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tdm@teknovation.dk

Det er ikke fordi de to robot-

ter hos firmaet Bagh & Co er

nye, hurtigere eller mere

nøjagtige end andre industri-

robotter. Faktisk er der tale

om lidt ældre modeller, der

efterhånden har en del løft

bag sig.

Men dét, de gør, har blandt

andre fået flere af de traditi-

onelle leverandører af robot-

løsninger til at spærre øjnene

op, lyder det stolt fra direk-

tør og ejer af virksomheden

med speciale inden for frem-

stilling af kabelveje og tilbe-

hør, John Bagh.

”De fleste robotløsninger

står og udfører den samme

opgave om og om igen. Da vi

ikke laver egentlig masse-

produktion, men har mange

mindre og mellemstore seri-

er, måtte vi ud og opfinde

vores helt egen måde at auto-

matisere på til fornuftige

penge,” fortæller han, og

fortsætter:

”Selvom vi bare laver et

par tusinde emner af hver se-

rie, så er det langt hen ad ve-

jen de samme fiksturer, gri-

bere og magasiner, vi i dag

er lykkedes med at genbru-

ge.”

”Og det er dér vores

løsninger adskiller sig fra de

fleste andre, har jeg ladet

mig fortælle af de mange

folk, vi efterhånden har haft

inde over projektet,” konsta-

terer han.

Helt præcist har Hunde-

stedfirmaet nu to celler i hu-

set udstyret med ABB-robot-

ter til henholdsvis at udføre

automatiseret stansning og

svejsning.

Og de passer ind som fod i

hose i produktionsapparatet i

øvrigt, understreger direk-

tøren.

Hver dag forvandler fa-

brikken coils til smalle bånd,

som perforeres og valses til

stærke profiler og anvendes

til kabelstiger, kabelbakker,

vægskinner og pendler. End-

videre udstanses en mindre

del af rullerne til montage-

venlige beslag eller anven-

des til at fremstille pendler

og konsoller.

”I 2010, inden vi havde no-

gen form for robotautomati-

seret produktion, fik vi en

opgave, hvor der skulle ud-

føres 69 svejsninger på et fi-

re meter langt pendelemne i

en ordre med et styktal på

1.700. Og efter en hæsblæs-

ende indsats nåede vi i mål

med skinnet på næsen,” for-

tæller John Bagh, og fortsæt-

ter:

”Men netop som vi puste-

de ud, kom kunden tilbage.

Han ville have yderligere

3.800 emner så hurtigt som

muligt. Det er rigtig mange

emner, og derfor blev vi i be-

styrelsen enige om at gå ro-

botvejen.”

Den beslutning gav ikke

mindre sved på panden, men

det lykkedes firmaet med en

egenproduceret svejse-

løsning igen at nå den lovede

deadline. Og i dag er den

celle blevet optimeret yderli-

gere, så hovedparten af de

svejste komponenter (pende-

ler og konsoller) fremstilles i

robotanlægget, fremhæver

John Bagh.

TRE AD GANGEN
Hermed kom der for alvor

blod på robottanden i det

nordsjællandske firma, og

det blev besluttet at se på en

opstilling til alle virksomhe-

dens manuelt stansede em-

ner.

”Her er det også lykkedes

os at lave et rigtigt fornuftigt

setup. Således står en robot

nu simultant og betjener en

CNC-kantbukker og to stan-

semaskiner,” beretter John

Bagh.

Selvom cellen nu fungerer

tilfredsstillende, har vejen

dertil budt på en del udfor-

dring. Og i alt har det taget

firmaet omkring et år at nå

frem til den løsning, der står

i dag.

”At koble robotten sam-

men med maskinerne har ik-

ke voldt de store vanskelig-

heder,” forklarer direktøren,

og fortsætter:

”Men på grund af oliefilm

på emnerne, har der været

problemer med opsamling af

flere emner ad gangen.”

Gennem opfindsom brug

af magneter, der kan separe-

re emnerne med stor sikker-

hed, og et magasin, der hæl-

der, er det dog efter en del

vildskud lykkedes at komme

også denne udfordring til

livs.

I dag har firmaet oven i

købet valgt at sløjfe det el-

lers obligatoriske opretter-

bord.

”Vi sender emnerne direk-

te ind i maskinerne, for vi

har nemlig fundet på en ma-

gasinkonstruktion til at stab-

le emner i forskellige størrel-

ser nøjagtigt. Det gør cellen i

stand til ved brug af de sam-

me gribere at håndtere og

bearbejde rigtigt mange for-

skellige komponenter samti-

digt,” konstaterer John Bagh.

Men selvom det har været

et stort arbejde at implemen-

tere robotløsningerne, er der

absolut stor lyst på at auto-

matisere mere, bedyrer di-

rektøren:

”I dag er 20 procent af vo-

res produktion automatise-

ret. Om to år skulle vi gerne

være nået op på 40 procent.”
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FANUC  ROBOSHOT Fuldelektronisk
sprøjtestøbemaskine

Mød os på Fakuma - Hal B3 Stand 3212

CCI Robot er autoriseret Fanuc Integra-
tor og forhandler robotter og plaststøbe-
maskiner - fra 15 til 300 tons lukketryk.

Vil du høre mere om produkterne fra 
Fanuc? Mød CCI Robot på Fakuma i 
Friedrichshafen fra den 16.-20.10 og få 
en snak med Claus Capion.

Ring: 2290 9232  
eller mail: claus@ccirobot.dk 
Se også www.ccirobot.dk

Fakuma - International fagmesse for plastforarbejdende virksomheder - den 16. - 20.10.2012

Rigtig smart 
produktion
Bagh & Co A/S har i årtier konkurreret med store 
udenlandske producenter på fremstillingen af
kabelføringsveje. Senest har firmaet lavet deres 
helt egne robotceller, der for alvor øger 
produktiviteten.

”En god svejser kan svejse 20 af de fire meter lange pendel emner om dagen. Med robot-
ten i huset er vi blevet i stand til at svejse 12 i timen,” konstaterer John Bagh, der forkla-
rer, de fandt frem til fikstursystemets opbygning blandt andet ved at lege med legoklodsers
fleksibilitet.

Når den store CNC-kantbukker ikke er i funktion,
placerer robotten automatisk en blokade i værk-
tøjet, så cellen automatisk kan lukke ned, når
magasinet er tømt.


