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T H E  S A F E  C O N N E C T I O N

Leder du efter en erfaren maskinbygger, der er ekspert 

i at opbygge fuldautomatiske produktionslinjer med 

robotter, rullebånd og fødebaner? I Danconsulting er vi 

specialiserede i at udvikle effektive, kundetilpassede og 

rentable produktionsanlæg. 

 

En fuldautomatisk produktionslinje skaber en større 

effektivitet i jeres produktion. Konkurrenceevnen forbed-

res, i takt med at omkostningerne på masseproducerede 

varer reduceres. Det kan gøre det rentabelt at fastholde 

produktionen i Danmark. 

Nøglen til succes i den danske maskinindustri ligger 

i automation, en effektiv styring af automationen og 

en fuldautomatisk produktionslinje. Ved at investere i 

automatisering, øger du konkurrenceevnen på parametre 

som pris, kvalitet og endda fleksibilitet. 

 

Andre virksomheder i maskinindustrien vælger 

Danconsulting til 

❚ at automatisere produktionslinjen 

❚ at nytænke emnehåndtering 

❚ at udvikle montageudstyr 

❚ at risikovurdere nuværende produktionslinjer 

 

Få mest muligt ud af din investering 

Med øgede investeringer i fuldautomatiske produktions-

linjer følger øget risiko. Nøje planlægning, definition og 

kontrol af dit automatiserede produktionsudstyr er 

centrale aktiviteter for at undgå overraskelser og få 

mest ud af din investering. 

I Danconsulting er vi specialiserede i at opstille realistiske 

businesscases. Sammen med dig vurderer vi, hvordan 

vi sikrer det størst mulige udbytte af din investering. 

Er tilbagebetalingstiden for lang, søger vi en bedre og 

mere rentabel løsning. 

 

Fuldautomatiske produktionslinjer bliver ikke syge 

Med en fuldautomatisk produktionslinje får du en effektiv 

”medarbejder”, der aldrig holder ferie. En robot kan 

arbejde 24/7 365 dage om året. Derfor er det ofte 

rentabelt at investere i automatisering af masseproduce-

rede varer. 

 

Derfor skal du vælge Danconsulting til udvikling 

af fuldautomatiske produktionslinjer til maskin-

industrien 

❚ Automatisering sænker omkostninger 

❚ Vi har stort fokus på sikkerheden 

❚ Forbedret konkurrenceevne 

❚ Vi udvikler næsten vedligeholdelsesfrie 

 produktionslinjer 

❚ Solide og robuste løsninger 

❚ Dygtige til dokumentationsfasen 

❚ Kundetilpassede løsninger 

 

I Danconsulting er vi certificerede CMSE® - Certified 

Machinery Safety Expert (PILZ), og vi kan derfor stå for 

CEmærkningen både før, under og efter udviklingen af 

produktionsanlæg. 
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