger
Oddvar Tjåland.
LØSNING OVERSTIGER
FORVENTNINGER
Den nye svejseautomatiseringsløsning
fra Migatronic Automation oversteg
den norske virksomheds forventninger: ”Vores hovedkrav var en løsning,
der kunne håndtere alle aspekter af
svejseprocessen, særligt i forhold til de
vanskeligheder, der er forbundet med
korrekt positionering og fastgørelse
af komponenter. Derfor var vi meget
tilfredse med den komplette automatiseringsløsning, der blev udviklet til
vores ekspanderende produktionslinje”, siger Oddvar Tjåland.
ET STÆRKT PARTNERSKAB
”Fra starten har vi oplevet et stærkt
partnerskab, der afspejler stor professionalisme og ekspertise i alle faser af
processen. Vi var heller ikke i tvivl om,
at deres folk var meget engagerede i

at udvikle den bedst mulige løsning til
os”, fremhæver Oddvar Tjåland.
SVEJSE- OG HÅNDTERINGSROBOT I ÉN LØSNING
Det, som Migatronic Automation har
udviklet til Kverneland Group, er en
komplet turnkey-løsning bestående af
en svejserobot og en håndteringsrobot, der manipulerer svejseemnerne
helt synkront med svejserobotten. Det
sikrer en optimal svejseposition, mens
brænderpositionen justeres ved hjælp
af fugefølgning under svejsning.
Håndteringsrobotten kan selv plukke
komponenter direkte fra et enkeltsporet transportbånd - det mindsker den
interne håndtering og rationaliserer
produktionen optimalt.
EKSPERTISE I SVEJSNING OG
AUTOMATION
Den integrerede strømkilde er en
højteknologisk Sigma Galaxy svejsemaskine. På den måde kombineres
moderselskabet Migatronics svejseekspertise med datterselskabet Migatronic Automations avancerede automatiseringsløsning.

O NE THING ABOUT PERFECTION
IT ALW AYS SEEMS IMPOSSIBLE
UNTIL IT’S DONE

”Ved at arbejde tæt sammen med vores moderselskab, Migatronic,
kan vi tilbyde vores kunder viden om og erfaring med alle aspekter
af svejseautomatisering – fra robotintegration til svejseteknologi.
Det er en stor styrke for os, og det er med til at give vores kunder en
konkurrencefordel.”
Claus Pagh, salgsdirektør

EN SIKKER INVESTERINGSPROCES OG ET
UNIKT SAMARBEJDE
Vi vil gerne sikre vores kunder en proces med
udsigt til et hurtigt investeringsafkast. Derfor er
det nødvendigt at indgå i et tæt partnerskab.
Vi er specialister i at udvikle skræddersyede
automatiseringsløsninger, men vi kan ikke gøre
det uden at afsætte tid og kræfter til en grundig vurdering af kundernes krav. Med en SIP
projektaftale får du et struktureret investeringsforløb gennem alle faser. Vi sikrer, at de mange
investerede ressourcer bliver kanaliseret hen på
realistisk gennemførlige projekter.
PLANLÆGNING OG PROJEKTSTYRING
Allerede i specifikationsfasen udarbejder vi i
fællesskab en tidsplan for projektet. Tidsplanen
omfatter alle steps i de efterfølgende designog aftalefaser frem til eventuel indgåelse af en
projektaftale på den projekterede automatiseringsløsning.

WORKSHOP MED INTERNE OG
EKSTERNE SPECIALISTER
På en workshop kommer alle projektets kravspecifikationer på bordet; her mødes vores erfarne svejseingeniører, dine produktionsfolk og
ingeniører samt eksterne specialister inden for
fx miljø, metallurgi, layout og flow samt logistik
og arbejdsmiljø. I fælleskab finder vi frem til en
præcis platform for en målrettet designfase for
hver enkelt automatiseringsinvestering.
VIDENSDELING OG FORTROLIGHED
Vidensdeling er en forudsætning for den bedst
tænkelige automatiseringsløsning med kortest
mulig tilbagebetalingstid. Derfor udarbejder
vi en fortrolighedsaftale og forpligter os til
gensidig udveksling af al viden - uden konkurrencemæssige risici.

SPECIFIKATIONSFASE
BEHOVSANALYSE

PROJEKTVURDERING

TIDSPLANLÆGNING

FORTROLIGHEDSAFTALE

DESIGNFASE
FORANALYSE

Krav til svejseproces,
automation, svejseemner,
layout, håndtering, flow mv.

LØSNINGSKONCEPT

LØSNINGSVURDERING

Svejseproces, robotløsning,
layout, periferiudstyr,
betjeningsflade mv.

Svejseprøver, visualisering af
løsning, ROI

FORHANDLING

PROJEKTAFTALE

PROJEKTFASE
TILBUD

Præsentationsmøde

Afklaring af tekniske og
kommercielle forhold

Indgåelse af aftale

PROJEKTSTART

Installation, uddannelse
og implementering

WORKSHOP

AUTOLIV BUSINESS CASE

EN NY GENERATION AF
AIRBAGS

Migatronic Automation har i mere end 20 år været
blandt Autolivs foretrukne forretningspartnere inden for
udvikling af automatiserede svejseløsninger, der passer til
den svenske multinationale virksomheds specifikke behov.

“Vi har mange års erfaring med
automatiseret svejsning på vores fabrik, så
vi var meget klare i vores kravsspecifikation.
Alligevel lykkedes det Migatronic
Automation at udfordre vores specifikke
behov med deres kompetencer og
ekspertise på området, og de kunne endda
også finde nye områder, hvor vi kunne
optimere produktionsprocessen yderligere.”
Anders Ohlson, projektleder
Autoliv, Sverige

”Vi har planer om at øge den årlige
produktion til 8 millioner airbags
inden 2019, og det er derfor, at
vi netop har investeret i fem nye
svejseautomatiseringssystemer fra
Migatronic Automation”, forklarer
projektleder hos Autoliv Anders
Ohlson.
PRODUKTIONSPROCESSER
AFHÆNGER AF HINANDEN
Autoliv leverer sikkerhedssystemer
til mere end 100 forskellige bilmærker over hele verden, og blandt
de nuværende kunder af den nye
type airbags er der bilmærker som
Ford, Renault, BMW, Mercedes og
Volkswagen.
”Svejseautomatisering giver effektivitet, driftssikkerhed og økonomiske fordele i vores storvolumen
produktion og sikrer samtidig, at
vores produkter – i dette tilfælde airbag-pumpen - bliver ensartet i design
og kvalitet. Men den indbyrdes produktionsafhængighed i bilindustrien
forklarer også, hvorfor vi stiller så

store krav til vores egne forretningspartnere og deres leveringsevne. Vi
er simpelthen lige så afhængige af
dem, som vores kunder er afhængige
af os”, siger Anders Ohlson.
EKSPERTISE FREM FOR ALT
”Vi er altid meget omhyggelige i
vores indkøbsprocesser og i vores
vurdering af tilbud og løsninger i
markedet. Vi har mange års erfaring
med automatiseret svejsning på
vores fabrik, så vi var meget klare i
vores kravsspecifikation. Alligevel lykkedes det Migatronic Automation at
udfordre vores specifikke behov med
deres kompetencer og ekspertise på
området, og de kunne endda også
finde nye områder, hvor vi kunne
optimere produktionsprocessen
yderligere.
Af den grund og fordi de har den
nyeste teknologi, var Migatronic
Automation dem, som vi følte os
mest trygge ved at vælge til opgaven, selv om de ikke var de billigste
på markedet”, siger Anders Ohlson.

INTET BEHOV FOR AT VÆRE
BABYSITTER
Det projektbaserede samarbejde
mellem kunde og Migatronic Automation sammen med den sideløbende rådgivning var også centralt i
Autolivs valg af forretningspartner:
”Kommunikationen og hele Migatronic Automations setup forløb bare
glat og professionelt – fra rådgivning
tidligt i processen med henblik på
yderligere at klarlægge vores behov
og krav til udvikling af de avancerede
automatiserede svejsesystemer og til
slutimplementering og finindstilling
af dem i vores eksisterende produktionsanlæg. Og sidst, men ikke mindst
behøver vi ikke at være babysitter
for Migatronic Automations repræsentanter, og det betragter vi som
en meget vigtig positiv egenskab. De
ved, hvad de har med at gøre, og har
gennem hele processen kunnet klare
sig selv her hos os”, slutter Anders
Ohlson.

O NE THING ABOUT ROBOTS
THEY ARE ONLY AS SMART AS WE MAKE THEM
BUT THEY ARE ACCURATE AND FAST

Migatronic Automation er en af Europas mest
kompetente integratorer af svejseautomatisering til MIG-, TIG-, Plasma-, modstands- og
lasersvejsning. Vi er specialister i svejseteknologi, robotanvendelse og fiksturudvikling
samt ISO-certificeret i projektledelse fra idé
til køreklar produktion, og har siden 1985
installeret og implementeret mere end 2.000
skræddersyede svejseinstallationer til en lang
række virksomheder i Europa samt USA, Kina
og Indien.

Migatronic Automation
+45 96 96 27 00
info@migatronic-automation.dk
Knøsgaardvej 112
9440 Aabybro
Denmark

Migatronic Automation er et selskab i Migatronic koncernen, der siden 1970 har udviklet
og produceret svejsemaskiner af høj kvalitet.
Den nyeste viden om svejseteknologi, -processer og -automatisering er dermed samlet på
ét sted.

