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Kompakt og
mere produktiv
Erowa-robot
Med ERD 150L har schweiziske Erowa frigivet sit
seneste bud på effektivisering af værktøjsog elektrodefremstillingen.
Af John Nyberg
nyberg@teknovation.dk
Erowa Robot Dynamic, der
sammentrækkes til ERD, er
netop lanceret som en 150Lversion, der er et modulært
opbygget system, der kan til-

passes den enkelte virksomheds behov, understreger den
schweiziske producent.
I udviklingsarbejdet er der
lagt vægt på, at konceptet
kan ”skræddersys” og samtidig sikre kunden optimal
produktivitet. Et ønske om at

kunne arbejde i et af robottens
magasiner,
mens
de øvrige kan være tilgængelige for robotten, har også
haft høj prioritet i udviklingsarbejdet.
Endeligt er det Erowas
målsætning at skabe ergono-

ERD 150 L er en kompakt, modulær robotløsning målrettet værktøjsmagernes fuldautomatiserede produktion, så robotten kun optager den plads, der er brug for, fremhæver
schweiziske Erowa.

Med ERD 150L kan både fræsning, gnistbearbejdning og emneopmåling med mere samles
omkring robotten.

misk rigtige arbejdsstillinger
for brugerne, også når de
skal bringe eller hente emner
ved magasinet, som derfor er
forsynet med skydedøre og
hyldertyper, der er let-tilgængelige.

I lighed med større robotløsninger, kan systemet udvides modulært, og forsynes
med skinnesystem til hele
produktionsceller, uden at
man går på kompromis med
EDL 150L´s kompakte de-

sign og høje produktivitet
med emner på op til 150 kilogram, fremhæver Erowa,
der er direkte repræsenteret
gennem Erowa Scandinavia i
Danmark.

Industriteknikersupport
til Odense SDE
Danmarks 7. supportteam for industritekniker-uddannelsen er netop etableret, idet et
Supportteam for industriteknikeruddannelsen på SDE i Odense har set dagens lys, oplyser initiativtageren til supportteamsene,
Flextek-direktør Henning Dam.
Det seneste er etableret ved industriteknikeruddannelsen på SDE i Odense, og har
Lars Lynge fra Hermle Nordic som formand,
og derudover kom bestyrelsen til at bestå af

repræsentanter fra Kverneland, Hjernø,
Svend Frederiksen Maskinfabrik, Ny Stenderup Maskinfabrik og Glud & Marstrand.
Industriteknikersupportteamet glæder nu
til at løfte interessen for en af fremtidens uddannelser sammen med uddannelsesleder Steen Nielsen, SDE Odense og Michael Bødker, Svendborg Erhvervsskole.
jn

Ved det stiftende møde på SDE i Odense, var der flot opbakning fra de fynske virksomheder.

Leverandør af

industri smøreolier

...vi har også et godt tilbud til dig på køle- og skæreolier inkl. serviceaftale...

Telefon: 29 27 54 44
Email: lars@netoil.dk
www.netoil.dk

