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Af Thore Dam Mortensen

Med investeringen i fem
Okuma Genos M460V-5AX
CNC-bearbejdningscentre
tager Welltec næste skridt i
automatiseringen af produk-
tionen i Allerød.

Virksomhedens store mo-
derne produktionshal nord
for København rummer
måske et af de mest indby-
dende arbejdsmiljøer hos en
spåntagende virksomhed i
landet. Her arbejder industri-
teknikere, ingeniører og
øvrige ansatte side om side i
lokaler med store vinduer, en
mængde grønne planter og
ikke mindst 32 Okuma
CNC-bearbejdningscentre,
der så godt som alle benytter
robotassisteret emnehåndte-
ring.

De fem nye fem-aksede
maskiner, der er leveret af
Flextek A/S, som forhandler
Okuma i Danmark, er ingen
udtagelse.

Men der er ikke tale om en
kopi af tidligere robot/fræse-
løsninger, understreger
Component Production Ma-
nager, Bo Schmidt Valét, der
har været projektleder på det

seneste fem-aksede CNC-
fræsesetup.

Som det er kutyme hos
virksomheden, så evalueres
alle tidligere projekter nøje,
påpeger han, og i denne fase
fandt de involverede medar-
bejdere frem til, at maskiner-
nes produktivitet kunne øges
ved at tilføre flere robotter i
stedet for at lade flere maski-
ner deles om én.

”Det handler helt enkelt
om fleksibilitet. Afhænger
flere maskiner af én robot, så
er produktionen mere sårbar
ved nedbrud eller behov for
vedligehold. Det ideelle hav-
de nok været en robot pr.
CNC-maskine, men grundet
pladsmangel har vi etableret
celler med en robot og to
maskiner med mulighed for
at tilføje en maskiner til i
den tredje celle. Og det fun-
gerer rigtig godt,” siger Bo
Schmidt Valét.

I samarbejde med Flextek
har virksomheden også ud-
viklet en ny måde at håndte-
re load af emner, hvor
Schunk er valgt som leve-
randør af opspændnings-
værktøj, gribere og klør.

På en station i cellen køres

en vogn med pladser til 16
fiksturerede emner ind i cel-
len manuelt. Hver fikstur-
plads har et nummer, og som
en sikkerhedsforanstaltning
tjekker robotten konturerne
på hvert emne, der skal bear-
bejdes, med en laser, inden
det loades i maskinen.

Robotten griber derefter
fiksturet, føder det ind i ma-
skinen, hvor dimensionerne
tjekkes igen og nul-punkter
faststilles ved hjælp af en
Renishaw-probe-løsning.
Ved unload flyttes fikstur og
emne tilbage på vognen.
Med systemet er det således
muligt at køre forskellige ty-
per emner ved ubemandet
produktion om natten.

”Det her system er ikke en
hyldevare, men et, vi har ud-
viklet sammen med Flextek.

Vi tror på, at det kan være
med til at flyttes os det næste
skridt mod vores mål om
øget produktivitet. Automa-
tisering er vigtigt, men flek-
sibilitet er det også. Med fle-
re robotter kan medarbejder-
ne også lettere tilgå maski-
nerne under dagholdet med
minimeret påvirkning af pro-
duktionen,” siger Bo
Schmidt Valét.

INSPIRERET AF TOYOTA
Som en del af arbejdet med
kontinuerlig optimering af
maskinparken og i særdeles-
hed arbejdet med det seneste
fem-aksede setup har flere
medarbejdere været i Japan
og ladet sig inspirere til må-
der at gribe spåntagende pro-
blemstillinger an på.

Ud over besøget i landet
hos Okumua for at se produ-
centens produktion af CNC-
maskiner  har Bo Schmidt
Valét og en række andre
medarbejdere også været
forbi eksempelvis automo-
bilproducenten Toyota, der
præsterer rigtig høj oppetid
med deres spåntagende ma-
skiner:

”Hos Toyota er man langt
fremme, og det kan vi selv-
følgelig lære noget af. Hvor
de ligger med en kapacitets-
udnyttelse på over 80 pro-
cent på deres CNC-maski-
ner, ligger vi på omkring 70
procent, så vi er ikke så langt
bagefter. Og det er vel at
mærke 24/7-produktion alle
ugens dage hele året rundt,”
siger han, og fortsætter:

”Det næste, vi vil begynde

at se på, er brugen af vores
robotter til flere opgaver så
som vask, afgratning og
måske slibning af kompo-
nenter i cellen før og efter
CNC-bearbejdning. Endelig
er vi også ved at vurdere mu-
lighederne for automatise-
ring af opmålingen af emner
med robot. Vi har eksempel-
vis aktuelt stor succes med
opmåling af rulleringe-em-

ner med en Zeiss Duramax-
koordinatmålemaskine pla-
ceret i produktionen.”

”Når man er færdig med et
projekt, så er der altid et nyt
at gå i gang med. Sådan skal
det være. Og med de store
investeringer i produktionen
her i Danmark, må vi jo 
gøre noget rigtigt,” konstate-
rer Component Production 
Manager’en.

De fem fuldt fem-aksede Okuma-maskiner betjenes af tre robotter (en robot til to CNC-maskiner). Med maskin-
investeringen så er der næsten ved at være fyldt op i hallen med virksomhedens dreje- og fræsemaskiner, hvor 
næsten alle er udstyret med robot.

Fem styk
fem-aksede
med robotter
Welltec i Allerød fortsætter 
investeringerne i maskinparken. I
starten af marts gik virksomheden
live med det seneste projekt i 
form af fem fuldt fem-aksede 
CNC-maskiner serviceret af tre
robotter og et egenudviklet 
emneloadsetup.

Bo Schmidt Valét har arbejdet hos Welltec i tre år, hvoraf de seneste halvandet har været
som Component Production Manager. Han er begejstret for de fremskridt, der kan gøres
med maskiner og robotter.

Den specialudviklede emnehåndteringsløsning benytter
Schunk-værktøj på robotten, der blandt andet laserskanner
emnedimensioner for sikkerhed. Skift af klør på gribeværk-
tøjet kommer også til at være muligt.
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