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Af Eskil Mann 
Sørensen

MESSE: Standene stod 
skulder ved skulder, da 
automationsfirmaet Ega-
tec forleden bød på Auto-
mationsdag i hallerne i 
Odense. Omkring 600 in-
dustri- og automations-
folk var mødt op for at se 
de nye løsninger. Mange 
fik også god en snak med 
gamle kolleger og konkur-
renter i branchen.

- Der har været stor inte-
resse, og vi har 40 udstille-
re i år. Det er cirka 10 me-
re end sidste år. Vi vil ikke 
gøre det større, for der er 
trods alt bare tale om et 
udvidet Åbent Hus, siger 
direktør Mads Nychel, stå-
ende midt i vrimlen.

- Vi kan se, at vi har 
mange opslag fra automa-
tionsdagen for eksempel 
på LinkedIn, så folk tager 

Masser af gæster til automationsdag
Der var tæt af besøgende på Egatecs automationsdag. Egatec specialiserer sig mere og mere i serieproduktion af pakkeudstyr

Direktør Mads Nychel, Ega-
tec, er glad for den PR, som 
Egatec får med Automations-
dagen. I år mødte omkring 
600 mennesker op til dagen. 
Foto: Eskil Mann Sørensen
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START-UP: Det går godt for 
firmaet Nordbo Systems, 
som er en del af Odenses 
robotmiljø. Firmaet ud-
vikler avancerede pick-
and-place løsninger ved 
brug af Flexpicker-robot-
ter.

På tre-et-halvt år er fir-
maet vokset fra to til 16 
medarbejdere.

- Vi arbejder ikke med 
hardwaren, men vi udvik-
ler den software, som gen-
kender emnerne. Vi arbej-
der primært med fødeva-
reindustrien, men vores 
systemer bliver også brugt 
til cremer, shampoo og 
lignende, siger Lukasz 
Zymla. 

Han er systemudvikler 
og den ene af de to ingeni-
ører, som stiftede Nordbo 
Systems i slutningen af 
2014. Den anden stifter er 
Leo Zhou. Vi møder Lu-
kasz Zymla på Automati-
onsdag hos Egatec i Oden-
se, hvor han demonstrerer 
Nordbos produkter.

- Vi laver fleksible syste-

mer, hvor man hurtigt kan 
skifte mellem forskellige 
pakkemønstre og forskel-
lige produkter. Det passer 
godt til en moderne pro-
duktion, siger Lukasz 
Zymla.

Softwaren til systemet 
har Lukasz Zymla og kol-
legerne udviklet helt fra 
bunden.

Nordbo systems er 
kendt for at have udviklet 
pick-and-place systemer 
til blandt andre Toms 
Chokolade.

Fart på fleksible  
pick-and-place  
løsninger

Lukasz Zymla viste sit og Nordbo Systems pick-and-place sy-
stem. Det bliver blandt andet brugt i fødevareindustrien. Fo-
to: Eskil Mann Sørensen
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RETROFIT: Firmaet Front-
matec har god succes med 
at opdatere gamle bear-
bejdningsmaskiner til nye 
tider.

- Der står mange gode, 
gamle maskiner rundt 
omkring, som mekanisk 
set kan holde i en lang år-
række. Vi hjælper kunder-
ne med at lægge en sty-
ring på maskinerne, så de 
kan indgå i produktionen, 
og så man kan hive data 
ud af dem, fortæller pro-
jektleder Ole Sørensen fra 
Frontmatec i Odense, det 

tidligere Dansk Styrings-
teknik. Frontmatec var 
blandt udstillerne på Ega-
tecs automationsdag.

- Vi tilbyder også en til-
standsrapport på virk-
somhedernes automati-
onsudstyr. Der vil de kun-
ne se, hvor opdaterede 
maskinerne er, og hvilke 
dele, der eventuelt vil væ-
re kritisk mangel på, hvis 
der kommer et nedbrud. 
Mange virksomheder le-
ver i lykkelig uvidenhed 
med, at det faktisk ikke vil 
være muligt at skaffe re-
servedele til deres maski-
ner, siger Ole Sørensen.

Frontmatec har om-
kring 130 teknikere og in-
geniører ansat i Danmark. 
Firmaet er ejet af kapital-
fonden Axcel. Globalt har 
virksomheden 1200 med-
arbejdere. Frontmatec er 
især kendt for sine auto-
mationsløsninger til slag-
terier.

Bringer gamle maskiner up to date

- Der står mange gode, 
gamle maskiner rundt om-
kring, som vi kan lægge en 
ny styring på, fortæller Ole 

Sørensen fra Frontmatec. 
Foto: Eskil Mann Sørensen
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ROBOT: Hvorfor skal ro-
botter være så svære at 
programmere? Hvorfor 
skal det være forbeholdt 
særlige robotprogrammø-
rer at programmere ro-
botterne?

Kuka og Rockwell Auto-
mation præsenterer nu en 
løsning, hvor Kuka-robot-
ter kan programmeres fra 
en ganske almindelig PLC. 
Den blev vist frem på Ega-

tecs automationsdag i 
Odense.

- Der er mange flere, der 
kan programmere PLC’er 
end der kan programmere 
robotter. Så vi udvider an-
tallet af mulige program-
mører, fortæller divisions-

chef Kim Schrøder, We-
xøe. Wexøe sælger løsnin-
gen i samarbejde med Ku-
ka og Rockwell.

Løsningen fungerer ved 
at Kukas nye PLC mxAuto-
mation danner en bro 
mellem robottens styresy-

stem og PLC’en. Det bety-
der, at man kan styre ro-
botten fra PLC’ens norma-
le maskin-interface. Alle 
robottens sikkerhedssy-
stemer forbliver intakte.

- Det gør robotprogram-
mering meget mere enkel, 
siger Kim Schrøder.

Systemet kan blandt an-
det bruges på kontrolsy-
stemer fra Siemens, Co-
DeSys, AllenBradley, 
Beckhoff, Schneider, B&R 
og LabView.

Styr robotten fra en PLC
Kuka og Rockwell tilbyder robotter, der kan styres fra en almindelig PLC

Kim Schrøder (tv.) fra Wexøe og Søren Bjerg fra Rockwell 
fremviste den nye løsning, hvor man kan styre en Kuka-robot 
fra en almindelig PLC. Foto: Eskil Mann Sørensen

”Vi laver flek-
sible systemer, 
hvor man 
hurtigt kan 
skifte mellem 
forskellige 
pakkemønstre 
og forskellige 
produkter
Lukasz Zymla, medstifter, 
Nordbo Systems

”Det gør robotprogrammering 
meget mere enkel
Kim Schrøder, divisionschef, Wexøe

Egatec viste blandt andet Comau-robot-
ter, som firmaet har agenturet på.

Foto: Eskil Mann Sørensen

godt imod arrangementet, og 
det gør os mere kendte. Det er 
altid svært at sige, om der også 
kommer ordrer ud af det for 
os, men sidste år mødtes vi da 
med en potentiel kunde til au-
tomationsdagen, og det endte 

med at blive en ordre, siger 
han.

Automationshuset Egatec 
beskæftiger 25 medarbejdere. 
Virksomheden byggede tidli-
gere specialanlæg efter kun-
dernes ønsker. Men de sidste 

tre år er Egatec mere gået i ret-
ning af serieproduktion af pak-
keudstyr til ”end-of-line”.

- Hvor vi før udelukkende la-
vede anlæg til danske kunder, 
så er vi nu ude på eksportmar-
kedet. Sidste år nåede vi op på 

16 procents eksportandel. Vi 
har nu 29 forhandlere af vores 
anlæg i udlandet. Det er ikke 
dem alle, som er oppe i om-
drejninger, men vi ser et stort 
potentiale i eksporten, siger 
Mads Nychel.

40 firmaer udstillede på Ega-
tecs Automationsdag på en 
skoldhed fredag i Odense.
Foto: Eskil Mann Sørensen


