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Glimt fra HI ´11
Optimismen dominerede hos såvel udstillere som
besøgende på HI´11, der blev indledt tirsdag den 6. september i MCH-Messecenter Herning. Produktlanceringer
og systemløsninger, der imødekommer industriens krav
var de gennemgående temaer.
Ai Michael Peis
peis@teknovation.dk

KJ Værktøj A/S har pr. 1. september skiftet navn til KJV A/S for ikke at blive sat i bås alene
med værktøj og åbne op for, at firmaet står for et stort og bredt produktsortiment til industrien fremhævede salgschef Jørgen Carlsson på standen.

På de ti måneder siden Maskingruppen fik forhandlingen af svejseteknologi fra tyske Cloos
har selskabet solgt to robotceller og 15 svejsemaskiner. Dertil arbejder selskabet i øjeblikket med ti projekter på nye robotløsninger. Det har både skabt optimisme på svejseområdet
og synergi i den øvrige del af selskabet, der nu kan tilbyde komplette løsninger med alt lige
fra klip til færdigsvejsning af emner, understregede produktchef Bjarne Nielsen.
Rune Lund fra Clemco
Danmark viste blandt andet
messegæsterne udstyr, der
bruges, når stål skal overfladebehandles ved sandblæsning og metallisering.
Selskabet har et bredt program indenfor udstyr til
overfladebehandling, og der
er stor efterspørgsel på kundespecifikke og færdige
løsninger fortalte Rune Lund.

Firmaet Brüsch fra Rødovre,
der er underleverandør af
CNC-bearbejdning primært til
medico-industrien, stod med på
fællesstanden for medlemmer af
Metal- & Maskinindustrien, og
i løbet af messen fik direktør
Jakob Brüsch skabt kontakt til
en række nye kundeemner.

For tre måneder siden indledte
Migatronic Automation et
samarbejde med IPG, som er
et af verdens største selskaber
inden for produktion og udvikling af fiberlasere. Det åbner
op for at svejse både tykke og
tynde materialer med en teknologi, der vinder mere og
mere frem fremhævede salgschef Søren Thorsen.
Der er travlt hos hollandske
Valk Welding, der oplever
stor efterspørgsel på robotceller, og som derfor søger
flere folk, fortalte chefen for
det danske område Marcel
Dingemanse. På messen
fremviste selskabet en ny
svejsecontroller, der kaldes
for ”easy programming” og
svejsenavigation.
Mange projekter er hemmelige og
fortrolighed er en dyd, der holdes
i hævd hos Damvig Delvelop, der
printer prototyper i plast. Men
via en lang række udstillede og
håndgribelige eksempler på
emner fik messegæsterne indblik i
en teknologi med et enormt
potentiale og i forsat udvikling. I
den boldgade blev messegæsterne
præsenteret for nyudviklet dansk
teknologi, der blandt andet kan
bruges til at scanne et tandsæt og
derefter udprinte nøjagtige kopier, viste medejer Jesper Damvig.

Muligheden for at kunne deltage på
Metal- & Maskinindustriens fællesstand
gjorde, at AVS Danmark bedre ramte sit
segment, og derfor besluttede at deltage
på messen, fortalte Per Jensen. Der
fremhævede han blandt andet olietågeudskilleren ”Filtermist”, der fjerner
olietåge inde i CNC-maskinerne, mens
de kører.
På en stor fællesstand havde Kuka samlet syv branchedækkende partnere inden
for hvert sit felt med robot-løsninger,
hvor ingen er i indbyrdes konkurrence.
Det skaber en stor synergieffekt, hvor
partnerne lærer hinanden at kende ved
at udstille sammen og henviser gensidigt til hinandens kompetencer, forklarede Kim Reeslev fra Kuka Robot Sales
Denmark..

Fire erhvervsskoler arbejder sammen i
Centres of Excellence og på HI ´11 er
ambitionen at tiltrække flere lærlinge til
skolernes robot-uddannelser fremhævede projektleder på Herningsholm
Erhvervsskole Kristian Hjørnholm.

Hos Brd Klee kunne messegæsterne få sig en tur i en køresimulator og se et omfattende
program af gear, elteknik og
transmissioner.

