Automatisering
Automatiserede svejseløsninger

De bedste løsninger du kan få.
Sikrer kvalitet og præcision.
Udforsk potentialet.

Fordi det giver mening
Automatiserede svejseløsninger gør det muligt for ambitiøse
produktionsvirksomheder at differentiere sig og opnå en
konkurrencefordel på markedet.
Gennem innovation flytter vi grænserne for teknologi, så du kan
forbedre din produktion og skabe vækst i din virksomhed. Vi
tror på, at det er muligt at automatisere næsten enhver form for
svejsnings- og håndteringsproces, uanset dens kompleksitet.

Vær i stand til at følge med efterspørgslen
Med automatiserede processer kan du producere hurtigere,
smartere og i døgndrift. Du kan optimere dine processer for
at undgå unødig håndtering og behandling. Du kan øge eller
reducere produktionen uden at udskifte personale. Produktionen
kan rationaliseres og kapaciteten øges, så du kan acceptere
flere eller større ordrer og holde trit med efterspørgslen.

Lav bedre svejsninger, og forbedr dit produkt
Med automatiserede processer håndteres og svejses alle
komponenter på samme måde hver gang. Du opnår et højt
niveau af gentagelsesnøjagtighed, som manuelle processer
ikke kan efterligne. Det vil altid være muligt at levere produkter
med en høj svejsekvalitet. Du øger din pålidelighed og bliver
en mere attraktiv leverandør.

Investeringen betaler for sig selv
Du behøver ikke at have erfaring med automatisering for at få
succes. Vi vurderer nøje dine behov, og du bliver inkluderet i
udviklingsprocessen. Automatisering vil altid være en gevinst
for dig på lang sigt. Vi hjælper dig med at få overblik over
økonomien og beregner, hvordan din investering vil give det
bedst mulige afkast.

God rådgivning
er din garanti
for succes
Vi giver dig grundig og professionel rådgivning. Du kan være sikker på,
at din investering i automatisering bliver en gevinst for din virksomhed
og giver dig en konkurrencefordel.
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Dine behov er i fokus

Du bliver involveret

Du får adgang til svejsespecialister

Du får adgang til robotspecialister

Vi vurderer og undersøger alle faktorer, der kan
være relevante for din kommende investering,
før vi begynder at udvikle din løsning. Dine behov
er i fokus fra begyndelsen af projektet.

Vi vil gerne etablere et tæt samarbejde med
dig. Vores proces sikrer, at alle ressourcer bliver
brugt på realistiske projekter. Det omfatter at
se nærmere på dine behov, beregne dit afkast
og godkende svejseprøver og tidsplaner. Du
får også mulighed for at observere designet og
visualiseringen af din løsning.

Svejsning er en kompliceret produktionsproces
at automatisere. Vi skal vurdere pladetykkelse,
A-mål, gasbeskyttelse, og hvordan varmen vil
påvirke stålet.

Dine behov og krav er altid i fokus. Vi vælger kun
robotter, der vil udføre dine svejse- og håndteringsprocesser på den bedste måde.

Vi evaluerer alle dine krav og behov. Vi undersøger
elementer såsom svejsekvalitet, seriestørrelser
og fejlrate. Vi ser på dine ressourcer med hensyn
til tid, arbejdsstyrke, plads i produktionen og naturligvis - økonomien.

Efter implementering af din løsning kan vi løbende
vurdere, om det er relevant at optimere den, fx
med ny teknologi.

Når du samarbejder med os, får du adgang til mere
end 35 års erfaring med svejseautomatisering inden for MIG-, TIG, plasma-, modstands- og lasersvejsning. Erfarne og dedikerede svejsespecialister
vil spille en vigtig rolle i udviklingen af din løsning.

Vi arbejder tæt sammen med førende robotudviklere. Det omfatter præcisionsrobotter, robotter
specielt designet til svejsning, pick-and-place,
positionering, periferiudstyr og software. Vores
ingeniører er eksperter i robotintegration og -programmering. Takket være dem får du adgang til
den seneste forskning inden for robotteknologi.

Hvad vores kunder
siger...
..om rådgivning
"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 slut implementering og finindstilling af dem i vores eksisterende produktionsanlæg.
Sidst, men ikke mindst behøver vi ikke at være babysitter for Migatronic Automations
repræsentanter, og det betragter vi som en meget vigtig positiv egenskab."
Autoliv, Sverige

..om rationalisering
"Vi vidste, at der var behov for en eller anden form for automatiseringsløsning for at
kunne følge med efterspørgslen og fortsat være konkurrencedygtig […] "Vi har ikke
kun rationaliseret vores produktionsproces og øget produktiviteten på en måde, som
vi ikke troede mulig. Vi har også lært en masse om svejsning gennem samarbejdet
med Migatronic Automation. Det siger sig selv, at vi er glade for samarbejdet og den
automatiseringsløsning, som de har leveret."
Oglaend System, Norge

..om samarbejde
“Vi var ude efter en ny automatiseringsløsning, der kunne opfylde vores krav til nyeste
teknologi, effektivitet og svejsekvalitet, og det endte med, at Migatronic Automation
leverede en skræddersyet løsning, der overgik vores forventninger […] Migatronic
Automations ekspertviden blev en vigtig del af udviklingsprocessen. De vurderede
grundigt vores behov og gav os førsteklasses rådgivning i hele forløbet.”
Logitrans A/S, Danmark

..om produktionskapacitet
"Med Migatronic Automations hjælp er vores svejseproduktion blevet rationaliseret.
Dobbeltcellen er i dag dedikeret til de største produktionsserier, og svejser store
volumener hurtigt med høj kvalitet. Det har øget vores produktionskapacitet markant
fra 80.000 til lige over 100.000 trækstænger om året. Samtidig er enkeltcellen udstyret
med fem forskellige fiksturer, som fleksibelt håndterer produktionen af specielle dele
i mindre serier."

”Vi havde hørt om andre robotleverandører, men ikke alle havde erfaringer med at
udvikle skræddersyede svejseløsninger. Det har Migatronic Automation til gengæld,
og vi har fra starten haft stor tiltro til deres viden og kompetencer inden for rådgivning
og specialudvikling af løsninger til metalindustrien. Inden vi indledte samarbejdet med
Migatronic Automation, var vi lidt usikre på, om vi ville være i stand til at betjene moderne
svejserobotter, men det har vist sig at være en nem opgave”

Ole Almeborg A/S, Danmark

Roy Mæland, Aarsland Stål & Lakk, Norge

Intelligent fiksturteknologi
Med enkle eller avancerede fiksturer placeres emnerne
på samme sted for hver svejsning. Det sikrer effektivitet,
ensartede svejsninger, høj repeterbarhed og færre
fejl. Intelligente fiksturer kan håndteres manuelt eller
automatisk. De kan omfatte beskyttelsesgas og køling
til bundstrenge, og de kan være fleksible, justerbare og
have indbyggede sensorer. De kan håndtere forskellige
emner, hvis det er nødvendigt. De vil have lang levetid
med udskiftelige sliddele. Når det gælder intelligente
fiksturer, kan vi opfylde dine største forventninger.

Vi skaber et sikkert arbejdsmiljø
Det er vigtigt at dine medarbejdere har det godt, for at
du kan forbedre eller holde trvislen på et højt niveau. Vi vil
fremme ergonomisk korrekte arbejdsstillinger og fleksible
arbejdsstationer. Vi undersøger alle standarder og krav i
din branche, og vi sørger for at udforme de bedst mulige
løsninger for sikkerhedsafskærmning. På den måde sørger vi for, at din løsning vil overholde afskærmnings- og
sikkerhedsdirektiver. En mere miljøvenlig løsning til din
svejsningsproduktion er også en topprioritet. Det kunne
være en indbygget gassparefunktion i svejsemaskinen
og effektiv udsugning af svejserøg.

Kundetilpasset eller ej

Det afhænger
kun af dig

Du er sikkert ikke særlig unik

Offline-programmering

Når du har besluttet at investere i automatisering, er
der mange muligheder at vælge imellem. Vi tillader
os at antage, at din svejseproduktion sikkert ikke er
særlig unik. Vi tillader os også at antage, at vi har set
det hele før, og at vi kan løse de fleste udfordringer,
når det gælder automatisering af svejseproduktionsprocesser. Det afhænger alt sammen af dine behov,
dit ambitionsniveau og din økonomi.

Offline-programmering gør det muligt at udforme nye
programmer, mens du holder produktionen i gang, 24
timer i døgnet om nødvendigt. Du kan frit lave nye
programmer til nye emner eller ændre eksisterende
programmer uden at være nødt til at standse produktionen. Med virtuel programmering i designafdelingen, kan
robotten være klar med det samme, og du spare tid og
penge. Du vil kunne holde produktionskapaciteten høj.

Vælg kundetilpasset eller ej

IOT - Internet of Things

Alle automatiseringsløsninger består af forskellige
dele og elementer såsom svejseudstyr, industrirobotter, manipulatorer, track-systemer, sikkerhedsafskærmning og meget andet. Vi kan kundetilpasse din
løsning, eller vi kan sammensætte en løsning fra velkendte og grundigt afprøvede elementer. Vi lover, at
begge løsninger vil forbedre din produktion markant.

Velkommen til en smart-produktion. Velkommen til
Internet of Things. Kontinuerlig overvågning af din
automatiseringsløsning er en effektiv form for forebyggende vedligeholdelse. Overvågning af hver enkelt
bevægelse vil mindske risikoen for driftsafbrydelser
og sikre maksimal driftstid. Du kan også uddrage statistikker over hele driftstiden og bruge dem til optimeringsformål. Du kan gøre det selv, eller vi kan hjælpe.

“Der er ikke noget alternativ til en
svejseautomatiseringsløsning for en
produktionsvirksomhed i vores størrelse og med vores
ambitionsniveau. Automatisering sikrer ensartethed
og præcision i produktionsprocessen, og hvad der
måske er endnu mere vigtigt, er at det foregår på en
yderst effektiv og økonomisk fordelagtig måde.”

CASE

Komplekse produkter kræver
avancerede løsninger

Oddvar Tjåland, Projektleder

Verdens førende producent af landbrugsmaskiner, Kverneland Group, købte
en fuldautomatiseret svejseløsning for at optimere produktionsprocessen
for et nyt produkt.

Nyt produkt havde brug for nye produktionsanlæg
Kverneland Group er en hæderkronet norsk virksomhed, der udvikler, producerer og sælger
landbrugsmaskiner og serviceydelser af højeste kvalitet. Virksomheden udviklede et nyt pløjningsprodukt, der krævede en mere avanceret automatiseret svejseløsning.
- Vores nye produkt var en stor udfordring for vores eksisterende produktionsfaciliteter, alene
på grund af dets form og størrelse og svejseprocessens kompleksitet. Vi var derfor ude efter
en automationsløsning, der kunne opfylde vores krav om effektiv håndtering af komponenter,
udtalte Oddvar Tjåland, der er projektleder hos Kverneland.

Svejse- og håndteringsrobot i én løsning
Løsningen er en komplet turnkey-løsning bestående af en svejserobot og en håndteringsrobot,
der manipulerer svejseemnerne helt synkront med svejserobotten. Håndteringsrobotten kan
selv plukke komponenter direkte fra et enkeltsporet transportbånd, hvilket mindsker den
interne håndtering og rationaliserer produktionen optimalt. Den integrerede strømkilde er en
højteknologisk Migatronic Sigma svejsemaskine. På den måde kombineres svejseekspertisen
med den avancerede automatiseringsløsning.
Kverneland Groups svejseløsning oversteg deres 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 Migatronic
Automation udviklede til vores ekspanderende produktionslinje, siger Oddvar Tjåland.

“

Fra starten har vi oplevet et stærkt
partnerskab, der afspejler stor
professionalisme og ekspertise.
Oddvar Tjåland,
Projektleder

“Migatronic Automation
var en af de virksomheder,
der kunne levere en
overbevisende og
fuldautomatiseret
svejseløsning tilpasset
vores specifikke behov
med hensyn til den
seneste teknologi og
produktionseffektivitet.”
Oddvar Tjåland,
Produktionschef
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Få mere at vide på migatronic-automation.com

Migatronic Automation A/S
Knøsgaardvej 112
9440 Aabybro
Danmark
Tlf.: (+45) 96 962 700
Fax: (+45) 96 962 701
info@migatronic-automation.dk

