
Automatisering
Automatiska svetslösningar

Optimerade lösningar.
Garanterad kvalitet och precision. 
Utforska potentialen.



Enkel logik och sunt förnuft

Bli mer flexibel
Automatisera dina processer för en snabbare och smar-
tare produktion, dygnet runt. Optimera dina processer 
för att undvika onödig hantering och bearbetning. Han-
tera upp- och nedtrappning av produktionen utan att 
byta personal. Rationalisera din produktion och öka 
din kapacitet för fler och större beställningar – och håll 
jämna steg med marknaden.

Bättre svetsning och nöjdare kunder
Automatisera dina processer för exakt samma resultat 
varje gång. Uppnå en nivå av upprepad noggrannhet som 
är omöjlig på manuell väg. Leverera svetsning av högsta 
kvalitet. Öka din tillförlitlighet för en ökad kundkrets.

Investeringen kommer att betala sig själv
Du behöver inte någon tidigare erfarenhet av automa-
tisering. Vi överväger alla dina behov och du deltar i 
utvecklingsprocessen. Automatisering kommer alltid att 
löna sig i långa loppet. Vi hjälper dig med en ekonomisk 
översikt och hur du kan få bästa möjliga avkastning på 
din investering.

Automatiserade svetslösningar hjälper ambitiösa 
tillverkningsföretag att skapa sig kunkurrensfördelar.

Förbättra din produktion och se ditt företag växa 
med hjälp av våra innovativa lösningar. Vi ser att 
det går att automatisera i stort sett alla svets- och 
hanteringsprocesser, oavsett dess komplexitet.



Du har tillgång till svetsspecialister
Svetsning är en komplicerad process som är 
svår att automatisera. Man måste överväga 
materialtjockleken, gasskydd och hur stålet 
kommer att påverkas av uppvärmningen. 

Hos oss får du tillgång till mer än 35 års erfaren-
het av svetsautomatisering, inklusive MIG-, TIG-, 
plasma-, motstånds- och lasersvetsning. Erfarna 
och engagerade svetsspecialister kommer att 
spela en viktig roll i utvecklingen av din produkt 
och din process.
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Bra rådgivning 
är din garanti 
för framgång

Dina behov i fokus
Vi tar med även de minsta detaljerna i beräk-
ningen för din kommande investering, innan vi 
börjar utveckla din lösning. Dina behov är i fokus 
redan från början.

Vi utvärderar alla dina behov. Vi analyserar ele-
ment som svetskvalitet, arbetsstyckeskvantitet 
och felfrekvens. Vi bedömer och tar hänsyn till 
dina resurser vad gäller tid, personal, utrymme 
och ekonomi.

1
Du får tillgång till robotspecialister
Dina behov och krav är alltid i fokus. Vi kommer 
att välja en robot som bäst lämpar sig för dina 
svets- och hanteringsprocesser.

Vi har ett nära samarbete med ledande robotut-
vecklare. Det inkluderar precisionsrobotar, spe-
cialdesignade robotar för svetsning, pick-and-
place, lägesställare, kringutrustning och mjukvara.

Våra ingenjörer är specialister på robotintegration 
och programmering. De kommer att ge dig tillgång 
till den senaste forskningen inom robotteknik.
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Din medverkan
Vi är angelägna om att etablera ett nära sam-
arbete med dig. Vi säkerställer att alla resurser 
läggs på realistiska projekt. Detta innefattar att 
utvärdera dina behov, beräkna avkastningen på 
din investering, godkänna svetsprover och tids-
planering. Du får också tillfälle att se designen 
och visualisera din lösning.

Efter genomförandet av er lösning, kan vi med 
tiden bedöma om den behöver optimeras, t.ex. 
via nya tekniska innovationer.
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Vi ger noggrann och professionell rådgivning. Du kan känna 
dig trygg i att din investering kommer att löna sig och ge dig 
en viktig konkurrensfördel.



”Vi hade hört talas om andra robotleverantörer, men alla hade ej erfarenhet av att 
utveckla skräddarsydda svetslösningar. Det har Migatronic Automation i gengäld, och 
vi har från starten haft stor tilltro till deras kunskap och kompetens inom rådgivning 
och specialutveckling av lösningar till metallindustrin. Innan vi inledde samarbetet med 
Migatronic Automation, var vi lite osäkra på, om vi skulle vara kapabla att hantera moderna 
svetsrobotar, men det har visat sig att vara en lätt uppgift”

Roy Mæland, Aarsland Stål & Lakk, Norge

Vad våra kunder 
säger...

..om konsultverksamhet
"Kommunikationen och samarbetet med Migatronic Automation gick både smidigt och 
professionellt – från att tidigt i processen diskutera våra verkliga behov, till utveckling 
av de automatiserade svetssystemen och implementering och finjustering av dem i 
våra befintliga produktionsanläggningar. Men viktigast av allt är att man inte behöver 
hålla ett vakande öga på Migatronic Automations representanter, som vi anser är en 
mycket viktig egenskap.” 

Autoliv, Sverige

..om rationalisering
”Vi var medvetna om att någon form av automatisering krävdes för att hålla jämna steg 
med konkurrenterna […] Vi har inte bara rationaliserat vår tillverkning genom automa-
tisering utan även ökat vår produktivitet på ett sätt som vi inte trodde var möjligt. Vi 
har också lärt oss mer om svetsning i vårt samarbete med Migatronic Automation. Det 
är uppenbart att vi är mycket nöjda med vårt samarbete och deras automatiserade 
lösning som de försett oss med.” 

Oglaend System, Norge

...om samarbete
"Vi var på jakt efter ett nytt, automatiserat svetssystem som mötte våra krav på spets-
teknologi, effektivitet och kvalitet och Migatronic Automation erbjöd en skräddarsydd 
lösning som överträffade våra initiala förväntningar […] Migatronic Automations exper-
tis blev snabbt en viktig tillgång i utvecklingsprocessen. De utvärderade våra behov 
noggrant och försåg oss med mycket betydelsefull rådgivning under hela processen.”

Logitrans A/S, Danmark

..om produktionskapacitet
”Migatronic Automation har hjälpt oss att rationalisera hela vår svetsproduktion. Dub-
belcellen används för våra största serieproduktioner och ger en snabb och högkvalitativ 
svetsning. Detta har avsevärt förbättrat vår årliga dragstångsproduktion från 80 000 
till drygt 100 000. Å andra sidan har enkelcellen fem olika fixturer för flexibel hantering 
av mindre serier av specialkomponenter.”

Ole Almeborg A/S, Danmark



Intelligent fixturteknologi 

Med enkla eller avancerade fixturer placeras dina 
arbetsstycken på samma plats för varje svetsning. 
Det säkerställer effektivitet, enhetliga svetsningar, 
hög repeterbarhet och minimerar misstag. Intelligenta 
fixturer kan hanteras manuellt eller automatiskt. De 
kan innehålla rotskyddsgas och kylning och kan vara 
flexibla, justerbara samt ha inbyggda sensorer. De kan 
vid behov hantera flera olika arbetsstycken. Utbytbara 
slitdelar ger lång livslängd. Vi kan möta dina högsta 
förväntningar när det gäller intelligenta fixturer. 

Skapa en säker arbetsmiljö

Din personals välbefinnande är viktigt för att uppnå 
eller upprätthålla en god arbetstillfredsställelse. Vi 
främjar en ergonomisk arbetsställning och flexibla 
arbetsplatser. Vi studerar alla standarder och krav för 
din bransch och anstränger oss för att skapa bästa 
möjliga säkerhetsstängsel. På så sätt säkerställer vi 
att din lösning följer avskärmnings- och säkerhetsdi-
rektiven. En mer miljövänlig lösning för din svetspro-
duktion har också högsta prioritet. Det kan vara en 
inbyggd gasbesparande funktion i svetsströmkällan 
eller effektivt utsug av svetsrök.

Offline-programmering 

Med Offline-programmering kan du skapa nya program 
samtidigt som du håller produktionen igång - dygnet 
runt. Skapa program för nya arbetsstycken eller finjus-
tera befintliga program utan att avbryta produktionen. 
Med virtuell designprogrammering kan roboten bli 
klar direkt och du sparar tid och pengar. Du kommer 
att kunna upprätthålla en hög produktionskapacitet.

IOT - Internet of Things (Sakernas Internet) 

Välkommen till en smart produktion. Välkommen till 
Internet of Things. Kontinuerlig övervakning av din 
automatisering är en effektiv form av förebyggande 
underhåll. Noggrann övervakning minskar stillestånds-
risken och säkerställer maximal drifttid. Du får även 
tillgång till all driftstatistik att användas i optime-
ringssyfte. Du kan göra det själv eller ta hjälp av oss.

Välj en kundanpassad design eller ej

Varje automatiseringslösning består av olika delar 
och delenheter såsom svetsutrustning, industriro-
botar, lägesställare, spårsystem, säkerhetsstängsel 
m.m. Vi kan ta fram en skräddarsydd lösning eller 
sammanställa en lösning av välkända och redan nog-
grant testade underenheter. Vi garanterar att båda 
lösningarna kommer att ge en märkbar förbättring.

Kundanpassad eller ej 

Det är upp  
till dig.

Dina behov kanske inte är så unika som du tror

När du väl bestämt dig för att automatisera finns det 
många alternativ. Vi vågar påstå att din situation kan-
ske inte är så unik som du kan tro. Vi vågar dessutom 
påstå att vi har sett det mesta, och att vi kan lösa 
de flesta utmaningar inom svetsautomatisering. Allt 
hänger på dina behov, dina mål och din budget.



“Det finns inga alternativ till en automatiserad 
lösning för ett tillverkningsföretag 

av vår omfattning och ambitionsnivå. 
Automatisering säkerställer enhetlighet 

och precision i tillverkningsprocessen, och 
framför allt - på ett mycket effektivt och 

kostnadseffektivt sätt.” 

Oddvar Tjåland, Production Manager

“Migatronic Automation 
kunde erbjuda en 
helautomatisk och 
skräddarsydd lösning 
för våra specifika behov 
av spetsteknik och 
effektivitet.” 

Oddvar Tjåland,  
Production Manager

CASE

Komplexa produkter kräver 
avancerade lösningar

En ny produkt krävde nya tillverkningsanläggningar
Kverneland Group utvecklar, tillverkar och distribuerar lantbruksmaskiner och tjänster av 
högsta kvalitet. Företaget utvecklade en ny plöjningsprodukt som krävde en mer avancerad, 
automatiserad svetslösning. 

– Vår nya produkt visade sig vara ett problem för våra befintliga tillverkningsanläggningar, på 
grund av dess form och storlek samt den komplicerade svetsprocessen. Vi var därför på jakt 
efter ett nytt automatiserat system som kunde möta våra krav på en automatiserad lösning som 
kunde hantera dessa komponenter effektivt, säger Oddvar Tjåland, projektledare på Kverneland.

Svets- och hanteringsrobot i ett system
Lösningen är ett komplett, nyckelfärdigt system bestående av en svetsrobot och en hante-
ringsrobot som hanterar arbetsstyckena synkroniserat med svetsroboten. Hanteringsroboten 
kan plocka komponenter direkt från en monorail-transportör, för minskad intern hantering 
och optimal produktionsrationalisering. Den integrerade strömkällan är en högteknologisk, 
Migatronic Sigma svetsmaskin. Med andra ord, en kombination av svetsexpertis och ett mycket 
avancerat, automatiskt svetssystem.

Kverneland Groups automatiserade svetslösning lyckades överträffa deras förväntningar: 

– Vi behövde ett system som kunde hantera alla aspekter av svetsprocessen, särskilt vad gäller 
korrekt placering och fixering av komponenterna. Vi var mycket nöjda med den kompletta lösning 
som Migatronic Automation tog fram åt oss, säger Oddvar Tjåland.

Redan från början upplevde vi 
ett starkt partnerskap byggt 

på omfattande professionalism 
och expertis. 

Oddvar Tjåland,  
Production Manager

“

Kverneland Group, internationell marknadsledare inom jordbruksma-
skiner och tjänster, investerade i ett helautomatiskt svetssystem i syfte 
att optimera tillverkningsprocessen för en ny produkt.



Automatisering

Migatronic Automation A/S
Knøsgaardvej  112
9440 Aabybro
Danmark

Tel.: (+45) 96 962 700
Fax: (+45) 96 962 701
info@migatronic-automation.dk

Läs mer på migatronic-automation.com
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