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Indledning 
MADE blev lanceret i 2014 for at styrke økosyste-
met om produktion i Danmark. Baggrunden var en 
presset dansk produktion.  
 
Udflytning til lande med lavere lønomkostning, og 
krisen i slutningen af 00-erne, havde rokket ved 
troen på den grundlæggende værdi af produktion 
i Danmark. Større som mindre virksomheder stod i 
en negativ spiral med svækkede faglige miljøer ift. 
rekruttering, uddannelse, udvikling og forskning in-
den for produktionsfagene. 
 
Derfor gik industrien, fonde, foreninger og forsk-
ningsmiljøer sammen og skabte MADE. Visionen er 
at skabe verdensklasse produktion i Danmark gen-
nem et nyt samarbejde om forskning, innovation 
og uddannelse. 
 
Sammen med en bred investorkreds har Industri-
ens Fond bidraget til nyskabelser og positive resul-
tater til gavn for produktionsvirksomheder i Dan-
mark. Blandt MADE’s overordnede mål for 2014-
2018 var:  
 

 Samling af produktionsaktører i en ny sam-
arbejdsform, der leverer anvendt forsk-
ning, innovation og uddannelse. 
 

 Genopbygning af økosystemet omkring 
produktion, herunder sikre pipeline for ny 
generation af produktionsforskere i Dan-
mark. 

 
 Accelerere implementering af nye teknolo-

gier og metoder i produktionsvirksomhe-
der i Danmark.  
 

Sammen med Industriens Fond har Innovations-
fonden, DI, Fremstillingsindustrien og IAK været 
sponsorer for aktiviteter i MADE i 2014-2018. Ny-
skabende projekter og resultater, der også har væ-
ret medfinansieret af virksomheder, universiteter 
og GTS-institutterne i MADE. Målet har været tvær-
gående samarbejder baseret på at bringe de bed-
ste kompetencer sammen i en fælles indsats: 
 

 FORCE Technology har særligt kompeten-
cer indenfor laserteknologi og laser clad-
ding, produktionsledelse og lean, karakte-
risering af materialer og komponenter. 
 

 Teknologisk Institut bidrager med eksper-
tise inden for digital produktionsteknologi, 
AM, robot- og automationsteknologier, 
sensorer, data analytics og kunstig intelli-
gens. 
 

 Alexandra Institut er specialister inden for 
anvendelse af IT-teknologier bredt, herun-
der IoT samt Augmented Reality. 
 

 Universiteterne AAU, AU, CBS, DTU og SDU 
bidrager med faglig ledelse af forsknings-
projekterne og bringer dermed viden ind i 
innovationsaktiviteter, der kommer til en 
bred kreds af produktionsaktører. 
 

 Sekretariatet koordinerer alle initiativer un-
der foreningen MADE. Sekretariatet vare-
tager den overordnede ledelse af forsk-
nings- og innovationsaktiviteter og er her-
under ansvarlig for vidensformidling. 

Aktiviteter og Leverancer 
Forsknings- og innovationsaktiviteterne i MADE har 
tre fokusområder, der er identificeret som centrale 
for at øge produktivitet og fremme danske produk-
tionsvirksomheders konkurrenceevne: 
 

1. Hurtig produkt- og produktionsudvikling: 
Evnen til hurtigt at omsætte nye ideer til 
effektive produktionssystemer og nye pro-
dukter. 
 

2. Modelbaseret produktion: Evnen til at mo-
dellere og simulere produktionssystemer 
og -processer til at teste og optimere sy-
stem- og procesændringer før disse æn-
dringer implementeres i virkeligheden. 
 

3. Kompleksitetsledelse: Evnen til at analy-
sere og optimere kompleksitet i 
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produktionsvirksomheder. Herunder at 
maksimere fordele ved dansk produktion, 
der generelt er kendetegnet ved en posi-
tiv tilgang til digitalisering og adgang til 
en veluddannet arbejdsstyrke, med tradi-
tion for innovative processer i arbejdsda-
gen.  
 

Indenfor disse fokusområder beskæftiger MADE 
sig med problemstillinger, der knytter sig til tre ni-
veauer: Ledelse, produktionssystemer samt tekno-
logier.  
 
De faglige temaer kan eksempelvis være: Digitale 
forsyningskæder; hyperfleksibel automation; 
smarte fabrikker; machine learning; 3D print og nye 
produktionsprocesser; augmented reality til oplæ-
ring og servicering; sensorer og brug af big data.  
 
Med forskning som vidensmotor i MADE, har bevil-
lingen fra Industriens Fond i 2014-2018 bidraget til 
en systematisk indsats. Særligt har fem typer af in-
novationsaktiviteter været bærende for vidende-
ling: Innovationskonferencer, Open Labs, Virksom-
hedsbesøg, Klynge- og Demonstrationsprojekter.  
 
Innovationsaktiviteter har fra dag ét været en nøg-
lefunktion for at introducere ny viden bredt i pro-
duktionsvirksomheder. Disse aktiviteter har i sær-
deleshed bidraget til at bringe produktionsaktører 
sammen på tværs af brancher, størrelse og geo-
grafi. Dette er en grundsten for opbygning af det 
stærke og tillidsbaserede netværk i MADE. 
 
Direkte finansieret af Industriens Fonds bevilling, 
har MADE i 2014-2018 afholdt 16 innovationskon-
ferencer, 12 Open Labs og 12 virksomhedsbesøg.  
 
De 40 innovationsarrangementer har tilsammen 
haft deltagelse af 2.944 personer. Dermed har in-
novationsaktiviteterne været et forum, hvor opbak-
ningen antalsmæssigt har været så massiv, at 
MADE ved flere arrangementer har haft venteliste.  
Et fagligt højt niveau i MADE’s innovationsarrange-
menter sikres bl.a. ved, at aktiviteter altid har delta-
gelse af de forskere, der - inden for deres faglige 
område - er blandt de førende i Danmark. Senior-
forskernes deltagelse bidrager til, at virksomheder 
har let adgang til den nyeste forskning, og samtidig 

opbygges en fortrolighed omkring samarbejder på 
tværs af industri, GTS og forskerteams.  
 
Støtten fra Industriens Fond har endvidere mulig-
gjort projekter skræddersyet til SMV’er: Klyngepro-
jekter og demonstrationsprojekter. I alt er der 
igangsat 34 demonstrationsprojekter, hvor SMV’er 
1:1 har fået demonstreret en ny teknologi eller me-
tode, der forbedrer produktionen. Disse projekter 
har ikke alene flyttet de involverede SMV’er mar-
kant. De er samtidig inspirerende cases for SMV’er 
i lignende situationer, hvad enten det har drejet sig 
om optimering af produktionsflow, digitaliseret 
kvalitetskontrol eller noget helt tredje. 
 
Med brug af lignende metodik har fondens bevil-
ling også muliggjort fem klyngeprojekter. Her ar-
bejder 4-8 SMV’er over ca. ½ år sammen med ek-
sperter fra GTS-partnerne. I denne samarbejdsform 
er der både fokuseret på implementering af ny vi-
den fra eksperter og på opbygning af netværket og 
læring fra hinanden. 
 
For en nærmere gennemgang af de mange innova-
tionsarrangementer – herunder tema, deltageran-
tal, artikler og video herfra, henvises til bilag. 

Effekt 
Partnerkredsen bag etableringen af MADE havde 
en klar mission om at samle aktører inden for pro-
duktion. Målet er tværgående samarbejder på en 
ny og intensiveret måde, hvor de stærkeste kræfter 
inden for produktionsforskning i Danmark samles 
omkring veldefinerede udfordringer og problem-
stillinger. I kombination med et forpligtende sam-
arbejde med GTS’er, der har stærke kompetencer 
og veludbyggede relationer til SMV’erne, har det 
betydet at:  
 

 Tempo for frembringelse af nye løsninger 
inden for anvendt forskning er øget. 
 

 Løsninger og ny viden hurtigere bliver delt 
på tværs af brancher. 

 
 Samarbejdet mellem universiteter, GTS og 

virksomheder er styrket. 
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 Implementering gennem GTS-systemet 
styrket. 
 

Den voksende medlemskreds er én klar indikator 
på, at MADE-samarbejdet giver værdi for virksom-
hederne. Foreningen er på fem år vokset fra 13 til 
185 betalende medlemmer, hvoraf de 162 er virk-
somheder. ¾ af virksomhederne beskæftiger færre 
end 100 medarbejdere i Danmark, og medlems-
kredsen afspejler dermed samarbejdet på tværs af 
både brancher, geografi og virksomhedsstørrelser.  
 
De største virksomheder er ofte toneangivende ift. 
til retning for forskning og nye trends, og med de 
mindre virksomheder i en symbiose som vigtige 
underleverandører, der ofte besidder specialviden, 
agilitet og omstillingsevne. På denne måde kom-
plementerer de større og mindre virksomheder 
hinanden. 
 
Ifm. midtvejsevalueringen af forskningsprojekterne 
i MADE SPIR har virksomhederne i 2017 leveret 
data for de 12 projekter, der på daværende tids-
punkt var længst fremme. Innovationsfonden har 
efterfølgende fået bearbejdet resultaterne og præ-
senteret dem i en rapport om de foreløbige effek-
ter af MADE.  
 
Rapporten konkluderer, at der er milliarder at hente 
ved det arbejde, som MADE gør for at styrke sam-
arbejdet mellem forskning og danske virksomhe-
der. Herunder, at hvis alle tilsvarende danske virk-
somheder tog de samme nye produktionsmetoder 
i brug, som virksomhederne i projekterne har gjort, 
vil det ifølge beregninger - foretaget af DAMVAD 
Analytics - give en forbedring af produktiviteten i 
danske virksomheder på 2 pct. Dette svarer til 6,1 
mia. kr. årligt. 

Forankring og Formidling 
MADE’s forskellige innovationsaktiviteter, som fon-
dens støtte muliggjorde i 2014-2018, har alle mødt 
stor opbakning blandt produktionsaktører på tværs 
af store og små virksomheder, forskere, uddannel-
ses- og forskningsinstitutioner. Derfor har MADE’s 
bestyrelse og ledelse arbejdet for at sikre viderefø-
relse af disse. 

 
I 2019-2020 har Styrelsen for Forskning og Uddan-
nelse udpeget MADE til rolle som landsdækkende 
innovationsnetværk for Fremtidens Produktion. I 
dette regi har det været muligt at videreføre nogle 
af de aktiviteter, som bevillingen fra Industriens 
Fond muliggjorde i 2014-2018.  
 
MADE har fra sin opstart fokuseret på at dele viden 
og nå bredt ud til bl.a. virksomheder, vidensinstitu-
tioner og offentlige aktører. Formidlingen sker bl.a. 
gennem fem primære kommunikationskanaler:  
 

 Hjemmeside – www.made.dk   
 Nyhedsbrev – www.made.dk/nyheds-

breve/   
 LinkedIn – https://www.linkedin.com/com-

pany/made---manufacturing-academy-of-
denmark/   

 Twitter – https://twitter.com/made_den-
mark   

 YouTube – 
https://www.youtube.com/chan-
nel/UCynOhMGmsxNASQbYdqgxKlg   
 
 

Disse kommunikationsaktiviteter understøtter, at 
ikke kun de personer, der deltager i forsknings- og 
innovationsprojekterne, men også en bredere 
kreds af produktionsaktører, får værdi og ny viden 
fra MADE. 
 
Vi ser frem til at samle flere produktionsaktører 
omkring MADE. 
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Innovationsaktiviteter i MADE 
Med forskning som vidensmotor i MADE, har bevillingen fra Industriens Fond i 2014-2018 bidraget til en sy-

stematisk indsats for formidling af ny viden gennem innovationsaktiviteter. Særligt har fem typer af innovati-

onsaktiviteter været bærende for videndeling: Innovationskonferencer, Open Labs, Virksomhedsbesøg, 

Klynge- og Demonstrationsprojekter.  

 

Innovationsaktiviteter har fra dag ét været en nøglefunktion for at introducere ny viden bredt i produktions-

virksomheder. Disse aktiviteter har i særdeleshed bidraget til at bringe produktionsaktører sammen på tværs 

af brancher, størrelse og geografi. Dette er en grundsten for opbygning af det stærke og tillidsbaserede net-

værk i MADE. 

 

Takket være bevillingen fra Industriens Fonds, har MADE i 2014-2018 afholdt 16 innovationskonferencer, 12 

Open Labs og 12 virksomhedsbesøg. Derudover har der været iværksat 35 demonstrationsprojekter og 6 klyn-

geprojekter.  

Disse mange arrangementer og projekter er beskrevet fra side 4. Herunder med angivelse af antal deltagere, 

deltagernes udbytte samt link til eventuelle artikler. Nedenfor følger en kort beskrivelse af de fem typer inno-

vationsaktiviteter: 

• MADE Innovationskonferencer  
MADE Innovationskonferencer introducerer deltagerne til state-of-the-art viden og teknologi inden for et 

specifikt område. Førende forskere og eksperter deler ny viden, og virksomheder giver praktiske eksem-

pler på anvendelse af teknologi i produktion. I 2014 og 2015 eksisterede også innovationsworkshop, som 

senere udviklede sig til konceptet bag MADE Innovationskonferencer. 

• MADE Open Lab  
I MADE Open Lab får deltagerne mulighed for at kigge ind i laboratorierne og værkstederne, hvor forskere 

og specialister udvikler nye løsninger og teknologier og gør dem klar til at skulle ud i produktionen hos 

danske virksomheder.  

• MADE Virksomhedsbesøg 

Til MADE Virksomhedsbesøg besøger man førende virksomheder inden for et specifikt område, der åbner 

sine døre og deler ud af sine erfaringer og viden både gennem præsentationer og via en guidet tur i pro-

duktionen. 

• MADE Demonstrationsprojekter 
Et Demonstrationsprojekt hos MADE giver op til 92.000 kr. i støtte til at løse en konkret udfordring eller 
afprøve en bestemt idé i en virksomhed. Ved at blive koblet op på Teknologisk Institut, FORCE Technology 
eller Alexandra Instituttet får SMV’er adgang til de teknologier, den viden og de kompetencer, som er 
nødvendige i forhold til at løse den konkrete udfordring i virksomheden. 

• MADE Klyngeprojekter 

Med hjælp fra specialister på det pågældende område, bliver en gruppe af SMV’er introduceret for nye 

produktionsteknologier og -processer, som kan være med til at løse fælles udfordringer for virksomhe-

derne. 
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MADE Innovationskonferencer 2014-2018 
 

MADE Innovationsworkshop om 3D print i produktion den 18. juni 2014 
MADE’s første innovationsworkshop havde til formål at tilvejebringe viden og klarlægge po-

tentialer og udfordringer ved 3D Print. MADE’s workshop var overtegnet inden udløb af 

tilmelding. I alt 41 deltagere fik viden om brug af 3D print i produktion. Med tema, form og 

deltagertilfredshed var et behov blevet ramt blandt virksomhederne. Deltagerne vurderede 

deres udbytte af MADE’s første innovationsworkshop til 3,1 (skala 1-4). Artikel og video fra 

arrangementet kan ses her. 

MADE Innovationsworkshop om forretningsmodeller for fremtidens produktionsparadigme 

den 8. oktober 2014 
På innovationsworkshoppen blev der arbejdet med, hvordan man kan kombinere høj grad af effektivitet med 

innovation og villigheden til at introducere nye ideer i produktionen. De 29 deltagere lærte, hvordan man kan 

udnytte fordelene ved standardisering uden at miste fleksibilitet. De fik viden og inspiration til arbejdet med 

fremtidens produktionsparadigme. Udbytte af innovationsworkshoppen blev vurderet til 3,4 (skala 1-4).  

MADE Innovationsworkshop om sensorer og kvalitetskontrol i produktion den 26. november 

2014 
Deltagerne fik blandt andet indblik i, hvordan røntgenmaskiner kan vise ”gemte” fejl i kernen af svejsede em-

ner, og hvordan fødevareindustrien kan drage nytte af visionsbaseret inspektion til kvalitetssikring og øget 

produktivitet ved hjælp af sorteringsreceptorer. Big Data var også blandt emnerne, idet der blev delt viden 

om, hvordan sensorteknologi kombineret med intelligent styringssoftware kan give virksomhederne en pro-

aktiv produktionslinje, så fejl minimeres. 24 deltagere fik indsigt i de nyeste muligheder for arbejde med sen-

sorer i kvalitetskontrol. Udbytte af innovationsworkshoppen blev vurderet til 3,2 (skala 1-4). Artikel og video 

fra arrangementet kan ses her. 

MADE Innovationsworkshop om robotter og fleksibel produktion den 26. februar 2015 
Den 26. februar fik 72 deltagere inspiration til fleksible robotløsninger i produk-

tion. Der blev sat fokus på, hvordan at robotløsninger kan give mere fleksibel, om-

stillingsparat og brugervenlige løsninger – med profitable automatiseringer af små 

serier som resultat. Her forklarede Elos Medtech og Danfoss sammen med Tekno-

logisk institut, hvordan man kan bruge robotløsninger i små-serieproduktion og 

fuldautomatisk masseproduktion. Sammen med eksperter fik deltagerne i MADE’s 

Innovationsworkshop mulighed for at arbejde sig frem til anvendelsesmuligheder 

i egen virksomhedsproduktion. Udbytte af innovationsworkshoppen blev vurderet 

til 3,0 (skala 1-4). Artikel og video fra arrangementet kan ses her.  

MADE Innovationsworkshop om omstillingsparat og fleksibel produktion den 27. maj 2015 
Større produktivitet og fleksibel produktion var i højsædet, da MADE inviterede til Innovationsworkshop den 

27. maj. 28 deltagere fik indsigt i, hvad eksisterende og fremtidige løsninger kan gøre for at øge en virksomheds 

produktion. Virksomhederne Xcelgo og Boxjoint kunne sammen med Aalborg Universitet fortælle, hvordan 

virksomheder kan omlægge deres produktion samt introducere nye produkter, uden at det koster på produk-

tiviteten. Som et eksempel præsenterede Multicut, hvordan det var lykkedes dem at omstille sig til en mere 

fleksibel produktion – med øget produktion til følge. Til sidst fik deltagerne mulighed for at undersøge om 

deres produktion kunne være mere omstillingsparat, med hjælp fra Teknologisk Institut. Udbytte af innovati-

onsworkshoppen blev vurderet til 3,1 (skala fra 1-4). Artikel fra arrangementet kan ses her. 

https://www.made.dk/nyheder/nye-potentialer-med-3d-print/
https://www.made.dk/nyheder/kontroll%C3%A9r-og-styrk-din-produktion-med-sensorteknologi/
https://www.made.dk/nyheder/fleksible-robotter-rammer-ind-i-kernen-af-dansk-produktion/
https://www.made.dk/nyheder/stoerre-produktivitet-og-flere-produktmuligheder/
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MADE Innovationskonference om fremtidens leverandørsamarbejde den 24. november 2015 
For at lede og styre sin forsyningskæde optimalt, er det vigtigt at kende interne aktiviteter. Det gælder også 

de innovative kræfter, som kan ligge uudnyttet hen. Derfor var det også temaet bag MADE Innovationskonfe-

rence den 24. november. Her blev de 44 deltagere introduceret til de nyeste tendenser i leverandørsamarbej-

det, forklaret og præsenteret af bl.a. Terma og Novo Nordisk, der gav konkrete eksempler på, hvordan de har 

kunne styrke deres samarbejde med leverandører. Deltagerne fik desuden også præsenteret den nyeste forsk-

ning på området af Professor Brian Vejrum Wæhrens fra Aalborg Universitet. Udbytte af innovationskonferen-

cen blev vurderet til 3,3 (skala 1-4). Artikel fra arrangementet kan ses her. 

MADE Innovationskonference om digitalisering af produktionsteknologi den 24. februar 2016 
På MADE Innovationskonference den 24. februar fik de 96 deltagere indblik i, hvordan nogle af de nye digitale 

produktionsteknologier kan gøre en forskel. Der blev sat fokus på en bred vifte af konkrete teknologier og på 

sammenhængen mellem digitale produktionsteknologier som fleksibel automation, CAD baseret programme-

ring, 3D print og støbning. Fokus var på både større og mindre virksomheder som Siemens, Chr. Hansen, Thür-

mer Tools og Eltronic, der delte deres erfaring om, hvordan digitale produktionsteknologier giver kortere time-

to-market, hurtigere omstillinger og gøre produkterne mere kundetilpasset – også i små serier. Herudover gav 

MADE-forskerne et indblik i, hvilke resultater de pt. har opnået, og hvilke udfordringer de nu samarbejder med 

virksomhederne om at løse. Oplæggene på innovationskonferencen spændte bl.a. fra digital opmåling af 3D 

print, over Big Data til programmering af robotter. Udbytte af innovationskonferencen blev vurderet til 3,2 

(skala 1-4).  

MADE Innovationskonference om digitalisering af Supply Chain den 9. juni 2016 
Et øget fokus på digitalisering, Internet of Things og Industri 4.0, betyder, 

at flere - både større og mindre virksomheder - har igangsat eller overve-

jer at starte digitaliseringsprojekter. For med Big Data, tablets og senso-

rer kan virksomheder bevæge sig hen imod smart produktion. På MADE 

Innovationskonference fik 100 deltagere indblik i forskernes arbejde med 

problemstillingerne, og større virksomheder som Grundfos og FLSmidth 

delte erfaringer med brug af Big Data i produktionen. GPV Eletronics gav 

indblik i, hvordan industri 4.0 kan bruges inden for teknologi og elektronik, og et særdeles inspirerende oplæg 

blev givet fra den mindre virksomhed Okholm Maskinfabrik, der delte viden om, hvordan brugen af tablets har 

fjernet papirerne i produktionen og styrket dataopsamlingen mellem det elektroniske produktionsudstyr. Ud-

bytte af innovationskonferencen blev vurderet til 3,3 (skala 1-4). Artikel og video fra arrangementet kan ses 

her. 

MADE Innovationskonference om in- og outsourcing den 23. august 2016 
Placering af virksomhedens produktion involverer bl.a. vurdering af kompetente medarbejdere, kundenær-

hed, teknologiniveau, etc. MADE forsker bl.a. i de strategiske overvejelser, som virksomheder står over for, 

når produktionen vokser. På Innovationskonferencen delte forskerne og virksomhedsledere viden om, hvor-

dan man håndterer kompleksiteten i beslutningerne. Blandt oplægsholderne var virksomhedsledere fra både 

større og mindre virksomheder som OJ Electronics, LINAK, Frandsen Project og Necas, der gav inspiration til 

de 56 deltagere. Udbytte af innovationskonferencen blev vurderet til 3,5 (skala 1-4). Artikel, billeder og video 

fra arrangementet kan ses her. 

MADE Innovationskonference om hurtig produktudvikling til produktion den 22. februar 

2017 
Flere end 50 deltagere fik viden om, hvordan virksomheder hurtigt kan introducere produkter og produktions-

udstyr. Fokus var derfor på tre af MADE’s forskningstemaer: Design af produkter, en effektiv supply chain og 

https://www.made.dk/nyheder/fremtidens-leverandoersamarbejde-terma-novo-nordisk/
https://www.made.dk/nyheder/innovationskonference-om-digitalisering-af-forsyningskaeden/
https://www.made.dk/nyheder/ud-og-indflytning-ikke-enten-eller-men-baade-og/
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evnen til at organisere sig mest hensigtsmæssigt. På tværs af disse fokusområder delte forskere og virksom-

hedsrepræsentanter fra FLSmidth, Grundfos og Danish Meat Research Institute viden med deltagerne. MADE 

Minikonference bidrog med inspiration samt resultater om modulær tankegang, innovative værdikæder og 

samarbejdet mellem udvikling og produktion. Udbytte af innovationskonferencen blev vurderet til 3,2 (skala 

1-4). Billeder og video fra arrangementet kan ses her. 

MADE Innovationskonference om Additive Manufacturing den 22. marts 2017 
Additive manufacturing dækker over adskillige teknologiområder, heriblandt: 

Sintring, powder bed (3D print), stereolitografi og laser cladding. Teknologi-

erne har over de seneste år udviklet sig væsentligt, og anvendes nu ikke kun 

til prototyper, men også til reel produktion. Kravene til ’reelle industri-pro-

dukter’ er dog væsentlig højere end kravene til prototyper. På dagen fortalte 

både udenlandske og danske virksomheder – AddiFab, Damvig Develop, Ma-

rineShaft, TRESU-Link og Flowserve Flow Control – om deres erfaringer med 

indføring og anvendelse af additive manufacturing i reel produktion, og for-

skerne gav de 80 deltagere viden om de nyeste resultater inden for laser cladding og 3D print. Udbytte af 

innovationskonferencen blev vurderet til 3,2 (skala 1-4). Artikel, billeder og video fra arrangementet kan ses 

her. 

MADE Innovationskonference om digitale forsyningskæder og sikkerhed den 15. juni 2017 
Via internettet bliver virksomheder i stadig højere grad forbundet med forbrugere, kunder og leverandører i 

hele verden. I den forbindelse kan danske virksomheder bruge med fordel anvende cyber- og datasikkerhed 

som et konkurrenceparameter. For knap 40 deltagere delte MADE viden om digitalisering af virksomhedernes 

forsyningskæde, herunder de muligheder og også sikkerhedsfaktorer, der skal være styr på. Konferencen bød 

på oplæg fra eksperter og forskere i digital sikkerhed for virksomheder fra Aalborg Universitet, DTU, FORCE 

Technology og Alexandra Instituttet. Herudover bidrog Arla, Kamstrup og Terma med hver sit konkrete virk-

somhedseksempel på arbejdet med it-sikkerhed i praksis. Endelig holdt Center for Cybersikkerhed oplæg om 

myndighedsarbejdet med at beskytte mod cybertrusler. Udbytte af innovationskonferencen blev vurderet til 

3,5 (skala 1-4). Artikel, billeder og video fra arrangementet kan ses her. 

MADE Innovationskonference om brug af Big Data i produktion den 31. oktober 2017 
79 deltagere samledes på DTU, da MADE satte fokus på opsamling og brug af Big Data i produktion. På dagen 

blev der givet inspiration og indsigt til at komme videre i at bruge data og produktionsstatistik mere systema-

tisk. Målet er bl.a. at forbedre produktionen eller skabe nye forretningsområder, f.eks. inden for service af 

produkter. MADE’s forskerhold gav indsigt i, hvor forskningen og udviklingen bevæger sig hen, og på dagen 

delte både større og mindre virksomheder deres erfaringer med, hvordan data, statistik og analyse konkret er 

blevet brugt til at optimere alt fra produktion af vaskemaskiner til slagteriproduktion. Udbyttet af innovations-

konferencen blev vurderet til 3,2 (skala 1-4). Artikel, billeder og video fra arrangementet kan ses her. 

MADE Innovationskonference om hurtigere og mere digital udvikling af produkter og produk-

tion den 8. februar 2018  
84 personer var samlet til innovationskonferencen, der havde fokus på en 

problemstilling, som produktionsvirksomheder på tværs af størrelse og 

branche kender til: I takt med, at man hver gang vil lave det bedste og mest 

innovative produkt, så vokser kompleksiteten. Der kommer flere numre i 

varekataloget, antallet af unikke komponenter stiger, og behovet for flere 

produktionslinjer tager til. Samtidig er det ofte en dyr og tidskrævende 

måde at udvikle produkter på. På konferencen delte MADE-forskere og ek-

https://www.made.dk/nyheder/hurtig-udvikling-og-introduktion-af-nyt-i-produktionen/
https://www.made.dk/nyheder/additive-manufacturing-et-hot-emne-over-hele-verden/
https://www.made.dk/nyheder/datasikkerhed-kan-blive-virksomhedernes-nye-trumf-i-den-globale-konkurrence/
https://www.made.dk/nyheder/uendelige-muligheder-for-at-bruge-data-i-produktionen/


S. 6 

 

sperter viden om, hvordan virksomheder kan komme denne problematik til livs ved at arbejde med modulari-

sering, konfigurationssystemer og produktprogrammer, og MADE-virksomheder gav oplæg om, hvordan de 

har implementeret modularisering og konfigurationssystemer, hvilke gevinster de har høstet, og hvilke udfor-

dringer de er stødt på undervejs. Udbytte af innovationskonferencen blev vurderet til 3,2 (skala 1-4). Artikel 

og billeder fra arrangementet kan ses her. 

MADE Innovationskonference om digitale tvillinger den 13. juni 2018  

Den digitale tvilling er en nøgleteknologi i hele Industri 4.0-bevægelsen. Hvad enten det gælder robotløsnin-

ger, 3D-print-processer eller arbejdet med forsyningskæden, kan digitale simuleringer bruges til at lave opti-

meringer og teste løsninger i et virtuelt rum, før man implementerer det i virkeligheden. På innovationskon-

ferencen, der blev holdt i Lindø Industripark, deltog 84 produktionsinteresserede, der bl.a. fik oplæg fra for-

skerne, Siemens, Niras, Blue Workforce, Sentio m.fl. På dagen blev også delt viden om et uddannelsesforløb 

fra UCN, da en gruppe studerende gav oplæg om deres arbejde med simuleringsværktøjer på cases med 

MADE-virksomheder som Danfoss og Xcelgo. Udbytte af innovationskonferencen blev vurderet til 3,3 (skala 1-

4). Artikel og billeder fra arrangementet kan ses her. 

MADE Innovationskonference om brug af AR og VR i produktion den 13. december 2018 
Via en række virksomhedseksempler og oplæg fra forskere og GTS-eksperter blev 100 deltagere inspireret til, 

hvordan digitale værktøjer, AR og VR i dag kan bruges i industrien. Bl.a. gav maskinproducenten Enkotec ind-

blik i, hvorledes de integrerer tablets og digitale manualer i sine maskiner. EDRMedeso, Beumer Group og 

CadPeople delte viden om, hvorledes AR i dag kan bruges til at optimere alt fra konstruktion af enorme sub-

stations til havvindmøller til fjernassistance over selv store afstande og i svært tilgængelige miljøer. Udbytte 

af innovationskonferencen blev vurderet til 3,4 (skala 1-4). Artikel og billeder fra dagen kan ses her. 

Innovationskonferencen var den sidste event i et 5-års forløb, der har været finansieret af Industriens Fond 

og konferencen blev derfor også anvendt til at markere dette. 

MADE Open Labs 2014-2018 
MADE Open Lab om robotteknologi den 2. september 2014 
MADE’s første Open Lab gav indsigt i både nyeste robotteknologier og i traditionelle løsninger med dokumen-
teret effekt. I en veksling mellem oplæg og besøg i laboratorier, blev deltagerne præsenteret for erfaringer 
med brug af robotter i produktion, fik inputs til hvordan deres egen virksomhed kunne komme i gang med 
robotteknologi, og hvordan rentabel automatisering i små produktioner er muligt. MADE’s første Open Lab 
havde 87 gæster, der fik inspiration til automatisering. Udbytte af Open Lab blev vurderet til 3,1 (skala 1-4). 
Artikel og video fra dagen kan ses her. 

MADE Open Lab om 3D print af metalemner – den nye teknologi til produktion den 22. april 

2015 
76 deltagere deltog i MADE Open Lab om 3D print af metalemner, hvor deltagerne fik indsigt i, hvordan man 

kan applicere 3D print til egen produktion og problemstillinger. Der var oplæg fra Danish Tools, Grundfos, 

Ceramic Speed, GKN UK og Teknologisk Instituts 3D-print eksperter, før deltagerne selv fik mulighed for at 

prøve kræfter med de avancerede 3D-printere, og fik demonstreret, hvad de kunne bidrage med til at øge 

produktionen. Dette indebar eksempelvis, hvordan man kan tænke teknologien ind i større volumenproduk-

tion, med en høj kvalitetssikring af produkterne. Udbytte af Open Lab blev vurderet til 3,3 (skala 1-4). 

https://www.made.dk/nyheder/den-nemme-loesning-er-ofte-den-bedste-loesning/
https://www.made.dk/nyheder/den-digitale-tvilling-er-ved-at-blive-voksen-til-gavn-for-dine-produkter-processer-og-produktion/
https://www.made.dk/nyheder/digitale-hjaelpevaerktoejer-tager-traening-og-oplaering-af-produktionsmedarbejdere-til-naeste-niveau/
https://www.made.dk/nyheder/kan-robotter-oege-din-produktivitet/
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MADE Open Lab om NDT og kvalitetskontrol i produktion den 26. august 2015 
På MADE Open Lab den 26. august hos FORCE Technology i Brøndby fik 

Rikke Duevang og flere end 30 andre deltagere med interesse i kvalitetssik-

ring syn for, hvilket muligheder der er med kvalitetskontrol inden for Non-

Destructive Testing (NDT), hvor virksomheder kan kontrollere deres pro-

dukter for fejl uden at ødelægge produkterne. For flere virksomheder er 

målet med øget kvalitetssikring, specielt med NDT, også at opnå en bedre 

dokumentation til deres kunder. Dermed er kunden sikker på, at produktet 

lever op til kravene. På MADE Open Lab fik deltagerne mulighed for at stifte 

bekendtskab med flere forskellige NDT-teknologier. Bl.a. viste Thomas Feuchter fra NKT Photonics, hvordan 

man ved lys kan se de mindste detaljer. Og Ulrik Nielsen fra IHFood viste eksempler på brug af scannere i 

fødevareindustrien, og hvordan man kan bruge Big Data til at optimere produktionen. Det kan bl.a. vise møn-

stre i produktionen, man ikke var klar over, samtidigt med at man kontinuerligt kan forbedre produkterne. 

Udbytte af Open Lab blev vurderet til 3,3 (skala 1-4). Artikel og video kan ses her.  

MADE Open Lab om produktion af smarte produkter – med Big Data og Internet of Things 

den 8. oktober 2015 
Med Internet of Things (IoT) er der uanede muligheder for at optimere produkter, efter de har forladt produk-

tionen. Stadig flere virksomheder bliver opmærksomme på behovet for digitalisering. Ikke blot af produktio-

nen, men også digitalisering af produkterne. En del danske virksomheder er dog kun i overvejelse eller spæd 

opstart, og efterspørger inspiration samt erfaringer fra andre virksomheder og faglige eksperter. Livslang pro-

dukttilpasning var derfor temaet for MADE Open Lab den 8. oktober, der blev holdt på Alexandra Instituttet. 

Her fik de ca. 80 deltagere mulighed for at se, hvordan fremtidens produkter vil kommunikere på tværs af 

hinanden, og hvad MADE’s forskerhold arbejder med på det område. Udbytte af Open Lab blev vurderet til 

3,3 (skala 1-4). Artikel og billeder fra dagen kan ses her. 

MADE Open Lab om virtual og augmented reality i produktionen den 19. april 2016 
På MADE Open Lab den 19. april fik 77 produktionsinteresserede indsigt i, hvorledes teknologier som virtual 

reality (VR) og augmented reality (AR) udvikler sig hen mod løsninger, der kan åbne for nye muligheder for 

industrien. Deltagerne fik en introduktion til de bagvedliggende teknologier, samt indsigt i, hvad der pt. er 

state-of-the-art inden for forskning og udvikling af VR og AR. Efter oplæg fra en række eksperter kunne delta-

gerne selv teste teknologierne. Der blev vist eksempler på applikationer i industrien, herunder hvordan man 

kan bruge AR til træning af nye medarbejdere i forbindelse med f.eks. montering, reparation eller sågar ud-

skæring af en gris. Samt eksempler på hvordan man kan gøre brug af bl.a. eye-tracking til optimering af pro-

duktdesign. Udbytte af Open Lab blev vurderet til 3,3 (skala 1-4). Artikel, billeder og video fra dagen kan ses 

her. 

MADE Open Lab om hyperfleksible robotter den 12. oktober 2016 
Flere end 100 personer deltog, da MADE holdt Open Lab i Odense om hyper-

fleksible robotter. Deltagerne blev bl.a. introduceret til den robotcelle, der er 

udviklet og produceret gennem MADE Forskning, hvor Danfoss og den mindre 

virksomhed Technicon har arbejdet sammen med forskerhold fra SDU og AAU. 

På dagen havde 20 af deltagerne endvidere meldt sig til et 1-1 møde med le-

verandører, forskere og eksperter fra universiteter og GTS’er. Herunder blev 

introduceret muligheder for yderligere hjælp til demonstration og implemen-

tering gennem MADE Klyngeprojekter og MADE Demonstrationsprojekter. Udbytte af Open Lab blev vurderet 

til 3,5 (skala 1-4). Artikel og billeder fra dagen kan ses her. 

 

https://www.made.dk/nyheder/kvalitetssikring-hurtigt-praecist-og-kontinuerligt/
https://www.made.dk/nyheder/ikke-kun-smart-produktion-men-ogsaa-smarte-produkter/
https://www.made.dk/nyheder/open-lab-den-virtuelle-verden/
https://en.made.dk/news/open-lab-about-modular-automation/
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MADE Open Lab om digitale fabrikker den 30. november 2016 
85 personer deltog, og flere var på venteliste, da MADE holdt Open Lab om digitale fabrikker, hvor AAU var 

vært. På dagen fik deltagerne indblik i, hvorledes virksomheder kan digitalisere yderligere i deres produktions-

anlæg og anvende data. Forskerne gav indblik i, hvorledes de opsamler data, anvender sensorer og kombinerer 

med bl.a. simulering og modellering, automation og augmented reality. Udbytte af Open Lab blev vurderet til 

3,5 (skala 1-4). Video fra dagen kan ses her. 

MADE Open Lab om smarte industrielle produkter den 27. april 2017 
70 personer var samlet på Alexandra Instituttet i Århus til MADE Open Lab om smarte industrielle produkter. 

Her fik deltagerne adgang til virksomheder, der er i fuld sving med at digitalisere deres produkter og som 

inspirerede til at udvikle og implementere nye smarte industrielle produkter i egen virksomhed. I Alexandras 

laboratorier kom deltagerne helt tæt på smarte produkter fra bl.a. Grundfos, Develco Products og Anyware 

Solutions samt Danfoss, og de fik mulighed for at teste relaterede teknologier såsom augmented reality-head-

settet HoloLens. Udbytte af Open Lab blev vurderet til 3,3 (skala 1-4). Artikel, billeder og video fra dagen kan 

ses her.  

MADE Open Lab om simulering og automation den 29. august 2017 
3D-simuleringer og lignende værktøjer giver nye muligheder for at lave digitale test af ændringer i produktio-

nen, før man giver sig i kast med de fysiske forandringer. Det var temaet for MADE Open Lab, hvor 60 personer 

kunne se og høre fra ledende forskere og virksomheder, hvordan simuleringer og 3D-modeller kan bruges til 

at afprøve komplicerede setups. Deltagerne fik dermed konkrete bud på, hvad der forstås ved digitale tvillin-

ger, og hvorledes virksomhederne kan få værdi af at implementere simuleringsværktøjerne i deres drift. Ud-

bytte af Open Lab blev vurderet til 3,4 (skala 1-4). Artikel, billeder og video fra dagen kan ses her. 

MADE Open Lab om Additive Manufacturing og overflader den 12. december 2017  
68 personer var samlet på FORCE Technology, hvor der blev sat fokus 

på, hvorledes forskere og praktikere i MADE arbejder med additive 

manufacturing og overflader, der f.eks. kan give produkter øget slid-

styrke, varmeledningsevne eller smudsafvisende effekt. For mange 

virksomheder kan eksempelvis den smudsafvisende effekt optimere 

produktionen, fordi det reducerer antallet af driftsstop på grund af 

behovet for rengøring. På MADE Open Lab demonstrerede eksperter 

og virksomheder teknologier og gav konkrete eksempler på, hvordan de bruges i danske virksomheder til at 

gøre produkter bedre. Udbytte af Open Lab blev vurderet til 3,4 (skala 1-4). Artikel, billeder og video fra dagen 

kan ses her. 

MADE Open Lab om digitale industrielle produkter den 7. marts 2018 
Knap 70 deltagere fik inspiration og delte viden om mulighederne for at digitalisere deres industrielle produk-

ter og derved opsamle brugsdata. Virksomheder, forskere og eksperter gav råd om, hvordan man håndterer 

den komplekse sammenkobling af hardware og software, integration af sensorer og it-systemer og datasikker-

heden, når produkter og udstyr forbindes via Internet of Things. I forlængelse af oplæg fra bl.a. oliefilterpro-

ducenten C.C. Jensen, blev der åbnet for laboratorier på FORCE Technology i Hørsholm, hvor deltagerne bl.a. 

så testudstyr og fik demonstreret udstyr og konkrete cases fra forskellige brancher på, hvordan man har ud-

viklet nye, smarte og sikre industriprodukter. Udbytte af Open Lab blev vurderet til 3,6 (skala 1-4). Artikel og 

billeder fra dagen kan ses her. 

 

https://www.made.dk/nyheder/saadan-arbejder-digitale-fabrikker/
https://www.made.dk/nyheder/digitalisering-styrker-den-traditionelle-forretning/
https://www.made.dk/nyheder/robotterne-har-faaet-digitale-tvillinger-og-det-er-en-god-nyhed-for-dansk-produktion/
https://www.made.dk/nyheder/moed-teknologierne-der-forstaerker-dine-produkter-vaerktoejer-og-bundlinje/
https://www.made.dk/nyheder/smarte-produkter-goer-produktionen-bedre-og-mere-effektiv-men-hold-oeje-med-risiciene/
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MADE Open Lab om løsninger med automatisering og kollaborative robotter den 28. august 

2018 
De kollaborative robotter er i høj kurs hos mange danske produktionsvirksomheder, der gerne vil have robot-

ter, som kan arbejde tæt sammen med mennesker og nemt flyttes og omstilles til nye opgaver i produktionen. 

MADE Open Lab havde ni på venteliste, mens 85 deltagere fik mulighed for at høre om forskellige virksomhe-

ders brug af robotløsninger, og der blev delt viden om, hvorledes sikkerhedsaspektet håndteres både formelt 

og i praksis i virksomhederne. 29 udstillere bidrog til at vise løsninger, der fungerer i virksomheder i dag og 

give indsigt i projekter, der skal lede til implementering i de danske produktionsvirksomheder. Udbytte af 

Open Lab blev vurderet til 3,4 (skala 1-4). Artikel og billeder fra dagen kan ses her. 

MADE Open Lab om 3D Print i metal den 1. november 2018 
100 produktionsaktører var samlet på Teknologisk Institut i Århus, da MADE 

var med til at arrangere det første større open lab for projektet AM-Line, der 

arbejder for at udbrede kendskab til 3D print i metal. Teknologien er i dag 

blevet så moden, at man kan producere en lang række kvalitetssikrede pro-

dukter og værktøjer i forskellige metaller ved hjælp af 3D-print.  Samtidig er 

industriel 3D-print kommet ned i et prisleje, hvor det også er relevant for små 

og mellemstore virksomheder at se på mulighederne for at forbedre nuværende produkter eller udvikle nye 

komponenter ved hjælp af 3D-print. Som oplægsholdere var bl.a. Terma, Danfoss og SMV’en O. Storm Søren-

sen Bronzestøberi. Udbytte af Open Lab blev vurderet til 3,2 (skala 1-4). Artikel og billeder fra arrangementet 

kan ses her. 

MADE Virksomhedsbesøg 2014-2018 
MADE Virksomhedsbesøg om LEAN hos Grundfos den 29. oktober 2014 
MADE Virksomhedsbesøg hos Grundfos gav deltagerne indblik i, hvordan en af Danmarks førende virksomhe-

der inden for LEAN har båret sig ad. LEAN handler om at øge produktiviteten og kundernes tilfredshed gennem 

effektivisering i virksomheden. Men hvordan fungerer det egentligt, og hvad skal man helt konkret gøre, hvis 

man vil bruge LEAN i sin virksomhed? MADE Virksomhedsbesøg havde 66 deltagere, der fik inspiration til ar-

bejdet med LEAN. MADE’s første virksomhedsbesøg blev vurderet til 3,5 (skala 1-4). Artikel, billeder og video 

fra arrangementet kan ses her. 

MADE Virksomhedsbesøg om lasersvejsning hos Danfoss A/S den 26. marts 2015 
På virksomhedsbesøget hos Danfoss, blev det belyst med cases 

og rundvisning, hvordan Danfoss har mestret lasersvejsning i 

deres produktion. Her fik 26 deltagere bl.a. mulighed for at få 

en introduktion til muligheder med nye produktionsprocesser 

som 3D print og laser, samt et indblik i de udfordringer og mu-

lige veje frem, som samarbejdet på tværs af virksomheder og 

universiteter står overfor. Derudover var deltagerne på en dyb-

degående rundvisning i Danfoss’ produktionshaller, hvor delta-

gerne fik mulighed for at følge produktionen af TU ventilen, som Danfoss har produceret igennem 20 år i flere 

forskellige varianter. Flere dele af TU ventilen bliver i dag svejst med laser, og det har optimeret processen og 

øget produktiviteten. Noget som deltagerne kunne drage inspiration fra. Udbytte af virksomhedsbesøget blev 

vurderet til 3,4 (skala 1-4). Artikel fra arrangementet kan ses her. 

https://www.made.dk/nyheder/kollaborative-robotter-har-aendret-paa-alt-det-vi-troede-vi-vidste-om-robotter/
https://www.made.dk/nyheder/3d-print-teknologien-er-blevet-moden-nu-er-flaskehalsen-mangel-paa-viden-og-kompetencer/
https://www.made.dk/nyheder/optimer-produktionen-og-oeg-medarbejderinddragelsen/
https://www.made.dk/nyheder/danfoss-deler-viden-om-lasersvejsning/
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MADE Virksomhedsbesøg om det nye produktionsparadigme hos Dynamica Ropes den 2. 

september 2015 
På MADE Virksomhedsbesøg hos Dynamica Ropes, fik 35 deltagere mulighed for at se konkrete eksempler på, 

hvordan en dansk SMV har styrket sin forretning ved at kigge på ledelsessystemet. Efter bare få måneder har 

ændringerne bl.a. medført et stort fald i antal af kreditnotaer og nye ordrer i vindindustrien. MADE Virksom-

hedsbesøg tiltrak både større og mindre virksomheder. Det har vist sig, at forandringsprocesser og omstillings-

parathed er et fokusområde for mange virksomheders produktion. Blandt gæsterne hos direktør Jørgen Sø-

rensen og de 12 medarbejdere på Dynamica Ropes, var blandt andre deltagere fra større virksomheder som 

Grundfos, Vestas og Terma. På dagen vil der også mulighed for at tale med en af Danmarks førende eksperter 

inden for fremtidens produktionsparadigme, og høre oplæg fra chefkonsulent Jens Ulrik Hansen, som har væ-

ret med til at vende hver en sten i virksomheden. Udbytte af virksomhedsbesøget blev vurderet til 3,1 (skala 

1-4). Artikel og video fra arrangementet kan ses her. 

MADE Virksomhedsbesøg om hurtig produktudvikling hos LEGO den 28. oktober 2015 
På MADE Virksomhedsbesøg den 28. oktober var der hos LEGO fokus på hurtig produktudvikling (MADE ar-

bejdspakke 1) og dermed formidling af praktisk viden om de potentialer, som både mindre og større virksom-

heder kan indfri. Der var et maksimum deltagerantal på 100 personer. Den store interesse for dette arrange-

ment betød en venteliste på 30 personer, der desværre ikke var plads til. Udbytte af virksomhedsbesøget blev 

vurderet til 3,5 (skala 1-4). Artikel fra arrangementet kan ses her. 

MADE Virksomhedsbesøg om automatisering af små serier hos Elos Medtech Pinol den 28. 

januar 2016 
Årets første innovationsarrangement i 2016 var virksomhedsbesøg hos Elos 
Medtech Pinol, der i dag har produktion i Sverige, Kina og Denmark. På virk-
somhedsbesøget delte Elos Medtech viden om deres automationsproces. 
Udgangspunktet for virksomheden er, at fleksibilitet er vigtigere end ha-
stighed, at robotterne kan bevæge sig uden afskærmning, og at de kan pro-
grammeres og omstilles af produktionsmedarbejderne. De effektive pro-
duktionstimer er fordoblet fra i gennemsnit 40 til 80 timer per maskine i 
døgnet, samtidigt med at der produceres 20 procent flere emner. Grundet 

kapaciteten på virksomheden var der et deltagermaksimum på 50 personer. Yderligere 17 personer var på 
venteliste til deltagelse. Udbytte af virksomhedsbesøget blev vurderet til 3,4 (skala 1-4). Artikel, billeder og 
video fra arrangementet kan ses her. 
 

MADE Virksomhedsbesøg om automatisering og visionssystemer hos Pressalit den 15. marts 

2016 
MADE Virksomhedsbesøg hos Pressalit satte særlig fokus på muligheder ved integration af visionssystemer og 

robotter. Virksomheden i Ry er en af Europas førende producenter af toiletsæder og har siden slutningen af 

1980erne haft robotter i produktionen. Udgangspunktet var ”Projekt 85”, hvor nye teknologier og sideløbende 

uddannelse af medarbejderne var i fokus. Virksomheden har arbejdet målrettet med teknologiudvikling inden 

for automation og har i dag en avanceret montagelinje, hvor robotterne klarer store dele af arbejdet. I dag har 

en montagelinje eksempelvis flere end 40 visionskameraer og 10 robotter. Sammen med oplæg fra eksperter, 

fik 48 deltagere indblik i og mulighed for at lære af Pressalits rejse fra manuel produktion til fuldautomatise-

rede anlæg. Udbytte af virksomhedsbesøget blev vurderet til 3,3 (skala 1-4). Artikel, billeder og video fra ar-

rangementet kan ses her. 

 

 

https://www.made.dk/nyheder/viljen-til-at-ville-evnen-til-at-kunne/
https://www.made.dk/nyheder/virksomhedsbesoeg-hos-lego/
https://www.made.dk/nyheder/virksomhedsbesoeg-elos-medtech-pinol/
https://www.made.dk/nyheder/pressalit-mere-end-30-aars-erfaring-med-robotter-i-produktionen/
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MADE Virksomhedsbesøg om hurtig produktudvikling hos Haldor Topsøe A/S den 15. sep-

tember 2016 
Haldor Topsøe var vært for MADE Virksomhedsbesøg, der satte fo-

kus på hurtig produktintroduktion og præcis tilbudsgivning. I MADE 

forskes der i, hvorledes virksomheder yderligere kan styrkes, gen-

nem såkaldt produktkonfigurering. De 64 deltagere fik på dagen 

adgang til forskere og virksomheder, der delte viden om potentia-

let ved produktkonfigurering. Heriblandt FLSmidth, der har arbej-

det med automatiseret konfigureringsprocesser siden 2009. Virk-

somheden leverer bl.a. udstyr til cementfabrikker, hvor der skal ta-

ges hensyn til materialer, processer, miljøkrav og kundens ønsker. 

Det komplicerede arbejde bliver klaret med software, der indeholder 140 produktmodeller og årligt laver 

20.000 konfigurationer. Virksomheden har målt på effekten af softwaren, og kan se en ROI på over 350 pct. 

Den primære målgruppe for produktkonfigurering er virksomheder, hvor evnen til at kunne specificere, pro-

ducere og levere kundetilpassede produkter har afgørende betydning for konkurrenceevnen. En mindre 

dansk MADE-virksomhed som Altan.dk har haft et produktkonfigureringssystem siden 2008, og beviser der-

med, at der ikke kun er gevinster at hente for større virksomheder. Udbytte af virksomhedsbesøget blev vur-

deret til 3,5 (skala 1-4). Artikel, billeder og video fra arrangementet kan ses her. 

MADE Virksomhedsbesøg om papirløs produktion den 24. januar 2017 
Direktør, ejer og de 26 ansatte på SMV’en OKM, åbnede dørene til virksomhedsbesøg og inspirerede og impo-

nerede de 70 deltagere, der var kørt til MADE Virksomhedsbesøg i Tønder. Den danske underleverandør er 

godt i gang med en digital transformation, der foreløbig har styrket forretning ved digitalisering af hele værdi-

kæden fra start til slut. Produktionen er blevet papirløs, hvilket har givet et løft i forhold til både informations-

flow og kvalitetssikring. Udbytte af virksomhedsbesøget blev vurderet til 3,3 (skala 1-4). Artikel og video fra 

arrangementet kan ses her. 

MADE Virksomhedsbesøg om indtjening på bæredygtig produktion hos Aalborg Portland den 

28. september 2017  

43 deltagere var med på et unikt besøg på Aalborg Portland, hvor der blev 

delt viden om, hvordan man kan gøre bæredygtighed til en god forretning. 

Aalborg Portlands arbejder tæt og struktureret med eksterne aktører, le-

verandører og kunder, og det samarbejde fik deltagerne indblik i på virk-

somhedsbesøget. Den efterfølgende 2½ timers rundvisning i det store pro-

duktionsområde bragte bl.a. deltagerne til kridtgraven, op i tårnet og helt 

tæt på ovnene. I kontrolrummet fik deltagerne indsigt i, hvorledes al auto-

mation og processer styres, så der reelt kun skal 13 medarbejdere til at køre den omfattende cementproduk-

tion. Udbytte af virksomhedsbesøget blev vurderet til 3,5 (skala 1-4). Udbytte af virksomhedsbesøget blev 

vurderet til 3,5 (skala 1-4). Artikel, billeder og video fra arrangementet kan ses her. 

MADE Virksomhedsbesøg om den digitale fabrik den 24. januar på Grundfos 2018 
Kapaciteten for et virksomhedsbesøg var udvidet til det maksimale, da 100 gæster fik inspiration til, hvorledes 

man i praksis kan arbejde med Augmented Reality i produktion, Additive Manufacturing og Automation. Med 

flere end 30 medlemmer på venteliste nåede arrangementet ikke at blive udbudt ud over medlemskredsen 

før det populære virksomhedsbesøg var overtegnet. Arrangementet var udvidet til et heldagsbesøg, der gav 

mulighed for at komme bredt omkring forskellige vinkler på Industri 4.0 i en dansk kontekst. Udbytte af virk-

somhedsbesøget blev vurderet til 3,6 (skala 1-4). Artikel, billeder og video fra arrangementet kan ses her. 

 

https://www.made.dk/nyheder/saet-prisen-korrekt-med-produktkonfigurering/
https://www.made.dk/nyheder/virksomhedsbesoeg-hos-okm/
https://www.made.dk/nyheder/flyveaske-ind-fjernvarme-ud-aalborg-portland-goer-baeredygtighed-til-en-god-forretning/
https://www.made.dk/nyheder/grundfos-skaber-fremtidens-digitale-fabrik-vi-bygger-broen-mens-vi-gaar-paa-den/
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MADE Virksomhedsbesøg på VOLA den 24. april 2018 
Produktionen hos VOLA er baseret på en blanding af skandinavisk håndværk og anvendelse af det nyeste tek-

nologiske udstyr. På MADE Virksomhedsbesøg hos VOLA fik de 50 deltagere indblik i, hvordan håndværket og 

den nye, avancerede teknologi kan gå hånd i hånd i produktionen af højkvalitetsprodukter. Eksperter og for-

skere gav oplæg om brug af automatisering og visionkontrol til fremstilling af højkvalitetsprodukter og VOLA’s 

ledelse guidede deltagerne under den efterfølgende rundvisning. Udbytte af virksomhedsbesøget blev vurde-

ret til 3,4 (skala 1-4). Artikel, billeder og video fra arrangementet kan ses her. 

MADE Virksomhedsbesøg om automation og den digitale fabrik på LINAK den 13. september 

2018 
100 produktionsinteresserede havde fundet vejen til Guderup på Als, da LINAK var vært for virksomhedsbesøg. 

Gennem både oplæg og rundvisning i produktionen fik deltagerne indsigt i virksomhedens indsats for at auto-

matisere og digitalisere. Automatiseringen har især taget fat i LINAKs Deskline-division, som producerer høj-

dejusterbare ben til kontormøbler. Over de seneste fem år er der investeret et trecifret millionbeløb i auto-

matisering, så divisionen er gået fra 0 til 38 robotter i produktionen. Forskere supplerede bl.a. med indsigt i 

projekter inden for digitalisering, hvor simuleringer og digitale tvillinger bl.a. benyttes til at vurdere ergonomi 

og både robottens funktion og ”alt det uden om robotten”. Udbytte af virksomhedsbesøget blev vurderet til 

3,5 (skala 1-4). Artikel, billeder og video fra arrangementet kan ses her. 

 

Demonstrationsprojekter 2015-2018 
MADE Demonstrationsprojekt til Dynamica Ropes ApS  

Dynamica Ropes producerer fibertovværk i et særligt stærkt materiale, der også bliver brugt til f.eks. skudsikre 

veste, hockeystrømper og arbejdshandsker. På trods af tovets styrke vejer det kun 10 % af ståltov i samme 

diameter og flyder på vandet. Desto mere er cost of ownership betydelige lavere og sikkerheden højere end 

ved brug af ståltov eller kæder. Mange af Dynamica Rope’s kunder er fra off-shore og vindmølleindustrien, og 

her er kravene til dokumentation og certificering stigende. 

For Dynamica Ropes stod det dog klart, at projektet var vigtigt, og ikke kunne stå alene. Derfor valgte virksom-

heden at sætte ekstra ressourcer af. I løbet af foråret blev der ansat en cand.merc. til at fokusere på marketing 

og kommunikation og en produktionsingeniør til at fokusere på procesoptimeringen. 

Projektet løb fra 1. januar 2015 til 20. november 2015 og var tilknyttet FORCE Technology. Læs artikel om 

udbyttet af demonstrationsprojektet her. 

MADE Demonstrationsprojekt til J.J. Kühn  

Virksomheden Kühn har i 45 år arbejdet med sprøjtestøbninger i plast til kunder primært i medico og medical 

branchen. De har mange varenumre og producerer både høj- og lavvolume. I dag har de en målsætning om, 

at de maksimalt må godkende fem reklamationer om året. Men det antal har Jesper Damm en drøm om, skal 

ned på nul. Derfor søgte Kühn et MADE Demonstrationsprojekt, der skulle demonstrere mulighederne for at 

automatisere kvalitetskontrollen. 

Med den nye automatiseringsløsning får Kühn ikke bare mulighed for at lade robotter klare, hvad der før blev 

gjort manuelt, men detaljerne fra målingerne er så præcise, at støbeformene løbende kan justeres, så de pas-

ser bedst muligt. Herudover oplevede Kühn en række andre gevinster:  

Virksomheden vil kunne spare en masse manuelt arbejde, og samtidigt få de samme informationer, som dem 

der har en høj volumeproduktion. Kunderne kommer dermed også til at kunne mærke dataopsamlingen, idet 

https://www.made.dk/nyheder/robotter-og-bedre-flows-har-gjort-det-af-med-volas-lange-leveringstider-og-bugnende-varelagre/
https://www.made.dk/nyheder/fra-0-til-38-robotter-paa-fem-aar-linak-automatiserer-sig-til-en-konkurrencedygtig-produktion-i-danmark/
https://www.made.dk/nyheder/dynamica-ropes-fik-adgang-til-nye-kunder-med-made-demonstrationsprojekt/
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Kühn fremover vil kunne hæfte al dokumentation til en ordre. Så handler det ikke om statistiske sand-synlig-

heder, men om facts. Det styrker virksomhedens evne til at kunne konkurrere mod udlandet på kvalitet og 

garanti. 

Projektet løb fra 1. maj 2016 til 1. december 2016 og var tilknyttet Teknologisk Institut. Se video og læs om 

resultatet af projektet her.  

MADE Demonstrationsprojekt til Borum Industri A/S  

Borum Industri A/S med ca. 40 ansatte er førende inden for produk-

tion af maskiner til maling af vejstriber. Særligt har de lagt vægt på 

håndværket i at producere en maskine, der passer til kundens behov. 

Men et voksende marked, og kunder der ønsker kortere leveringstid, 

har sat gang i en større forandringsproces. Virksomheden skal nu gå 

fra at være en god smed til at være en professionel drevet industri-

producent. Derfor søgte de et MADE Demonstrationsprojekt, hvor 

de fokuserede på at modularisere deres produkter. Målet for Borum 

er at muliggøre mass customization med kort leveringstid.  

Med modularisering ser virksomheden gevinster i, at de ikke hele tiden starter forfra. Hvis der kommer et nyt 

lovkrav eller et specifikt kunde-ønske, så kan de gøre det, uden at ændre ved de andre moduler. Det giver et 

hurtigt flow i produktionen og kort leveringstid. 

Målet er at kunne producere til en bedre pris, ved at anvende standardiserede løsninger. Samtidigt kan virk-
somheden tilbyde en hurtigere og skarpere leveringstid. Det gør det også lettere at blive ISO-certificeret, hvilke 
betyder, at Borum Industri kan være med i de store udbud. 

Projektet løb fra 1. juni 2015 til 1. december 2015 og var tilknyttet FORCE Technology. Læs om resultatet af 
projektet her.  

MADE Demonstrationsprojekt til Thürmer Tools ApS 

Det har længe været muligt at 3D printe i metal, men Thürmer Tools vil skubbe grænserne for, hvad de kan 

udsætte de 3D printede materialer for. I efteråret 2015 modtog virksomheden et MADE Demonstrationspro-

jekt, der synliggjorde udfordringerne i at lave hårde og skarpe 3D printede metalemner. 

Resultaterne fra demonstrationsprojektet kan bl.a. bruges til at Thürmer Tools og andre virksomheder kan 
imødekomme en stigende efterspørgsel efter specialfremstillede værktøjer, da 3D print tillader produktion af 
”one of a kind” eller små serier af værktøjer. 

Projektet løb fra 1. maj 2015 til 18. april 2016 og var tilknyttet FORCE Technology. Læs om resultatet af pro-
jektet hos Thürmer Tools her. 

MADE Demonstrationsprojekt til Stryhns A/S  

På Stryhns fabrik i Roskilde løber der hvert minut 140 bakker leverpostej igennem på transportbåndet. Kun-

derne efterspørger forskellige typer leverpostej alt efter sæson, så variationen af bakkerne er stor. Samtidig 

giver den korte holdbarhed på leverpostej mange små serier med flere omstillinger. Derfor er der store gevin-

ster for Stryhns, hvis de kan øge hastigheden på linjerne ved at fjerne flaskehalse og reducere antallet af stop. 

En kritisk flaskehals er eksempelvis de stop, der sker, når et låg sidder forkert på bakken, eller hvis formen har 

en defekt. Disse små mangler kan stoppe produktionen flere gange i løbet af dagen. 

Derfor søgte Stryhns i foråret 2016 et MADE Demonstrationsprojekt, hvor de fik støtte til udvikling af et nyt 

visionsystem, der vil sikre kvaliteten i produktionen. I samarbejde med Teknologisk Institut har Stryhns nu fået 

udviklet en testopstilling, der bl.a. kan spore, om låget er korrekt påsat og om formen er korrekt. 

https://www.made.dk/nyheder/sikker-kvalitet-og-rentabilitet-med-oeget-automatisering/
https://www.made.dk/nyheder/borumdemonstrationsprojekt-fra-haandvaerk-til-industri/
https://www.made.dk/nyheder/thuermer-goere-det-umulige-muligt/
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Projektet løb fra 15. februar 2016 til 1. september 2016 og var tilknyttet Teknologisk Institut. Læs om resul-

tatet af projektet her. 

MADE Demonstrationsprojekt til Lund Skilte A/S 
Lund Skilte A/S i Esbjerg vokser og er klar til at fokusere mere med 

deres interne arbejdsgange. Målet med projektet er at udvikle og 

implementere processer, som er effektive og standardiserede, som 

fx udvikling af styringsværktøjer, der dels giver øget produktivitet 

med virksomhedens kapacitet og dels styrker de menneskelige kom-

petencer. Det er et ønske, at processerne giver mulighed for at im-

plementere ny teknologi (materialer og udstyr) hvor salg, indkøb, lo-

gistik, produktion og montage/færdiggørelse kombineret med me-

get dygtige faglige og kreative medarbejdere er i fokus.  

Lund Skilte er et godt eksempel på de udfordringer, som mange danske SMV’er har, hvor der er et dilemma 

mellem produktivitet og at fastholde innovation i forretningssystem. Projektet er i forlængelse af bestræbel-

serne i WP7, hvor en række af danske virksomheder arbejder på at udvikle værktøjer og metoder til at løse 

dette dilemma i en dansk kontekst. 

Projektet løb fra 1. maj 2015 til 12. juni 2017 og var tilknyttet FORCE Technology. Se video og læs om resulta-

tet af projektet her.  

MADE Demonstrationsprojekt til Relibond IVS 
Gennem avanceret materialeteknologi har iværksættervirksomheden ReliBond IVS udviklet en automatiseret 

løsning, der reducerer analyse- og sammenføjningstiden af nye højeffektive kabel. Demonstrationsprojektets 

kobling til forskningen i MADE’s arbejdspakke 3 ”3D print and new production processes”, muliggør, at state 

of the art inden for anvendelse af lasersvejsning til sammenføjninger bliver testet og implementeret i en min-

dre dansk virksomhed. Projektet vurderes således at være en stærk referencecase for andre danske SMV’er. 

Projektet løb fra 1. maj 2015 til 12. juni 2017 og var tilknyttet FORCE Technology. 

Projektet løb fra 7. september 2016 til 6. juli 2017 og var tilknyttet FORCE Technology. Se video og læs om 

resultatet af projektet her.  

MADE Demonstrationsprojekt til Thürmer Tools ApS 
Den familieejede virksomhed Thürmer Tools er igen i 2016 blevet tildelt et MADE Demonstrationsprojekt, 

hvormed de kan arbejde i næste fase på at omlægge produktionen til 3D printede maskintappe. Demonstra-

tionsprojektet skal bidrage til at bringe virksomheden videre i deres proces for at opnå kvalitetsmæssigt til-

fredsstillende fremstilling af skærende værktøjer. Gennem dette MADE Demonstrationsprojekt har Thürmer 

Tools arbejdet med flowsimulering af kølekanaler i deres skærende værktøjer. 

Projektet løb fra 30. august 2016 til 9. februar 2017 og var tilknyttet FORCE Technology. Se video fra det an-

det projekt hos Thürmer Tools her.  

https://www.made.dk/nyheder/demonstrationsprojekt-ved-stryhns/
https://www.made.dk/nyheder/familiefirma-fordoblede-omsaetningen-paa-fire-aar-saa-opstod-problemerne/
https://www.made.dk/nyheder/fejlslagent-forsoeg-har-bragt-prisbeloennet-startup-fra-dtu-et-stort-skridt-videre/
https://www.made.dk/nyheder/demonstrationsprojekt-paa-thuermer-tools/
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MADE Demonstrationsprojekt til Gripa 
Demonstrationsprojektet er en udløber af MADE’s forskningsarbejde in-

den for arbejdspakke 8 ”hyperfleksible robotter”. Målet er at under-

søge, om der kan skabes en ”pick and place” robotcelle til under 500.000 

kr., som efterfølgende kan omkonfigureres til andre produkter, for un-

der 100.000 kr. 

Projektet vurderes at have gode potentialer både for Gripa, der primært 

fokuserer på fødevareindustrien, men også for andre mindre virksom-

heder. At bevise muligheden for at bruge robotter til kortere produkti-

ons set up, åbner adgang til et relativt uopdyrket automationsmarked, der kan skabe automationsgevinster 

for især SMV’er. 

Projektet løb fra den 30. august 2016 til 1. maj 2017 og var tilknyttet Teknologisk Institut. 

MADE Demonstrationsprojekt til Blue Workforce A/S  

Iværksætteren Preben Hjørnet står bag virksomheden Blue Workforce og robotten ”Ragnar Robotten”. Gen-

nem et MADE Demonstrationsprojekt får Blue Workforce hjælp til at automatisere udskæringsprocessen for 

de skalerbare termoplastiske plader, der beklæder Ragnar Robotten. En automatisering af denne proces, for-

ventes dels at sænke udskæringstiden samt at øge sikkerheden for korrekt udskæring. 

MADE Demonstrationsprojektet skal bl.a. undersøge, hvilke skæreteknikker, der egner sig bedst til processen, 

ligesom projektet vil omfatte positionsestimering samt modelgenkendelse ved hjælp af 3D vision. 

Projektet startede den 30. august 2016 og blev afsluttet december 2018 Projektet var tilknyttet Teknologisk 

Institut 

MADE Demonstrationsprojekt til Addifab ApS  

Addifab har udviklet en innovativ tilgang til 3D printning af metalemner, hvor denne produktionsform kan have 

betydelige gevinster, når der sammenholdes med egenskaberne for produkter, der er fremstillet med tidligere 

kendte metoder.  

For at videreudvikle AddiFabs processer og demonstrere dets funktionalitet ift. det industrielle marked kræves 

en validering af den nye proces. Med MADE Demonstrationsprojekt vil virksomheden teste forskellige metal-

legeringer af deres 3D printede støbeforme i metal. 

Projektet løb fra den 28. november 2016 til 29. maj 2018 og var tilknyttet FORCE Technology. Se video om 

Addifabs 3D-print-proces og læs mere om projektet her.  

MADE Demonstrationsprojekt til Covi Precision A/S  

Covi Precision henter viden fra to af MADE’s temaer ”3D print og nye produktionsprocesser” og arbejdspakke 

9 ”sensorer og kvalitetskontrol”, når de anvender den nye viden inden for 

inspektionsteknologi inden for CT scanning, når de tekster kvaliteten af virk-

somhedens anvendelse af præcisionssvejsning. 

Demonstrationsprojektet giver en dansk SMV adgang til state of the art in-

spektionsteknologi inden for CT scanning, der er nødvendig for at teste virk-

somhedens produkt, og et succesfuldt resultat af projektet forventes at med-

føre, at virksomheden kan udvikle og tilbyde kunder en ny service, der kan 

muliggøre nye ordrer og vækst i Covi’s forretning. 

https://www.made.dk/nyheder/addifab-har-faaet-blaastemplet-en-ny-maade-at-3d-printe-paa/
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Projektet løb fra den 28. november 2016 til 29. maj 2017 og var tilknyttet Teknologisk Institut. Se video og læs 

om resultatet af projektet her.  

MADE Demonstrationsprojekt til Eltraco ApS  

Demonstrationsprojektet hos Eltraco vil facilitere automation af små serier af PCB ved anvendelse af fleksibel 

automationsteknologi. De traditionelle automatiserede store stande- og skærmemaskiner koster typisk 1,5 

Mkr. Eltraco har med input fra flere kunder udarbejdet et koncept til en ny robotløsning, der er målrettet 

mindre producenter af elektronik, som vil kunne skære og adskille printkort hurtigere og smartere, mere flek-

sibelt og til reducerede omkostninger. Målet er en fleksibel og agil robotfræsecelle til elektronikindustrien.  

Projektet på Eltraco har en direkte kobling til forskningen i MADE SPIR og MADE Digital, der giver mulighed 

for, at forskningsprojekter testes i en dansk SMV til gensidig nytte. 

Projektet startede den 15. februar 2017 og blev afsluttet den 1. juli 2017. Projektet var tilknyttet Teknologisk 

Institut.  

MADE Demonstrationsprojekt til KA Interiør A/S  

KA Interiør ønsker at bibeholde og udbygge sin produktion i Danmark, uden at gå på kompromis med den 

nuværende høje effektivitet, leveringsevne, kvalitet og fleksibilitet. Gennem et demonstrationsprojekt støttes 

virksomheden med viden om simulering af muligheder ved fremtidig skalerbar produktion.  

Projektet er relateret til ”WP7 Fremtidens produktionsparadigme”, hvor der sættes fokus på at forbedre små 

serier i forhold til kundetilpassede løsninger, Agility model, og se muligheder i at samle afdelinger for udvikling 

og produktion i et sted, Co-lokalisering. Herunder vil der blive arbejdet med kortlægning og fremskaffelse af 

datagrundlag omkring det nuværende produktionsflow og efterfølgende simulering af et optimalt (LEAN) pro-

duktionsflow, med identificering af mulige automatiseringsområder.  

Demonstrationsprojektet på KA Interiør muliggør undersøgelse af, hvad der er den optimale organisering af 

hele produktionssystemet gennem implementering af LEAN-koncepter igennem hele forsyningskæden samt 

brug af simulerings-værktøjer. 

Projektet løb fra den 1. maj 2017 til 13. december 2017 og var tilknyttet FORCE Technology. Se video fra virk-

somheden og læs om udfaldet af projektet her.  

MADE Demonstrationsprojekt til 4TECH ApS  

4TECH er en start-up, der arbejder på at udvikle en automatisk 

værktøjsveksler til små kollaborative robotter. Målet er at 3D 

printe en kobling, der muliggør, at robotten automatisk kan koble 

sig til og fra forskellige gribere, så robotten skifter mellem forskel-

lige værktøjer. Denne funktion er særlig attraktiv for de mange 

produktionsvirksomheder, der kører med lavt styktal og hyppige 

omstillinger af værktøjer. Med et automatisk værktøjsskifte kan 

en robot håndtere flere forskellige opgaver og dermed gøre det 

mere lønsomt at investere i robotautomation i denne type produktion. MADE Demonstrationsprojekt forener 

viden fra forskning og innovation inden for 3D print og hyperfleksibel automation. 

Projektet løb fra den 8. juni 2017 til 6. marts 2018 og var tilknyttet Teknologisk Institut. Se video og læs mere 

om projektet her.  

 

https://www.made.dk/nyheder/niche-virksomhed-fra-herlev-har-fundet-attraktivt-alternativ-til-destruktive-test/
https://www.made.dk/nyheder/ka-interioer-er-gaaet-fra-haandvaerksvirksomhed-til-stor-producent/
https://www.made.dk/nyheder/ingenioer-fra-aarhus-har-udviklet-3d-printet-vaerktoej-som-skal-goere-smaa-robotter-endnu-mere-fleksible/
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MADE Demonstrationsprojekt til Haas Meincke A/S  

Når Haas Meincke bygger maskiner til produktion af kiks og kager, indgår tyller til præcis docering af kage-

creme og sukkermasse. I MADE Demonstrationsprojekt testes mulighederne for at 3D printe tyllerne i rustfri 

eller titanium. Viser det sig muligt, vil effekterne bl.a. være nye designmuligheder, øget effektivitet samt af-

løsning af en arbejdsfunktion, hvor en medarbejder dagligt udsættes for diverse kemiske produkter relateret 

til lodning, svejsning og slibning i rustfri og kobber. Projektet forventes dermed at kunne bidrage til at fast-

holde en specialiseret produktion i Danmark frem for at flytte den til egne med lavere lønninger. 

Projektet løb fra den 28. juni 2017 til den 27. februar 2018 og var tilknyttet Teknologisk Institut. Se video fra 

virksomheden, og læs om resultatet af projektet her.  

MADE Demonstrationsprojekt til Inno-Sign og Tommerup Elektronik A/S  

Inno-Sign og Tommerup Elektronik fra Tommerup på Fyn er også 

tildelt et MADE Demonstrationsprojekt, og det udspringer af, at 

Tommerup Elektronik har deltaget i et MADE Klyngeprojekt om 

strategiudvikling.  

Virksomhederne, der udvikler og producerer forskellige elektro-

niksystemer, vil i demonstrationsprojektet arbejde videre med 

strategien og organisationen, så man er rustet til vækst og nye 

opgaver i fremtiden.  

For at vækst og nye ordrer bliver til en succes, er det nødvendigt med strukturerede arbejdsgange, rutiner og 

processer internt i virksomheden for at kunne håndtere opgaverne og tage nye medarbejdere ind. I projektet 

får Inno-Sign og Tommerup Elektronik rådgivning og sparring fra FORCE Technology til det arbejde. 

Projektet løb fra den 1. oktober 2017 til den 16. maj 2018 og var tilknyttet FORCE Technology. Se video og læs 

mere om projektet her.  

MADE Demonstrationsprojekt til Basic Podie I/S  

Basic Podie har designet en produktserie af podier til diverse udstillinger, som de ønsker at sætte i produktion. 

I demonstrationsprojektet får virksomheden bl.a. hjælp til opsætning af en plan for automatisering af produk-

tionen og beskrivelse af produktionsflow, der vil muliggøre, at Basic Podie efterfølgende kan teste og afprøve 

forskellige robotstyrede processer i virksomhedens produktionssetup og benytte denne demonstration i ind-

satsen for at tiltrække investorer og samarbejdspartnere.  

Projektet hos Basic Podie vil være en stærk demonstrator af, hvorledes en mindre virksomhed kan gå fra design 

til industriel produktion i Danmark, baseret på inddragelse af eksterne faglige kompetencer inden for automa-

tion og opsætning af et fleksibelt produktionsmiljø. Kompetencer, der i dag ikke er tilstede blandt virksomhe-

dens medarbejdere. 

Projektet startede den 1. december 2017 og blev afsluttet december 2018. Projektet var tilknyttet Teknologisk 

Institut. 

MADE Demonstrationsprojekt til Eliza Chokolade ApS  

Projektet hos Eliza Chokolade har afsæt i en flot vækstkurve, der har gjort det både muligt og nødvendigt at 

optimere virksomhedens produktionsfaciliteter. Virksomheden er i en transition fra det overvejende hånd-

værksprægede til en mere industriel produktion, der kan skaleres yderligere op og matche en øget efterspørg-

sel.  

https://www.made.dk/nyheder/haas-meincke-satser-paa-3d-print-vi-er-saa-langt-at-vi-kan-bruge-det-i-vores-produktion/
https://www.made.dk/nyheder/elektronikfirma-fra-fyn-kravler-op-i-vaerdikaeden-og-oejner-nye-markeder/
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I projektet har virksomheden fokus på, hvorledes automatisering og produktivitetsforbedringer kombineres 

med opmærksomhed på læringsmetoder for både fastansatte og sæsonmedarbejdere. En succesfuld gennem-

førelse af projektet vil give Eliza Chokolade et beslutningsgrundlag for at prioritere virksomhedens investe-

ringsbehov. Dette kan støtte den videre vækst og udviklingen af en dansk SMV. 

Projektet startede den 24. januar 2018 og blev afsluttet i december 2018. Projektet var tilknyttet FORCE Tech-

nology. 

MADE Demonstrationsprojekt til Create it REAL ApS  

Create it Real udvikler og implementerer software til 3D printma-

skiner. I et MADE Demonstrationsprojekt vil virksomheden foku-

sere på en ambitiøs og nyskabende anvendelse af 3D print tekno-

logien inden for printning af fødevarer. En succesfuld gennemfø-

relse af demonstrationsprojektet - der er forbundet med en vis 

usikkerhed - vil give Create it Real et unikt afsæt for kommerciali-

sering, der vil kunne øge virksomhedens omsætning markant. Selv 

hvis det ikke lykkedes at gå fra prototype til egentlig kommercielt 

produkt, forventes der at være et markedssegment blandt fødevareentusiaster og forskningsmiljøer.  

Create it Reals projekt afspejler en idérigdom og evne til at finde nye små nicher, som kan føre til vækst for 

danske SMV’er, der anvender og frembringer digitale produktionsteknologier og processer. 

Projektet startede den 1. december 2017 og blev afsluttet november 2018. Projektet var tilknyttet Teknologisk 

Institut. 

MADE Demonstrationsprojekt til O. Storm Bronzestøberi A/S  

O. Storm Sørensen Bronzestøberi A/S vil arbejde med at gøre produktion mere fleksibel ved at brug af digi-

tale produktionsprocesser som 3D print i deres produktion af dekorationer til gravsten. Målet er bl.a. at 

finde afløsere for den mere tidskrævende og mindre fleksible fremgangsmåde, hvor der i dag laves en ny 

voksmodel til hver eneste model. 3D print vil give tidsbesparelse, ensartede produkter og en mere fleksibel 

produktion.  

Implementering af 3D scanning og 3D print i den traditionelle bronzestøbning vil gøre det muligt at imøde-

komme et stigende behov for kundetilpassede løsninger, der sælges i færre antal end tidligere. En problem-

stilling, som mange danske SMV’er står over for. En succesfuld gennemførelse af projektet vil give O. Storm 

Sørensen Bronzestøberi A/S grundlag for at øge deres omsætning, idet virksomheden forventer at kunne måle 

et øget salg af eksisterende produkter. 

Projektet startede den 1. december 2017 og blev afsluttet november 2018. Projektet var tilknyttet Teknologisk 

Institut. 

MADE Demonstrationsprojekt til Dano Mast A/S  

I forbindelse med et generationsskifte og skift i ejerkredsen er flagstangsproducenten Dano Mast A/S indtrådt 

i et MADE Demonstrationsprojekt, der skal bidrage til at optimere og effektivisere de interne strukturer og 

supply chain. Projektet hos Dano Mast A/S har afsæt i en ambitiøs men realiserbar strategi for fordobling af 

produktion og salg på de nuværende markeder. 

Strategiarbejdet på Dano Mast vil være en stærk demonstrator af, hvorledes en dansk SMV kan ekspandere 

sin produktion og afsætning, bl.a. ved at investere i at etablere effektive procedurer, forbedret ERP-system og 

digitalisering af forsyningskæden. 
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Projektet startede den 1. december 2017 og blev afsluttet november 2018. Projektet var tilknyttet FORCE 

Technology. 

MADE Demonstrationsprojekt til Engskov Maskinfabrik A/S  

I arbejdet for at styrke sin konkurrenceevne vil Engskov Maskinfabrik øge brugen af automation i deres pro-

duktion, hvor de arbejder med konstruktion og opbygning af me-

get store og komplicerede emner. Et produktionsflow, der i dag er 

præget af mange manuelle svejse- og samleprocesser. I den om-

stilling vil virksomheden anvende VR-designsystemer til at simu-

lere og validere investering i nye robotceller. Ved at opgradere til 

3D tegningsformat vil Engskov Maskinfabrik kunne anvende VR-

teknologi til både at verificere fikstur og fastspænding af emner, og 

det vil blive muliggjort at generere et robotprogram uden at stoppe 

produktionen på anlægget. Alene omstillingstiden forventes at kunne reduceres med 75 pct. Projektet er et 

godt eksempel på, hvorledes en dansk SMV digitaliserer sine processer for at opnå en konkurrencemæssig 

fordel og levere innovative løsninger til sine kunder. 

Projektet startede den 1. marts 2018 og blev afsluttet i september 2018. Projektet var tilknyttet Teknologisk 

Institut. Se video og læs artikel om projektet her. 

MADE Demonstrationsprojekt til Jacob Hilmer Architecture  

I et MADE Demonstrationsprojekt vil virksomheden demonstrere en innovative kombination af robottekno-

logi, formning i metal samt arkitektur, der bygger på viden fra to MADE arbejdspakker “3D print og nye pro-

duktionsprocesser” samt ”hyperfleksibel automation”. Projektet vil give et mindre antal prototyper i krumme 

plader. Disse vil være showcase for SMV’en Jacob Hilmer Architecture, der overfører viden fra fremstillingsin-

dustrien og demonstrerer produktionsteknologisk ekspertise i krydsfeltet inden for design, arkitektur og byg-

geri. Et succesfuldt projekt kan give Jacob Hilmer Architecture en ny teknologiproces, der kan omsættes til en 

ny ydelse, der har potentiale til at blive en betydelig del af virksomhedens omsætning og bidrage til øget vækst. 

Projektet startede den 1. marts 2018 og blev afsluttet i december 2018. Projektet var tilknyttet Teknologisk 

Institut. 

MADE Demonstrationsprojekt til Sens4 A/S  

Demonstrationsprojektet hos Sens4 afspejler MADE’s fokus på at optimere produktionsprocesser i danske 

virksomheder gennem digitalisering – i dette projekt optimering og TIG-svejsning gennem udvikling og anven-

delse af ny sensorteknologi. En vellykket demonstration kan være afsæt for, at kvalitetsniveauet hæves; pro-

duktionsomkostningerne nedbringes; ligesom den nye dataanalyse kan forventes at give mulighed for yderli-

gere forbedringer. Automatisering af især svejseprocessen vil endvidere bidrage til et forbedret arbejdsklima 

på virksomheden, da opstillingen kan anbringes i et separat lokale, hvor støj og lugtgener nedbringes til et 

minimum. 

Projektet startede den 1. marts 2018 og blev afsluttet i november 2018. Projektet var tilknyttet FORCE Tech-

nology. Se video og læs mere om projektet hos Sens4 her.  

MADE Demonstrationsprojekt til Puriti Transducer Technology ApS  

Puriti Transducer Technology har en ambition om, at Danmark skal generobre en førerposition inden for ud-
vikling og produktion af højtalere. På den baggrund er Roskilde-virksomheden startet på et demonstrations-
projekt sammen med Teknologisk Institut. I projektet skal Teknologisk Institut hjælpe med at vurdere, hvordan 
nuværende løsninger inden for robotter, gribere og sensorer vil kunne bruges i en højteknologisk og fleksibel 
produktion af højtalere i Danmark. 
 

https://www.made.dk/nyheder/skal-vi-koebe-robotten-maskinfabrik-tog-virtual-reality-til-hjaelp-for-at-svare-paa-det-spoergsmaal/
https://www.made.dk/nyheder/startuppen-sens4-fandt-en-loesning-paa-at-svejse-sensorer-i-maaleinstrumenter-hurtigt-sikkert-og-stabilt/
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Projektet startede den 8. marts 2018 og blev afsluttet i november 2018. Projektet var tilknyttet Teknologisk 

Institut. 

MADE Demonstrationsprojekt til FSI Power-Tech ApS  

FSI Power-Tech er en af Europas førende producenter af stubfræsere. Disse stubfræsere monteres eksempel-

vis en traktor eller gravemaskine.  

I et MADE Demonstrationsprojekt skal FORCE Technology hjælpe virksomheden fra midtjyske Tørring med at 

optimere produktionsprocesser og forsyningskæder, bl.a. hvad angår produktionen af de fræsetænder, som 

bruges i FSI’s maskiner. 

Projektet startede den 14. marts 2018 og blev afsluttet i december 2018. Projektet var tilknyttet FORCE Tech-

nology. 

MADE Demonstrationsprojekt til Dansk Gummi Industri A/S  

Dansk Gummi Industri er et godt eksempel på, hvorledes en dansk SMV udforsker brug af Additive Manufac-

turing i produktion af støbeværktøjer. I arbejdet for at afløse en maskin- og lønintensiv fremstilling af forme 

til gummistøbning ønsker virksomheden at teste 3D print i metal som produktionsform for deres støbeværk-

tøjer. Et succesfuldt gennemført demonstrationsprojekt på Dansk Gummi Industri A/S vil bidrage positivt på 

en række områder, hvoraf kan fremhæves: Mulighed for hurtigere reaktion på kundeønsker, mindre afhængig-

hed af underleverandører, og mulighed for at øge produktivitet, idet 3D print giver en øget designfrihed, hvil-

ket eksempelvis muliggør, at der kan indlægges kølekanaler i værktøjerne, der kan bidrage til at bringe cyklus-

tid ned. 

Projektet startede den 29. maj 2018 og blev afsluttet i november 2018. Projektet var tilknyttet Teknologisk 

Institut. 

MADE Demonstrationsprojekt til PTL Valve Services A/S  

PTL beskæftiger sig bl.a. med reparation af ventiler til offshore. Disse ventildele er typisk forbundet med høje 

fremstillingsomkostninger, hvorfor reparation/remanufacturing er yderst interessant for slutbruger-ne. For at 

sikre et højt kvalitetsniveau arbejder virksomheden gennem et MADE Demonstrationsprojekt på at kunne in-

troducere laser cladding som en ny reparationsmetode. Et succesfuldt gennemført projekt vil bidrage til, at 

PTL Valve Services kan levere reparationsløsninger i højere kvalitet, idet komponenterne vil fremstå som nye 

og bedre sammenlignet med traditionelt reparerede emner. Endvidere vil laser clad-ding bidrage til lavere 

produktionsomkostninger for virksomheden. 

Projektet startede den 1. juni 2018 og blev afsluttet i november 2018. Projektet var tilknyttet FORCE Techno-

logy. 

MADE Demonstrationsprojekt til AB Jensen Maskinfabrik 
AB Jensen Maskinfabrik fokuserer på at inkludere 3D print i produktionen, hvilket kan bidrage til at produktion 

af nogle meget komplekse komponenter transformeres fra en håndværkspræget fremstilling - som er meget 

tidskrævende, løntung og involverende mange bearbejdningsprocesser – til brug af 3D print i metal som ny 

produktionsproces. Et succesfuldt resultat af projektet vil muliggøre, at AB Jensen Maskinfabrik A/S kan vide-

reudvikle deres position som en innovativ SMV, der er specialiseret i at levere komplekse komponenter, idet 

der åbnes for nye forretningsmodeller. 

Projektet startede den 1. september 2018 og blev afsluttet i december 2018. Projektet var tilknyttet Teknolo-

gisk Institut. 
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MADE Demonstrationsprojekt til Airtech A/S  
Den danske SMV Airtech A/S er i proces med at digitalisere sine processer, og vil be-

nytte den nye adgang til data til at understøtte udvikling af en ny type ydelse og service. 

I MADE Demonstrationsprojektet er den intelligente lagerløsning for virksomhedens 

kunder i fokus. Projektet skal bidrage til at Airtech A/S kan sænke egne omkostninger 

og kapitalbindinger samtidig med en mere digital løsning, bidrager til at højne forsy-

ningssikkerheden og derved minimere kundens risiko for produktionsstop. Digitalise-

ring af forsyningskæden er en hyppig udfordring hos SMV’er, og casen forventes også 

at kunne inspirere andre SMV’er i Danmark til at arbejde mod innovative digitale løs-

ninger.  

Projektet startede den 1. september 2018 og blev afsluttet i december 2018. Projektet var tilknyttet FORCE 

Technology. Se video og læs mere om projektet hos Airtech her. 

MADE Demonstrationsprojekt til REEFT A/S 
REEFT arbejder med opsamling og bearbejdning af produktionsdata. Med MADE Demonstrationsprojektet vil 

virksomheden få demonstreret muligheden for at oparbejde kompetencer til at benytte digitale tvillinger til 

at simulere en visuel optimering af produktionsanlæg (OEE). Et succesfuldt resultat af projektet vil muliggøre, 

at REEFT bliver i stand til at udvikle VR-løsninger hurtigere og mere effektivt. At kunne teste løsninger op mod 

en digital tvilling vil muliggøre, at REEFT’s kunder kan afprøve et givent system tidlig i et projektforløb, hvilket 

vil bidrage til markant øget oplevelse af sikkerhed for indfrielse af forventninger i kraft af at bl.a. gennemsig-

tighed i produktionsflowet øges. 

Projektet startede den 1. september 2018 og blev afsluttet i december 2018. Projektet var tilknyttet Tekno-

logisk Institut. Se video og læs om resultatet af projektet her.  

MADE Demonstrationsprojekt til DAMVIG A/S 
Den danske SMV Damvig A/S har gennem årtier specialiseret sig i 3D-print og fortsætter gennem et MADE 

Demonstrationsprojekt på at udforske og teste nye muligheder: Et succesfuldt resultat af projektet vil mulig-

gøre, at Damvig A/S kan benytte en fremstillingsmetode baseret på termisk sprøjtning, som forventes at for-

bedre slutprodukternes termiske overfladeegenskaber og performance. Da brugen af 3D print kan åbne op for 

nye produkter, processer og løsninger, forventes også denne case at kunne inspirere og give viden til såvel 

forskningsmiljøer, GTS-institutter og andre SMV’er i Danmark. 

Projektet startede den 1. september 2018 og blev afsluttet december 2018. Projektet var tilknyttet FORCE 

Technology. Se video og læs om resultaterne fra demonstrationsprojektet hos Damvig A/S her.  

MADE Demonstrationsprojekt til Plus Pack A/S 
I MADE Demonstrationsprojektet vil Plus Pack A/S undersøge mulighe-

den for at erstatte værktøjskomponenter, der i dag fremstilles i stål, 

med komponenter, der er 3D printede i kompositmateriale. Målet er 

ved anvendelse af Additiv Manufacturing at kunne levere kundetilpas-

sede prototyper af emballageløsninger, der i højere grad er repræsen-

terende for slutproduktet. Et succesfuldt resultat af projekt vil med-

føre, at Plus Pack A/S kan opnå en række forbedringer, herunder lavere 

produktionsomkostninger, en diversificeret og fleksibel produktion, kundetilpassede løsninger samt større 

uafhængighed fra underleverandører.  

Projektet startede den 1. november 2018 og blev afsluttet i december 2018. Projektet var tilknyttet FORCE 

Technology. 

https://www.made.dk/nyheder/airtech-vil-spare-koereture-og-skabe-nye-indsigter-med-en-digital-styring-af-kundernes-lagre/
https://www.made.dk/nyheder/reeft-gjorde-en-undtagelse-og-tog-ekstern-hjaelp-ind-i-maskinrummet/
https://www.made.dk/nyheder/damvig-og-force-kombinerer-3d-printet-nylon-med-metaloverflade/
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MADE Demonstrationsprojekt til Space Composite Structures Denmark 
Med et MADE Demonstrationsprojekt ønsker Space Composite Structures Denmark at benytte VR til at simu-

lere muligheder for at anvende en ny type robotbaseret metode til filamentvikling. Dermed er den lille SMV 

foregangseksempel på at udforske brug af ny teknologi.  Et succesfuldt resultat af projektet har muliggjort, at 

Space Composite Structures Denmark kan videreudvikle innovative og attraktive løsninger inden for filament-

vikling og brug af kollaborative robotter i produktion til rumfartsindustrien såvel som andre brancher. 

Projektet startede den 1. november 2018 og blev afsluttet i december 2018. Projektet var tilknyttet Teknolo-

gisk Institut.  

 

Klyngeprojekter 2016-2018 

Klyngeprojekt om 3D print 
Repræsentanter fra otte virksomheder har fra ultimo september 2016 til juni 2017 

samarbejdet i en klynge med 3D print som fagligt tema. 

Klyngeprojektet har taget afsæt i træning af konstruktører i designoptimering, mu-

ligheder, begrænsninger og nødvendige hensyn og overvejelser i relation til produk-

tion med 3D print. Og en workshop for ledelsesrepræsentanter med fokus på krite-

rier for, hvornår det er hensigtsmæssigt at overveje 3D print som produktionsme-

tode, med væsentlig vægt på værdikædebetragtninger. 

I forløbet har deltagerne fået coaching og uddannelse inden for brug af 3D print i 

produktion. Hver virksomhed har fået hjælp til at gennemgå produkter og produk-

tionsprocesser for derigennem at træne kompetencerne til at udvælge, hvilke emner, der kan være potentiale 

i at 3D printe. Ved afslutning af klyngeprojektet har deltagerne gennemført et test på en produktionsforbed-

ring via 3D print, og har fået et grundlag og en plan for brug af 3D print i virksomhedens produktionsprocesser.  

De deltagende otte virksomheder var: 

• H.P. Industrial A/S 

• Kilde A/S Automation  

• LPM Production A/S 

• MEC A/S 

• RoboTool A/S 

• Thürmer Tools A/S 

• TRESU A/S 

• Videometer A/S 

 

Erfaringer fra dette klyngeprojekt er bl.a., at samarbejdet kan være frugtbart, selvom virksomhederne er på 

forskellige stadier i arbejdet med 3D print. I klyngeprojektet blev forskelligheden 

brugt til at øge læringen og inspirationen på tværs af virksomhederne. 

Teknologisk Institut var operatør på dette MADE Klyngeprojekt. Se video om klyn-

geprojektet her.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=NZqYCpurM4A
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Klyngeprojekt om strategiudvikling 
I MADE Klyngeprojekt om strategiudvikling har virksomhedsledere fra fire SMV’er i perioden oktober 2016 til  

april 2017 arbejdet med nye værktøjer til brug i strategiarbejdet. Fokus har været på at hjælpe virksomheds-

lederne i transformationen fra drift til udvikling. 

Over syv moduler har ledelsesrepræsentanter fra de fire virksom-

heder opnået viden og indsigt om det strategiske arbejde, der sæt-

ter dem i stand til bedre at kunne realisere deres virksomheders 

potentialer. Ved afslutning af klyngeprojektet har virksomhedsle-

derne opnået kompetencer til at opbygge nye robuste planer, der 

både har fokus på mulige nye forretningsområder og en effektiv 

drift. Eksempelvis har én virksomhed fået tilvejebragt og bearbej-

det datagrundlag om markedsudvikling, der har sat dem i stand til 

at sætte nye salgsmål for de enkelte produkter. En anden virksomhed har systematisk arbejdet med at få 

integreret en strategisk og vedvarende ledelsesproces, der også omfatter søstervirksomhed. Og har sidelø-

bende påbegyndt en proces for at opnå en ISO9001 certificering. 

En erfaring fra dette forløb er, at netop arbejdet med strategi- og ledelsesudvikling med fordel bør ske i 

mindre hold, hvor der opbygges et tillidsrum. Forløbet bekræftede også, at det er en styrke for MADE-sam-

arbejdet, at arbejde sker på tværs af brancher, da virksomhederne dermed ikke er i konkurrence med hinan-

den. Tre ud af fire virksomheder har deltaget med to personer (typisk ejer/øverste leder samt dennes ”højre 

hånd”), hvilket også i evalueringen er blevet fremhævet som en fordel, idet det styrker forankringen i virk-

somheden. 

FORCE Technology var operatør på dette MADE Klyngeprojekt. 

De deltagende virksomheder var: 

• Dynamica Ropes • Olet Industrigummi 

• Tommerup Elektronik  • ApplicateIt 
 

Se video om klyngeprojektet her.  

Klyngeprojekt om avancerede overfladeteknologier 
Den 19. september 2017 var Lindø Industripark rammen for 1. modul i et nyt MADE Klyngeprojekt for seks til 

otte SMV’er. Her var fokus på at give deltagerne kompetencer til at bruge Additive Manufacturing til at gøre 

virksomhedens produktionsudstyr eller komponenter bedre og stærkere.  

Med udgangspunkt i en gennemgang af virksomheden, får deltagerne hjælp til at udvælge et emne, der er 

velegnet til produktoptimering. Målet med klyngeprojektet er, at deltagerne lærer at funktionsoptimere pro-

dukter, og bliver klædt på til at vurdere de tekniske og økonomiske muligheder og begrænsninger. 

FORCE Technology var operatør på dette MADE Klyngeprojekt. 

De deltagende virksomheder var: 

• PLT Valve Services • Svendborg Motorværksted 

• Relibond  

• Secure 

• Thybotech 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=RISRRdV9QLQ
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Læs artikel om hovedbudskaberne og se video om projektet her. 

Klyngeprojekt om fleksibel tilfødning 
Onsdag den 20. september blev første møde i et klyngeprojekt afholdt, som fokuserede på nogle af de ud-

fordringer, SMV’er kan have, når de overvejer automation: Mange virksomheder har udfordringer med at 

automatisere montage af produkter, der samles af mange løsdele. I klyngeprojektet "Fleksibel tilfødning af 

emner" sætter MADE seks til otte virksomheder sammen, som deler denne udfordring. Sammen med auto-

matiseringseksperter tages der fat på udvikling af en fælles løsning.  

Teknologisk Institut er operatør på dette MADE Klyngeprojekt. 

De deltagende virksomheder var: 

• Nedschroef Langeskov • HP Industrial 

• CUC Engineering • Olet Industrigummi 
 

Læs artikel om hovedbudskaberne og se video om projektet og udviklingen af en fleksibel robot her.  

Klyngeprojekt om smarte industrielle produkter 
Med udgangspunkt i at skabe et samarbejde på tværs af flere underleverandører arbejder MADE frem mod 

at tilbyde et klyngeprojekt, hvor fokus er på skabelse af industrielle produkter, der eksempelvis kan bidrage 

med data og viden til brug i forsyningskæden, til produktionsoptimering, service mv. 

En gruppe på seks SMV’er og syv større virksomheder er nu samlet i et klyngeprojekt, hvor de med ekspertise 

fra FORCE Technology og Alexandra Instituttet arbejder med at finde løsninger, der kan integrere industrielle 

sensorer allerede i produktionsprocessen. Projektet bruger vindmøllevinger som case og arbejder derved på 

at integrere sensorer, som ikke kræver omfattende kabelføring til kommunikation og strømforsyning. En tid-

lig integration af sensorer forudsætter således robuste sensorer, som tåler efterfølgende trin i forbindelse 

med produktion og installation. 

Læs artikel om hovedbudskaberne her. 

Klyngeprojekt om digitalisering af SMV’er i forsyningskæden 
MADE Klyngeprojekt om digitalisering af underleverandører tager udgangspunkt i den enkelte SMVs nuvæ-
rende situation (’As is’), identificerer muligheder og udfordringer, gaps mm., hvorpå der laves en plan for, 
hvordan SMV’erne kan blive mere digitale (’To be’). Planen vil skridt for skridt vise, hvordan den enkelte SMV 
kan arbejde sig hen mod en mere digital forretning. Klyngen sammensættes af seks SMV’er, der har en fælles 
interesse i at arbejde med digitalisering og som er villige til at dele erfaringer og viden med de andre klynge-
medlemmer. Som mentorvirksomhed stiller Grundfos viden til rådighed til SMV’erne. Det afgørende er ikke, 
om SMV’en er eller bliver leverandør til Grundfos, men at SMV’en får viden og en plan, der generelt vil styrke 
dem som underleverandør. 
 

  

https://www.made.dk/nyheder/fem-forskellige-virksomheder-%C3%A9t-faelles-behov-vi-vil-gerne-blive-dygtigere-til-de-her-teknologier/
https://www.made.dk/nyheder/den-laerenemme-robot-giver-en-haand-med-produktionens-forefaldende-opgaver/
https://www.made.dk/nyheder/virksomheder-fik-testet-deres-smarte-sensorer-til-vindmoeller-kan-de-holde-til-belastningen-de-naeste-25-aar-frem/
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Udvikling i medlemstal 2014-2018 
I perioden januar 2014 til december 2018 er MADE, med støtte fra Industriens Fond, vokset fra 38 virksom-

heder til 174 medlemmer. Det er en samlet vækst i medlemmer på 357%  Af de 174 virksomheder bestod 

151 af virksomhederne i december 2018 af industrielle virksomheder. Virksomheder, der alle er direkte for-

bundet til produktion, og som ved medlemskab af MADE får adgang til de værktøjer, som kan give anledning 

til implementering af nye tiltag i egen produktion.  

 

Figur 1: Udvikling i antal MADE medlemmer 
 

I dag har MADE 184 virksomheder som medlemmer, herunder nyankomne DanRobotics A/S og PJM A/S. Ud 

af dem er der i dag 162 industrielle virksomheder.  

 

 

 

 

 

 

Figur 2: Udvikling i antal industrielle MADE medlemmer 
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Ud af de 162 industrielle virksomheder, er 139 produktionsvirksomheder, 18 er produktionsrelateret konsu-

lentvirksomheder, 4 er salgs-/handelsvirksomhed og 1 er en kommunikationsrelateret konsulentvirksomhed.  

De 162 Industrielle medlemmer fordeler sig geografisk bredt ud over hele Danmark. Således er 50 af virk-

somhederne placeret i Region Hovedstaden, 45 i Region Syddanmark, 33 i Region Midtjylland, 18 i Region 

Nordjylland, 16 i Region Sjælland  

 

Figur 3: Fordeling af industrielle medlemmer på branche 

Figur 4: Geografisk fordeling af MADE medlemmer 



 

MADE – Manufacturing Academy of Denmark  
Industriens Hus, Vesterbrogade 1E, blok D, 2. sal, 1620 København V 

Telefon: 21 12 39 30, CVR-nummer 34 95 21 75, e-mail: info@made.dk – www.made.dk 

MADE SPIR Arbejdspakker 
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 MADE Demonstrationsprojekt 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der er masser af gode argumenter for, at små og 
mellemstore virksomheder skal give sig i kast med at 
implementere nye teknologier og nye styringsværk-
tøjer.  
 
Nye teknologier kan give en mere effektiv og digital 
produktion, gøre det nemmere at møde individuelle 
kundekrav til produkter eller forbedre kvalitetskon-
troller. Alt sammen noget, der forbedrer virksomhe-
ders konkurrenceevne og styrker forudsætningerne 
for fremtidig vækst.  
 
Men små og mellemstore virksomheder bliver ofte 
bremset af mangel på de rette kompetencer eller af 
begrænsede økonomiske midler til at forsøge sig 
med ny teknologi. De udfordringer er et Demonstra-
tionsprojekt hos MADE med til at løse.  
 

 
FÅ STØTTE TIL DIN UDFORDRING  
Et demonstrationsprojekt hos MADE giver op til 
92.000 kr. i støtte til at løse en konkret udfordring 
eller afprøve en bestemt idé i din virksomhed.  
 
Ved at blive koblet op på Teknologisk Institut eller 
FORCE Technology får man adgang til de teknolo-
gier, den viden og de kompetencer, som er nødven-
dige i forhold til at løse den konkrete udfordring i 
virksomheden.  
 
Et vellykket projekt giver målbare forbedringer i 
virksomheden gennem eksempelvis lavere produk-
tionspris, nye produkter eller mere tilfredse medar-
bejdere. Der er ansøgningsfrist for demonstrations-
projekter fire gange årligt, og projekterne skal have 
fagligt fokus inden for MADE’s ni forskningstemaer. 
 
MADE Demonstrationsprojekt er muliggjort ved fi-
nansiering fra Industriens Fond. 

 
FAKTA  
MADE Demonstrationsprojekt 
  
Et MADE Demonstrationsprojekt skal have 
fagligt fokus inden for et eller flere af de ni 
temaer, som MADE forsker i:  
 
⧁ Hurtig produktudvikling  

⧁ Modulær produktionsplatform til hur-

tig etablering af produktion  

⧁ 3D-print og nye produktionsprocesser  

⧁ Modelbaseret udvikling af forsynings-

kæder  

⧁ Digitalisering af forsyningskæder 

⧁ Livslang produkttilpasning  

⧁ Fremtidens produktionsparadigme  

⧁ Hyperfleksibel automation  

⧁ Sensorer og kvalitetskontrol  

 
 

Demonstrationsprojekter har et projektbud-

get på op til 184.000 kr. - den ene halvdel 

bevilges, og den anden halvdel er egenfinan-

siering fra den ansøgende virksomhed. 
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Dynamica Ropes ApS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

J.J. Kühn A/S 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Virksomheden Kühn har i 45 år arbejdet med 
sprøjtestøbninger i plast til kunder primært i me-
dico og medical branchen. De har mange vare-
numre og producerer både høj- og lavvolume. I 
dag har de en målsætning om, at de maksimalt må 
godkende fem reklamationer om året. Men det 
antal har Jesper Damm en drøm om, skal ned på 
nul. Derfor søgte Kühn et MADE Demonstrations-
projekt, der skulle demonstrere mulighederne for 
at automatisere kvalitetskontrollen.  
 
Med den nye automatiseringsløsning får Kühn 
ikke bare mulighed for at lade robotter klare, hvad 
der før blev gjort manuelt, men detaljerne fra må-
lingerne er så præcise, at støbeformene løbende 
kan justeres, så de passer bedst muligt. Herudover 
oplevede Kühn en række andre gevinster:  
Virksomheden vil kunne spare en masse  
manuelt arbejde, og samtidigt få de samme 

 

FAKTA  

⧁ Virksomhed: J.J. Kühn A/S 

⧁ Start: 1. maj 2016 

⧁ Slut: 1. december 2016 

⧁ GTS: Teknologisk Institut 

informationer, som dem der har en høj volu-
meproduktion. Kunderne kommer dermed 
også til at kunne mærke dataopsamlingen, 
idet Kühn fremover vil kunne hæfte al doku-
mentation til en ordre. Så handler det ikke 
om statistiske sandsynligheder, men om 
facts. Det styrker virksomhedens evne til at 
kunne konkurrere mod udlandet på kvalitet 
og garanti. 

Se video og læs om resultatet af projektet 
her. 

Dynamica Ropes producerer fibertovværk i et 
særligt stærkt materiale, der også bliver brugt til 
f.eks. skudsikre veste, hockeystrømper og ar-
bejdshandsker. På trods af tovets styrke vejer det 
kun 10 % af ståltov i samme diameter og flyder på 
vandet. Desto mere er cost of ownership betyde-
lige lavere og sikkerheden højere end ved brug af 
ståltov eller kæder. Mange af Dynamica Rope’s 
kunder er fra off-shore og vindmølleindustrien, og 
her er kravene til dokumentation og certificering 
stigende.  
 
For Dynamica Ropes stod det dog klart, at projek-
tet var vigtigt, og ikke kunne stå alene. Derfor 
valgte virksomheden at sætte ekstra ressourcer 
af. I løbet af foråret blev der ansat en cand.merc. 
til at fokusere på marketing og kommunikation og 
en produktionsingeniør til at fokusere på proces-
optimeringen. 
Læs artikel om resultatet af 
demonstrationsprojektet her. 

 

FAKTA  

⧁ Virksomhed: Dynamica Ropes ApS 

⧁ Start: 1. januar 2015 

⧁ Slut: 20. november 2015 

⧁ GTS: FORCE Technology 

https://www.made.dk/nyheder/sikker-kvalitet-og-rentabilitet-med-oeget-automatisering/
https://www.made.dk/nyheder/dynamica-ropes-fik-adgang-til-nye-kunder-med-made-demonstrationsprojekt/
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Borum Industri A/S 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Målet er at kunne producere til en bedre pris, 
ved at anvende standardiserede løsninger. Sam-
tidigt kan virksomheden tilbyde en hurtigere og 
skarpere leveringstid. Det gør det også lettere at 
blive ISO-certificeret, hvilke betyder, at Borum 
Industri kan være med i de store udbud. 

Læs om resultatet af projektet her. 

Borum Industri A/S med ca. 40 ansatte er førende 
inden for produktion af maskiner til maling af vej-
striber. Særligt har de lagt vægt på håndværket i at 
producere en maskine, der passer til kundens be-
hov. Men et voksende marked, og kunder der øn-
sker kortere leveringstid, har sat gang i en større 
forandringsproces. Virksomheden skal nu gå fra at 
være en god smed til at være en professionel dre-
vet industriproducent. Derfor søgte de et MADE 
Demonstrationsprojekt, hvor de fokuserede på at 
modularisere deres produkter. Målet for Borum er 
at muliggøre mass customization med kort leve-
ringstid.  
 
Med modularisering ser virksomheden gevinster i, 
at de ikke hele tiden starter forfra. Hvis der kom-
mer et nyt lovkrav eller et specifikt kundeønske, så 
kan de gøre det, uden at ændre ved de andre mo-
duler. Det giver et hurtigt flow i produktionen og 
kort leveringstid. 

 

FAKTA  

⧁ Virksomhed: Borum Industri A/S 

⧁ Start: 1. juni 2015 

⧁ Slut: 1. december 2015 

⧁ GTS: FORCE Technology 

https://www.made.dk/nyheder/borumdemonstrationsprojekt-fra-haandvaerk-til-industri/
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Thürmer Tools ApS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stryhns A/S 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultaterne fra demonstrationsprojektet 
kan bl.a. bruges til at Thürmer Tools og andre 
virksomheder kan imødekomme en stigende 
efterspørgsel efter specialfremstillede værk-
tøjer, da 3D print tillader produktion af ”one 
of a kind” eller små serier af værktøjer. 

Læs om resultatet af projektet hos Thürmer 
Tools her. 

Det har længe været muligt at 3D printe i metal, 
men Thürmer Tools vil skubbe grænserne for, 
hvad de kan udsætte de 3D printede materialer 
for. I efteråret 2015 modtog virksomheden et 
MADE Demonstrationsprojekt, der synliggjorde 
udfordringerne i at lave hårde og skarpe 3D prin-
tede metalemner. 

 

FAKTA  

⧁ Virksomhed: Thürmer Tools ApS 

⧁ Start: 1. maj 2015 

⧁ Slut: 18. april 2016 

⧁ GTS: FORCE Technology 

På Stryhns fabrik i Roskilde løber der hvert minut 
140 bakker leverpostej igennem på transport-
båndet. Kunderne efterspørger forskellige typer 
leverpostej alt efter sæson, så variationen af 
bakkerne er stor. Samtidig giver den korte hold-
barhed på leverpostej mange små serier med 
flere omstillinger. Derfor er der store gevinster 
for Stryhns, hvis de kan øge hastigheden på lin-
jerne ved at fjerne flaskehalse og reducere an-
tallet af stop. En kritisk flaskehals er eksempelvis 
de stop, der sker, når et låg sidder forkert på 
bakken, eller hvis formen har en defekt. Disse 
små mangler kan stoppe produktionen flere 
gange i løbet af dagen.  
 
Derfor søgte Stryhns i foråret 2016 et MADE De-
monstrationsprojekt, hvor de fik støtte til udvik-
ling af et nyt visionsystem, der vil sikre kvalite-
ten i produktionen. I samarbejde med Teknolo-
gisk Institut har Stryhns nu fået udviklet en test-
opstilling, der bl.a. kan spore, om låget er kor-
rekt påsat og om formen er korrekt. 
 
Læs om resultatet af projektet her. 

 

 

FAKTA  

⧁ Virksomhed: Stryhns A/S 

⧁ Start: 15. februar 2016 

⧁ Slut: 1. september 2016 

⧁ GTS: Teknologisk Institut 

https://www.made.dk/nyheder/thuermer-goere-det-umulige-muligt/
https://www.made.dk/nyheder/demonstrationsprojekt-ved-stryhns/
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Lund Skilte A/S 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lund Skilte A/S i Esbjerg vokser og er klar til at fo-
kusere mere med deres interne arbejdsgange. 
Målet med projektet er at udvikle og implemen-
tere processer, som er effektive og standardise-
rede, som fx udvikling af styringsværktøjer, der 
dels giver øget produktivitet med virksomhedens 
kapacitet og dels styrker de menneskelige kompe-
tencer. Det er et ønske, at processerne giver mu-
lighed for at implementere ny teknologi (materia-
ler og udstyr) hvor salg, indkøb, logistik, produk-
tion og montage/færdiggørelse kombineret med 
meget dygtige faglige og kreative medarbejdere 
er i fokus.  
 
Lund Skilte er et godt eksempel på de udfordrin-
ger, som mange danske SMV’er har, hvor der er et 
dilemma mellem produktivitet og at fastholde in-
novation i forretningssystem. Projektet er i for-
længelse af bestræbelserne i WP7, hvor en række 
af danske virksomheder arbejder på at udvikle 
værktøjer og metoder til at løse dette dilemma i 
en dansk kontekst. 

 

FAKTA  

⧁ Virksomhed: Lund Skilte A/S 

⧁ Start: 1. maj 2015 

⧁ Slut: 12. juni 2017 

⧁ GTS: FORCE Technology 

Se video og læs om resultatet af projektet 
her. 

https://www.made.dk/nyheder/familiefirma-fordoblede-omsaetningen-paa-fire-aar-saa-opstod-problemerne/
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Relibond IVS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gennem avanceret materialeteknologi har iværk-
sættervirksomheden ReliBond IVS udviklet en au-
tomatiseret løsning, der reducerer analyse- og 
sammenføjningstiden af nye højeffektive kabel.  
 
Demonstrationsprojektets kobling til forskningen 
i MADE’s arbejdspakke 3 ”3D print and new pro-
duction processes”, muliggør, at state of the art 
inden for anvendelse af lasersvejsning til sam-
menføjninger bliver testet og implementeret i en 
mindre dansk virksomhed. Projektet vurderes så-
ledes at være en stærk referencecase for andre 
danske SMV’er. 
 
Se video, og læs om resultatet af projektet her. 

 

FAKTA  

⧁ Virksomhed: Relibond IVS 

⧁ Start: 7. september 2016 

⧁ Slut: 6. juli 2017 

⧁ GTS: FORCE Technology 

https://www.made.dk/nyheder/fejlslagent-forsoeg-har-bragt-prisbeloennet-startup-fra-dtu-et-stort-skridt-videre/
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Thürmer Tools ApS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gripa ApS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den familieejede virksomhed Thürmer Tools er 
igen i 2016 blevet tildelt et MADE Demonstrati-
onsprojekt, hvormed de kan arbejde i næste fase 
på at omlægge produktionen til 3D printede ma-
skintappe.  
 
Demonstrationsprojektet skal bidrage til at brin-
ge virksomheden videre i deres proces for at opnå 
kvalitetsmæssigt tilfredsstillende fremstilling af 
skærende værktøjer. 
  
Gennem dette MADE Demonstrationsprojekt har 
Thürmer Tools arbejdet med flowsimulering af 
kølekanaler i deres skærende værktøjer. 
 
Se video fra det andet projekt hos Thürmer Tools 
her. 

 

FAKTA  

⧁ Virksomhed: Thürmer Tools ApS 

⧁ Start: 30. august 2016 

⧁ Slut: 9. februar 2017 

⧁ GTS: FORCE Technology 

Demonstrationsprojektet er en udløber af  
MADE’s forskningsarbejde inden for arbejdspakke 
8 ”hyperfleksible robotter”. Målet er at under-
søge, om der kan skabes en ”pick and place” robot-
celle til under 500.000 kr., som efterfølgende kan 
omkonfigureres til andre produkter, for under 
100.000 kr.  
 
Projektet vurderes at have gode potentialer både 
for Gripa, der primært fokuserer på fødevareindu-
strien, men også for andre mindre virksomheder. 
At bevise muligheden for at bruge robotter til kor-
tere produktions set up, åbner adgang til et relativt 
uopdyrket automationsmarked, der kan skabe au-
tomationsgevinster for især SMV’er. 

 

FAKTA  

⧁ Virksomhed: Gripa ApS 

⧁ Start: 30. august 2016 

⧁ Slut: 1. maj 2017 

⧁ GTS: Teknologisk Institut 

https://www.made.dk/nyheder/demonstrationsprojekt-paa-thuermer-tools/
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Blue Workforce A/S 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Addifab ApS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iværksætteren Preben Hjørnet står bag virksom-
heden Blue Workforce og robotten ”Ragnar Ro-
botten”. Gennem et MADE Demonstrationspro-
jekt får Blue Workforce hjælp til at automatisere 
udskæringsprocessen for de skalerbare termopla-
stiske plader, der beklæder Ragnar Robotten. En 
automatisering af denne proces, forventes dels at 
sænke udskæringstiden samt at øge sikkerheden 
for korrekt udskæring. 

 

FAKTA  

⧁ Virksomhed: Blue Workforce A/S 

⧁ Start: 30. august 2016 

⧁ Slut: 1. december 2018 

⧁ GTS: Teknologisk Institut 

MADE Demonstrationsprojektet skal bl.a. 
undersøge, hvilke skæreteknikker, der egner 
sig bedst til processen, ligesom projektet vil 
omfatte positionsestimering samt model-
genkendelse ved hjælp af 3D vision. 

Addifab har udviklet en innovativ tilgang til 3D 
printning af metalemner, hvor denne produkti-
onsform kan have betydelige gevinster, når der 
sammenholdes med egenskaberne for produkter, 
der er fremstillet med tidligere kendte metoder.  
 
For at videreudvikle AddiFabs processer og de-
monstrere dets funktionalitet ift. det industrielle 
marked kræves en validering af den nye proces. 
Med MADE Demonstrationsprojekt vil virksomhe-
den teste forskellige metallegeringer af deres 3D 
printede støbeforme i metal. 
 
Se video om Addifabs 3D-print-proces, og læs om 
resultatet af projektet her. 

 

FAKTA  

⧁ Virksomhed: Addifab ApS 

⧁ Start: 28. november 2016 

⧁ Slut: 29. maj 2018 

⧁ GTS: FORCE Technology 

https://www.made.dk/nyheder/addifab-har-faaet-blaastemplet-en-ny-maade-at-3d-printe-paa/
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Covi Precision A/S 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Covi Precision henter viden fra to af MADE’s te-
maer ”3D print og nye produktionsprocesser” og 
arbejdspakke 9 ”sensorer og kvalitetskontrol”, 
når de anvender den nye viden inden for inspek-
tionsteknologi inden for CT scanning, når de te-
ster kvaliteten af virksomhedens anvendelse af 
præcisionssvejsning.  
 
Demonstrationsprojektet giver en dansk SMV ad-
gang til state of the art inspektionsteknologi in-
den for CT scanning, der er nødvendig for at teste 
virksomhedens produkt, og et succesfuldt resul-
tat af projektet forventes at medføre, at virksom-
heden kan udvikle og tilbyde kunder en ny ser-
vice, der kan muliggøre nye ordrer og vækst i 
Covi’s forretning. 
 
Se video, og læs om resultatet af projektet her. 

 

FAKTA  

⧁ Virksomhed: Covi Precision A/S 

⧁ Start: 28. november 2016 

⧁ Slut: 29. maj 2017 

⧁ GTS: Teknologisk Institut 

https://www.made.dk/nyheder/niche-virksomhed-fra-herlev-har-fundet-attraktivt-alternativ-til-destruktive-test/
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Eltraco ApS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KA Interiør A/S 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Demonstrationsprojektet hos Eltraco vil facilitere 
automation af små serier af PCB ved anvendelse 
af fleksibel automationsteknologi. De traditio-
nelle automatiserede store stande- og skærme-
maskiner koster typisk 1,5 Mkr. Eltraco har med 
input fra flere kunder udarbejdet et koncept til en 
ny robotløsning, der er målrettet mindre produ-
center af elektronik, som vil kunne skære og ad-
skille printkort hurtigere og smartere, mere flek-
sibelt og til reducerede omkostninger. Målet er 
en fleksibel og agil robotfræsecelle til elektronik-
industrien.  
 
Projektet på Eltraco har en direkte kobling til 
forskningen i MADE SPIR og MADE Digital, der gi-
ver mulighed for, at forskningsprojekter testes i 
en dansk SMV til gensidig nytte.  Arbejdet med at 
udvikle algoritmer og implementere den kompli-
cerede robotkontrol var tiltænkt virksomheden 
CP Robotics Aps. 

 

FAKTA  

⧁ Virksomhed: Electro ApS 

⧁ Start: 15. februar 2017 

⧁ Slut: 1. juli 2017 

⧁ GTS: Teknologisk Institut 

KA Interiør ønsker at bibeholde og udbygge sin 
produktion i Danmark, uden at gå på kompromis 
med den nuværende høje effektivitet, leverings-
evne, kvalitet og fleksibilitet. Gennem et demon-
strationsprojekt støttes virksomheden med viden 
om simulering af muligheder ved fremtidig skaler-
bar produktion.  
Projektet er relateret til ”WP7 Fremtidens produk-
tionsparadigme”, hvor der sættes fokus på at for-
bedre små serier i forhold til kundetilpassede løs-
ninger, Agility model, og se muligheder i at samle 
afdelinger for udvikling og produktion i et sted, Co-
lokalisering. Herunder vil der blive arbejdet med 
kortlægning og fremskaffelse af datagrundlag om-
kring det nuværende produktionsflow og efterføl-
gende simulering af et optimalt (LEAN) produkti-
onsflow, med identificering af mulige automatise-
ringsområder.  
Demonstrationsprojektet på KA Interiør muliggør 
undersøgelse af, hvad der er den optimale organi-
sering af hele produktionssystemet gennem imple-
mentering af LEAN-koncepter igennem hele forsy-
ningskæden samt brug af simuleringsværktøjer. 
 

 

FAKTA  

⧁ Virksomhed: KA Interiør A/S 

⧁ Start: 1. maj 2017 

⧁ Slut: 13. december 2017 

⧁ GTS: FORCE Technology 

CP Robotics forretning ophørte imidlertid i 
efteråret 2017 og grundet manglen af 
denne betydelige ressource i projektet, 
måtte projektet sættes i bero. Trods det 
uventede forløb, har projektet givet 
Eltraco værdifuld indsigt i udfordringer og 
muligheder for at automatisere processer i 
elektronikproduktioner med lavt styktal. 

Se video fra virksomheden, og læs om re-
sultatet af projektet her. 

https://www.made.dk/nyheder/ka-interioer-er-gaaet-fra-haandvaerksvirksomhed-til-stor-producent/
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4TECH ApS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Haas Meincke A/S 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4TECH er en start-up, der arbejder på at udvikle en 
automatisk værktøjsveksler til små kollaborative 
robotter. Målet er at 3D printe en kobling, der mu-
liggør, at robotten automatisk kan koble sig til og 
fra forskellige gribere, så robotten skifter mellem 
forskellige værktøjer. Denne funktion er særlig at-
traktiv for de mange produktionsvirksomheder, der 
kører med lavt styktal og hyppige omstillinger af 
værktøjer. Med et automatisk værktøjsskifte kan 
en robot håndtere flere forskellige opgaver og der-
med gøre det mere lønsomt at investere i robotau-
tomation i denne type produktion. MADE Demon-
strationsprojekt forener viden fra forskning og in-
novation inden for 3D print og hyperfleksibel auto-
mation. 
 
Se video fra virksomheden, og læs om resultatet af 
projektet her. 

 

FAKTA  

⧁ Virksomhed: 4TECH ApS 

⧁ Start: 8. juni 2017 

⧁ Slut: 6. marts 2018 

⧁ GTS: Teknologisk Institut 

Når Haas Meincke bygger maskiner til produktion 
af kiks og kager, indgår tyller til præcis docering af 
kagecreme og sukkermasse. I MADE Demonstrati-
onsprojekt testes mulighederne for at 3D printe 
tyllerne i rustfri eller titanium. Viser det sig muligt, 
vil effekterne bl.a. være nye designmuligheder, 
øget effektivitet samt afløsning af en arbejdsfunk-
tion, hvor en medarbejder dagligt udsættes for di-
verse kemiske produkter relateret til lodning, 
svejsning og slibning i rustfri og kobber.  
 
Projektet forventes dermed at kunne bidrage til at 
fastholde en specialiseret produktion i Danmark 
frem for at flytte den til egne med lavere lønnin-
ger. 
 
Se video fra virksomheden, og læs om resultatet af 
projektet her. 

 

FAKTA  

⧁ Virksomhed: Haas Meincke A/S 

⧁ Start: 28. juni 2017 

⧁ Slut: 27. februar 2018 

⧁ GTS: Teknologisk Institut 

https://www.made.dk/nyheder/ingenioer-fra-aarhus-har-udviklet-3d-printet-vaerktoej-som-skal-goere-smaa-robotter-endnu-mere-fleksible/
https://www.made.dk/nyheder/haas-meincke-satser-paa-3d-print-vi-er-saa-langt-at-vi-kan-bruge-det-i-vores-produktion/
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Tommerup Elektronik A/S 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tommerup Elektronik fra Tommerup på Fyn er 
også tildelt et MADE Demonstrationsprojekt, og 
det udspringer af, at virksomheden har deltaget i 
et MADE Klyngeprojekt om strategiudvikling.  
 
Virksomheden, der udvikler og producerer for-
skellige elektroniksystemer, vil i demonstrations-
projektet arbejde videre med strategien og orga-
nisationen, så man er rustet til vækst og nye op-
gaver i fremtiden.  
 
For at vækst og nye ordrer bliver til en succes, er 
det nødvendigt med strukturerede arbejdsgange, 
rutiner og processer internt i virksomheden for at 
kunne håndtere opgaverne og tage nye medar-
bejdere ind. I projektet får Tommerup Elektronik 
rådgivning og sparring fra FORCE Technology til 
det arbejde. 
 
Se video fra virksomheden, og læs om resultatet 
af projektet her. 

 

FAKTA  

⧁ Virksomhed: Tommerup Elektronik A/S 

⧁ Start: 1. oktober 2017 

⧁ Slut: 16. maj 2018 

⧁ GTS: FORCE Technology 

https://www.made.dk/nyheder/elektronikfirma-fra-fyn-kravler-op-i-vaerdikaeden-og-oejner-nye-markeder/
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Basic Podie I/S 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eliza Chokolade ApS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Basic Podie har designet en produktserie af podier 
til diverse udstillinger, som de ønsker at sætte i 
produktion. I demonstrationsprojektet får virk-
somheden bl.a. hjælp til opsætning af en plan for 
automatisering af produktionen og beskrivelse af 
produktionsflow, der vil muliggøre, at Basic Podie 
efterfølgende kan teste og afprøve forskellige ro-
botstyrede processer i virksomhedens produkti-
onssetup og benytte denne demonstration i ind-
satsen for at tiltrække investorer og samarbejds-
partnere.  
 
Projektet hos Basic Podie vil være en stærk demon-
strator af, hvorledes en mindre virksomhed kan gå 
fra design til industriel produktion i Danmark, ba-
seret på inddragelse af eksterne faglige kompeten-
cer inden for automation og opsætning af et fleksi-
belt produktionsmiljø. Kompetencer, der i dag ikke 
er tilstede blandt virksomhedens medarbejdere. 

 

FAKTA  

⧁ Virksomhed: Basic Podie I/S 

⧁ Start: 1. december 2017 

⧁ Slut: 1. december 2018 

⧁ GTS: Teknologisk Institut 

Projektet hos Eliza Chokolade har afsæt i en flot 
vækstkurve, der har gjort det både muligt og nød-
vendigt at optimere virksomhedens produktionsfa-
ciliteter. Virksomheden er i en transition fra det 
overvejende håndværksprægede til en mere indu-
striel produktion, der kan skaleres yderligere op og 
matche en øget efterspørgsel.  
 
I projektet har virksomheden fokus på, hvorledes 
automatisering og produktivitetsforbedringer 
kombineres med opmærksomhed på læringsmeto-
der for både fastansatte og sæsonmedarbejdere. 
En succesfuld gennemførelse af projektet vil give 
Eliza Chokolade et beslutningsgrundlag for at prio-
ritere virksomhedens investeringsbehov. Dette kan 
støtte den videre vækst og udviklingen af en dansk 
SMV. 

 

FAKTA  

⧁ Virksomhed: Eliza Chokolade ApS 

⧁ Start: 24. januar 2018 

⧁ Slut: 1. december 2018 

⧁ GTS: FORCE Technology 

Basic Podio har modtaget en række bud på 
produktions-setup, der fokuserer på fleksi-
bel automation. 
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Create it REAL ApS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Create it Real udvikler og implementerer soft-
ware til 3D printmaskiner. I et MADE Demonstra-
tionsprojekt vil virksomheden fokusere på en am-
bitiøs og nyskabende anvendelse af 3D print tek-
nologien inden for printning af fødevarer. En suc-
cesfuld gennemførelse af demonstrationsprojek-
tet - der er forbundet med en vis usikkerhed - vil 
give Create it Real et unikt afsæt for kommercia-
lisering, der vil kunne øge virksomhedens omsæt-
ning markant. Selv hvis det ikke lykkedes at gå fra 
prototype til egentlig kommercielt produkt, for-
ventes der at være et markedssegment blandt fø-
devareentusiaster og forskningsmiljøer.  
 
Create it Reals projekt afspejler en idérigdom og 
evne til at finde nye små nicher, som kan føre til 
vækst for danske SMV’er, der anvender og frem-
bringer digitale produktionsteknologier og -pro-
cesser. 
 
Læs mere om Create it Real her 

 

FAKTA  

⧁ Virksomhed: Create it REAL ApS 

⧁ Start: 1. december 2017 

⧁ Slut: 1. november 2018 

⧁ GTS: Teknologisk Institut 

https://www.made.dk/nyheder/print-hurtigere-i-3d-create-it-real/
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O. Storm Bronzestøberi A/S 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dano Mast A/S 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O. Storm Sørensen Bronzestøberi A/S vil arbej-
de med at gøre produktion mere fleksibel ved 
at brug af digitale produktionsprocesser som 
3D print i deres produktion af dekorationer til 
gravsten. Målet er bl.a. at finde afløsere for 
den mere tidskrævende og mindre fleksible 
fremgangsmåde, hvor der i dag laves en ny 
voksmodel til hver eneste model. 3D print vil 
give tidsbesparelse, ensartede produkter og 
en mere fleksibel produktion.  
 
Implementering af 3D scanning og 3D print i 
den traditionelle bronzestøbning vil gøre det 
muligt at imødekomme et stigende behov for 
kundetilpassede løsninger, der sælges i færre 
antal end tidligere. En problemstilling, som 
mange danske SMV’er står over for.  

 

FAKTA  

⧁ Virksomhed: O. Storm Bronzestøberi A/S 

⧁ Start: 1. december 2017 

⧁ Slut: 1. november 2018 

⧁ GTS: Teknologisk Institut 

I forbindelse med et generationsskifte og skift 
i ejerkredsen er flagstangsproducenten Dano 
Mast A/S indtrådt i et MADE Demonstrations-
projekt, der skal bidrage til at optimere og ef-
fektivisere de interne strukturer og supply 
chain. Projektet hos Dano Mast A/S har afsæt 
i en ambitiøs men realiserbar strategi for for-
dobling af produktion og salg på de nuvæ-
rende markeder.  
 
Strategiarbejdet på Dano Mast vil være en 
stærk demonstrator af, hvorledes en dansk 
SMV kan ekspandere sin produktion og af-
sætning, bl.a. ved at investere i at etablere ef-
fektive procedurer, forbedret ERP-system og 
digitalisering af forsyningskæden. 

 

FAKTA  

⧁ Virksomhed: Dano Mast A/S 

⧁ Start: 1. december 2017 

⧁ Slut: 1. november 2018 

⧁ GTS: FORCE Technology 

En succesfuld gennemførelse af projektet vil 
give O. Storm Sørensen Bronzestøberi A/S 
grundlag for at øge deres omsætning, idet virk-
somheden forventer at kunne måle et øget salg 
af eksisterende produkter. 
 
Se video, og læs artikel om resultatet af projek-
tet her. 

https://www.made.dk/nyheder/stoeberi-har-med-3d-print-skaaret-ugevis-af-leveringstid-vaek-paa-kundespecifikke-ordrer/
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Engskov Maskinfabrik A/S 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jacob Hilmer Architecture 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I arbejdet for at styrke sin konkurrenceevne vil 
Engskov Maskinfabrik øge brugen af automa-
tion i deres produktion, hvor de arbejder med 
konstruktion og opbygning af meget store og 
komplicerede emner. Et produktionsflow, der i 
dag er præget af mange manuelle svejse- og 
samleprocesser. I den omstilling vil virksomhe-
den anvende VR-designsystemer til at simulere 
og validere investering i nye robotceller. Ved at 
opgradere til 3D tegningsformat vil Engskov Ma-
skinfabrik kunne anvende VR-teknologi til både 
at verificere fikstur og fastspænding af emner, 
og det vil blive muliggjort at generere et robot-
program uden at stoppe produktionen på an-
lægget. Alene omstillingstiden forventes at 
kunne reduceres med 75 pct. Projektet er et 
godt eksempel på, hvorledes en dansk SMV di-
gitaliserer sine processer for at opnå en konkur-
rencemæssig fordel og levere innovative løsnin-
ger til sine kunder. 

 

FAKTA  

⧁ Virksomhed: Engskov Maskinfabrik A/S 

⧁ Start: 1. marts 2018 

⧁ Slut: 1. september 2018 

⧁ GTS: Teknologisk Institut 

I et MADE Demonstrationsprojekt vil virksomhe-
den demonstrere en innovative kombination af 
robotteknologi, formning i metal samt arkitek-
tur, der bygger på viden fra to MADE arbejdspak-
ker “3D print og nye produktionsprocesser” samt 
”hyperfleksibel automation”. Projektet vil give et 
mindre antal prototyper i krumme plader. Disse 
vil være showcase for SMV’en Jacob Hilmer Ar-
chitecture, der overfører viden fra fremstillings-
industrien og demonstrerer produktionsteknolo-
gisk ekspertise i krydsfeltet inden for design, ar-
kitektur og byggeri.  
 
Et succesfuldt projekt kan give Jacob Hilmer Ar-
chitecture en ny teknologiproces, der kan om-
sættes til en ny ydelse, der har potentiale til at 
blive en betydelig del af virksomhedens omsæt-
ning og bidrage til øget vækst. 

 

FAKTA  

⧁ Virksomhed: Jacob Hilmer Architecture 

⧁ Start: 1. marts 2018 

⧁ Slut: 1. december 2018 

⧁ GTS: Teknologisk Institut 

Se video, og læs artikel om resultatet af projek-
tet her. 

https://www.made.dk/nyheder/skal-vi-koebe-robotten-maskinfabrik-tog-virtual-reality-til-hjaelp-for-at-svare-paa-det-spoergsmaal/
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Sens4 A/S 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Demonstrationsprojektet hos Sens4 afspejler 
MADE’s fokus på at optimere produktionsproces-
ser i danske virksomheder gennem digitalisering – 
i dette projekt optimering og TIG-svejsning gen-
nem udvikling og anvendelse af ny sensortekno-
logi. En vellykket demonstration kan være afsæt 
for, at kvalitetsniveauet hæves; produktionsom-
kostningerne nedbringes; ligesom den nye data-
analyse kan forventes at give mulighed for yderli-
gere forbedringer.  
 
Automatisering af især svejseprocessen vil desu-
den bidrage til et forbedret arbejdsklima på virk-
somheden, da opstillingen kan anbringes i et se-
parat lokale, hvor støj og lugtgener nedbringes til 
et minimum. 
 
Se video og læs mere om resultatet af projektet 

her.  

 

 

FAKTA  

⧁ Virksomhed: Sens4 A/S 

⧁ Start: 1. marts 2018 

⧁ Slut: 1. november 2018 

⧁ GTS: FORCE Technology 

https://www.made.dk/nyheder/startuppen-sens4-fandt-en-loesning-paa-at-svejse-sensorer-i-maaleinstrumenter-hurtigt-sikkert-og-stabilt/
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Puriti Transducer Technology ApS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

FSI Power-Tech ApS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puriti Transducer Technology har en ambition om, 
at Danmark skal generobre en førerposition inden 
for udvikling og produktion af højtalere.  
 
På den baggrund er Roskilde-virksomheden star-
tet på et demonstrationsprojekt sammen med 
Teknologisk Institut. I projektet skal Teknologisk 
Institut hjælpe med at vurdere, hvordan nuvæ-
rende løsninger inden for robotter, gribere og 
sensorer vil kunne bruges i en højteknologisk og 
fleksibel produktion af højtalere i Danmark. 

 

FAKTA  

⧁ Virksomhed: Puriti Transducer Tech-

nology ApS 

⧁ Start: 8. marts 2018 

⧁ Slut: 1. november 2018 

⧁ GTS: Teknologisk Institut 

FSI Power-Tech er en af Europas førende produ-
center af stubfræsere. Disse stubfræsere monte-
res eksempelvis en traktor eller gravemaskine.  
 
I et MADE Demonstrationsprojekt skal FORCE 
Technology hjælpe virksomheden fra midtjyske 
Tørring med at optimere produktionsprocesser og 
forsyningskæder, bl.a. hvad angår produktionen 
af de fræsetænder, som bruges i FSI’s maskiner. 
 
Resultaterne af demonstrationsprojektet kan FSI 
Power-Tech og andre virksomheder bruge som 
beslutningsgrundlag for valg af sliddele. 
 

 

FAKTA  

⧁ Virksomhed: FSI Power-Tech ApS 

⧁ Start: 14. marts 2018 

⧁ Slut: 1. december 2018 

⧁ GTS: FORCE Technology 
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Dansk Gummi Industri A/S  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PTL Valve Services A/S 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dansk Gummi Industri er et godt eksempel på, 
hvorledes en dansk SMV udforsker brug af Addi-
tive Manufacturing i produktion af støbeværktø-
jer. I arbejdet for at afløse en maskin- og løninten-
siv fremstilling af forme til gummistøbning ønsker 
virksomheden at teste 3D print i metal som pro-
duktionsform for deres støbeværktøjer. Et succes-
fuldt gennemført demonstrationsprojekt på 
Dansk Gummi Industri A/S vil bidrage positivt på 
en række områder, hvoraf kan fremhæves: Mulig-
hed for hurtigere reaktion på kundeønsker, min-
dre afhængighed af underleverandører, og mulig-
hed for at øge produktivitet, idet 3D print giver en 
øget designfrihed, hvilket eksempelvis muliggør, 
at der kan indlægges kølekanaler i værktøjerne, 
der kan bidrage til at bringe cyklustid ned. 

 
 

 

FAKTA  

⧁ Virksomhed: Dansk Gummi Industri 

A/S 

⧁ Start: 29. maj 2018 

⧁ Slut: 1. november 2018 

⧁ GTS: Teknologisk Institut 

PTL beskæftiger sig bl.a. med reparation af venti-
ler til offshore. Disse ventildele er typisk forbun-
det med høje fremstillingsomkostninger, hvorfor 
reparation/remanufacturing er yderst interessant 
for slutbrugerne. For at sikre et højt kvalitetsni-
veau arbejder virksomheden gennem et MADE 
Demonstrationsprojekt på at kunne introducere 
laser cladding som en ny reparationsmetode. Et 
succesfuldt gennemført projekt vil bidrage til, at 
PTL Valve Services kan levere reparationsløsnin-
ger i højere kvalitet, idet komponenterne vil frem-
stå som nye og bedre sammenlignet med traditi-
onelt reparerede emner. Endvidere vil laser clad-
ding bidrage til lavere produktionsomkostninger 
for virksomheden.  
 
 
 

 

FAKTA  

⧁ Virksomhed: PTL Valve Services A/S 

⧁ Start: 1. juni 2018 

⧁ Slut: 1. november 2018 

⧁ GTS: FORCE Technology 

Projektet har bevist for Dansk Gummi Industri, 
at 3D print metal kan holde til støbning. Herun-
der også at teknologien er længere fremme end 
antaget – og i et prisleje, hvor det er er attraktivt 
også for en mindre virksomhed. 
 

I demonstrationsprojektet er det lykkedes at 
gendanne en tætningsflade som under drift er 
udsat for et kraftigt slid, når ventilen åbner og 
lukker.   
 
Med dette positive resultat som afsæt, er løs-
ningen nu igangsat i et langtidstestforløb hos 
SMV’ens kunder. 
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AB Jensen Maskinfabrik 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Airtech A/S 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

AB Jensen Maskinfabrik fokuserer på at inkludere 

3D print i produktionen, hvilket kan bidrage til at 

produktion af nogle meget komplekse komponen-

ter transformeres fra en håndværkspræget frem-

stilling - som er meget tidskrævende, løntung og 

involverende mange bearbejdningsprocesser – til 

brug af 3D print i metal som ny produktionspro-

ces. Et succesfuldt resultat af projektet vil mulig-

gøre, at AB Jensen Maskinfabrik A/S kan videre-

udvikle deres position som en innovativ SMV, der 

er specialiseret i at levere komplekse komponen-

ter, idet der åbnes for nye forretningsmodeller. 

 

 

FAKTA  

⧁ Virksomhed: AB Jensen Maskinfabrik 

⧁ Start: 1. september 2018 

⧁ Slut: 1. december 2018 

⧁ GTS: Teknologisk Institut 

Den danske SMV Airtech A/S er i proces med at 

digitalisere sine processer, og vil benytte den nye 

adgang til data til at understøtte udvikling af en ny 

type ydelse og service. I MADE Demonstrations-

projektet er den intelligente lagerløsning for virk-

somhedens kunder i fokus. Projektet skal bidrage 

til at Airtech A/S kan sænke egne omkostninger og 

kapitalbindinger samtidig med en mere digital løs-

ning, bidrager til at højne forsyningssikkerheden 

og derved minimere kundens risiko for produkti-

onsstop.  

Digitalisering af forsyningskæden er en hyppig ud-

fordring hos SMV’er, og casen forventes også at 

kunne inspirere andre SMV’er i Danmark til at ar-

bejde mod innovative digitale løsninger. 

Se video og læs mere om resultatet af projektet 

her.  

 

 

 

 

 

FAKTA  

⧁ Virksomhed: Airtech A/S 

⧁ Start: 1. september 2018 

⧁ Slut: 1. december 2018 

⧁ GTS: FORCE Technology 

https://www.made.dk/nyheder/airtech-vil-spare-koereture-og-skabe-nye-indsigter-med-en-digital-styring-af-kundernes-lagre/
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REEFT A/S 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Damvig A/S 
 

 

Damvig A/S 
 

 

 

 

 

  

 

 

REEFT arbejder med opsamling og bearbejdning 

af produktionsdata. Med MADE Demonstrations-

projektet vil virksomheden få demonstreret mu-

ligheden for at oparbejde kompetencer til at be-

nytte digitale tvillinger til at simulere en visuel op-

timering af produktionsanlæg (OEE). Et succes-

fuldt resultat af projektet vil muliggøre, at REEFT 

bliver i stand til at udvikle VR-løsninger hurtigere 

og mere effektivt.  

At kunne teste løsninger op mod en digital tvilling 

vil muliggøre, at REEFT’s kunder kan afprøve et gi-

vent system tidlig i et projektforløb, hvilket vil bi-

drage til markant øget oplevelse af sikkerhed for 

indfrielse af forventninger i kraft af at bl.a. gen-

nemsigtighed i produktionsflowet øges. 

 

 

 

 

 

FAKTA  

⧁ Virksomhed: REEFT A/S 

⧁ Start: 1. september 2018 

⧁ Slut: 1. december 2018 

⧁ GTS: Teknologisk Institut 

 

FAKTA  

⧁ Virksomhed: Damvig A/S 

⧁ Start: 1. september 2018 

⧁ Slut: 1. december 2018 

⧁ GTS: FORCE Technology 

Den danske SMV Damvig A/S har gennem årtier 

specialiseret sig i 3D-print og fortsætter gennem 

et MADE Demonstrationsprojekt på at udforske 

og teste nye muligheder: Et succesfuldt resultat af 

projektet vil muliggøre, at Damvig A/S kan be-

nytte en fremstillingsmetode baseret på termisk 

sprøjtning, som forventes at forbedre slutproduk-

ternes termiske overfladeegenskaber og perfor-

mance. Da brugen af 3D print kan åbne op for nye 

produkter, processer og løsninger, forventes også 

denne case at kunne inspirere og give viden til så-

vel forskningsmiljøer, GTS-institutter og andre 

SMV’er i Danmark. 

Se video og læs om resultatet af projektet her. 

 

 

 

 

Se video og læs om resultatet af projektet her. 

 

https://www.made.dk/nyheder/damvig-og-force-kombinerer-3d-printet-nylon-med-metaloverflade/
https://www.made.dk/nyheder/reeft-gjorde-en-undtagelse-og-tog-ekstern-hjaelp-ind-i-maskinrummet/
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Plus Pack A/S 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

Space Composite Structures Denmark 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAKTA  

⧁ Virksomhed: Plus Pack A/S  

⧁ Start: 1. september 2018 

⧁ Slut: 1. december 2018 

⧁ GTS: FORCE Technology 

I MADE Demonstrationsprojektet vil Plus Pack A/S 

undersøge muligheden for at erstatte værktøjs-

komponenter, der i dag fremstilles i stål, med 

komponenter, der er 3D printede i kompositma-

teriale. Målet er ved anvendelse af Additiv Manu-

facturing at kunne levere kundetilpassede proto-

typer af emballageløsninger, der i højere grad er 

repræsenterende for slutproduktet.  

Et succesfuldt resultat af projekt vil medføre, at 

Plus Pack A/S kan opnå en række forbedringer, 

herunder lavere produktionsomkostninger, en di-

versificeret og fleksibel produktion, kundetilpas-

sede løsninger samt større uafhængighed fra un-

derleverandører.  

Projektet har ikke blot givet indsigt i muligheder 

for brug af 3D print ift. prototyper, men har sam-

men med et AM-Hub forløb også inspireret Plus 

Pack til mere systematisk at vurderer andre pro-

duktionselementer, hvor 3D print også kan give 

værdi. 

 

 

 

 

FAKTA  

⧁ Virksomhed: Space Composite Struc-

tures Denmark 

⧁ Start: 1. september 2018 

⧁ Slut: 1. december 2018 

⧁ GTS: Teknologisk Institut 

Med et MADE Demonstrationsprojekt ønsker 

Space Composite Structures Denmark at benytte 

VR til at simulere muligheder for at anvende en ny 

type robotbaseret metode til filamentvikling. Der-

med er den lille SMV foregangseksempel på at ud-

forske brug af ny teknologi.  

Et succesfuldt resultat af projektet vil muliggøre, 

at Space Composite Structures Denmark kan vide-

reudvikle innovative og attraktive løsninger inden 

for filamentvikling og brug af kollaborative robot-

ter i produktion til rumfartsindustrien såvel som 

andre brancher. 

 

 

 

Se video og læs om resultatet af projektet her. 

 

https://www.made.dk/nyheder/3d-print-eksperiment-hos-plus-pack-skar-70-procent-af-udviklingstiden-for-prototyper-vaek/


 

 

 


