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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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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/


13 
 

  

 

 

  

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/

