Robotarme

har indtaget produktionshallen i
virksomheden Trelleborg Sealing
Solutions i Helsingør.
Det har været en kæmpe succes.
DIrA Automationsprisen 2014 går til
Trelleborg Sealing Solutions for deres
gennemgribende produktionsoptimering og indførelse 35 robotter på to et
halvt år.
For tre år siden fik de to ildsjæle, produktionschef Jesper riis og procesteknisk chef Henrik Tørnes,
gennem ihærdigt arbejde
overbevist ledelsen om at
kaste sig ud i et omfattende
automatiseringsprojekt.
I
første omgang blev der købt
seks robotter. De blev hurtigt
til flere, og i dag er der 42
robotter kørende i produktionen.
virksomheden laver blandt
andet tætninger til automobilbranchen, samt olie og
gas industrien, og det er det
mere ensformige arbejde,
som robotterne har overtaget.
’vi konkurrerer med Kina, Indien og
USA om at være konkurrencedygtige
på prisen - vi kunne se, at vi var nødt
til at producere mere smart og effektivt,’ fortæller adm. direktør Kent H.
bergenholtz.
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Da vi for godt to år siden fik de første robotter, var vi som medarbejdere
meget skeptiske da vi troede at de
skulle komme til at koste arbejdsplader. Dette var dog ikke tilfældet, der
blev derimod ansat flere i virksomheden. vi har nu som medarbejdere lært

at tage denne nytænkende udvikling
til os og bruge robotterne som et
hjælpeværktøj i hverdagen fortæller
tillidsrepræsentant morten månsson.
Trelleborg Sealing Solutions er en
del af den globale koncern Trelleborg

Group, der arbejder med avanceret
polymerteknologi.
virksomhedens danske fabrik er
grundlagt i 1965 i Helsingør, hvor der
i dag er 340 ansatte. I kraft af Trelleborgs vedholdende fokus på automation har fabrikken i Danmark formået
både at fastholde og tiltrække opgaver, fordi robotterne
reducerer produktionsomkostningerne markant via
en optimeret udnyttelse af
produktionsapparatet. Leveringstiden på Trelleborg
Sealing Solutions’ produkter
er nedsat markant, og alt i alt
har optimeringen faktisk resulteret i flere jobs og i fastansættelse af vikarer.
Trelleborgs løsninger kan
vise sig at blive en mental
murbrækker for andre danske industrivirksomheder, da
de har vist, at man ikke behøver at investere i meget komplicerede robotløsninger. Trelleborg Sealing solutions har med sine løsninger
ændret opfattelsen af, hvad en robot
er, og hvad den kan.
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