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TI fremhæver 
automationsinteresse
Robot-samarbejdet Robi mellem Teknologisk Institut, TI,
og Udvikling Fyn har været en stor succes efter besøg
på 200 virksomheder, skriver instituttet.

Af Thore Dam Mortensen
tdm@teknovation.dk

Projektet har hjulpet virk-
somhederne med at få idéer
og forretningsmuligheder in-
den for robot- og velfærd-
steknologi realiseret.

Konkret har en række virk-
somheder blandt andet fået
mulighed for at øge produk-
tionstiden, lean/automatise-
ring, produktionsoptimering
og kontinuerlig anvendelse
af robotteknologi ved High-
Mix-Low-Volumen-produk-
tion med mere.

"Med Fyn som kraftcenter
kan vi herhjemme blive
førende på verdensplan på
en række udvalgte områder
inden for robot- og velfærd-
steknologi. Mange virksom-
heder vil gerne i gang med at
automatisere, men ofte bli-
ver det ved tanken, fordi de
simpelthen ikke ved, hvor-
dan de skal komme i gang.

Det har vi så hjulpet dem
med sammen med Udvikling
Fyn," udtaler innovations-
konsulent ved Teknologisk
Instituts Center for Robot-
teknologi, Kim Andersen,
ifølge TI's seneste nyheds-
brev, og fortsætter:

"Robotter, automatisering
og innovation omkring ind-
lejrede robotteknologier be-
virker, at danske industri-
virksomheder roligt kan kig-
ge hjemad igen. Investerin-
gerne kan betale sig, og det
kan faktisk være en rigtig
god forretning at drive virk-
somhed i Danmark."

Endelig har Robi-samar-
bejdet direkte resulteret i, at
Erhvervsakademiet Lille-
bælt fra efteråret 2014 har
besluttet at udbyde uddan-
nelsen som automationstek-
nolog i Odense, konstateres
det.

Bestseller fra                              
5-akset bearbejdning

PLADE & RØR SVEJS SPÅN

Kompakt allrounder med integreret rundbord 
og svingbart hoved - forberedt for pendeldrift

Fleksibel 5-akset bearbejdningscenter med svingbar hovedspindel

NC drejebord tillader emner på op til 1200 kg samt svingdiameter på 1100 mm

Valgfri bearbejdning i pendeldrift, eller X-vandring op til 4200 mm  

Investeringer i
automation betaler

sig, noterer
Teknologisk Institut

og Udvikling Fyn,
der samarbejder i

Robi-projektet.

Af  Thore Dam Mortensen
tdm@teknovation.dk

Det er Industriens Fond, der
har inviteret Danske Er-
hvervsskoler til at dele erfa-
ringer med de gode eksem-
pler på, hvordan skolerne ar-
bejder med at lære eleverne
at tænke innovation og nye
virksomheder.

”Fremtidens arbejdsplad-
ser skal skabes i de nye inno-
vative virksomheder som
nutidens unge etablerer. Der-
for er det helt afgørende, at
unge i erhvervsuddannelser-
ne får øjnene op for, at der
ligger en attraktiv karriere-
vej i at udtænke nye innova-
tive løsninger på samfundets
udfordringer og omsætte
disse løsninger til nye virk-
somheder eller til udvikling i
eksisterende virksomheder,"

udtaler direktør for Industri-
ens Fonds, Mads Lebech,
ifølge fonden.

Han fremhæver endvidere,
at det sætter store krav til
skolernes ledelse, under-
viserne, virksomhederne og
eleverne i forhold til at skabe
de rette rammer, hvor det
bliver opfattet som en god
ting at udfordre de gængse
måder at gøre tingene på.

Samtidig skal de unge også
have mulighed for at skaffe
sig kompetencer til at føre
nye ideer fra ide til produkt,
understreger Mads Lebech.

Dialogen med erhvervs-
skolerne har aktuelt resulte-
ret i udarbejdelsen af en ca-
se-samling, hvor en lang
række gode eksempler på
initiativer til at fremme
iværksættertænkning i EUD-
systemet er beskrevet.

Erhvervsskoler 
samler innovationen
Industriens Fond og Danske
Erhvervsskoler har samlet en række
gode eksempler på initiativer til at
fremme innovation og skabelse af
nye virksomheder.


