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Virksomhedsbeskrivelse

Fakta:

•Grundlagt i 1965

•Håndværksvirksomhed

•Generationsskifte 1996

•Produktionsvirksomhed 

•40 ansatte

•Produktion i Tvis
Bent & Elsebeth Martinsen Dorte & Claus Martinsen



Produktet og konceptet

Kontakt Projekt-løsning Produktion Levering Montage Aflevering Service

Produktet

• Stålsiloer

• 1x1m til 3x4m  90m3

Konceptet

• Produceret til ordrer

• Tilpasset til kunden 

• Pakket i en træ kasse

• Sendt usamlet

• Samlet lokal

• Af lokale montører

• ”alt” i Kassen

Eksport

• 90% Eksport

• 40 siloer i en container



Skotland Norge Mexico

TysklandIsraelLetland

Eksport

DanmarkCanada Kazakhstan

Lande:

•Hele verden

Segmenter:

• Landbrug

• Biobrændsel

• Micro bryggerier

• Kaffe industri

• Pet food

• U-landsprojekter

• Plastindustri



1965-2006 

Manuel serieproduktion

Fra serie til automatisk produktion

2015/2016 - Automatisk 

enkeltstyks produktion

direkte til ordrer

2007 – 2015 

Delvis automatisk 

enkeltstyks produktion

direkte til ordrer

•1965 – 2006 

Serieproduktion

Ingen automatik

•2006 fokus på 

optimering/ 

automatisering

•2006 Drøm om 

robotter men ikke 

parat. Fokus 100% på 

optimering 

•Omsætning 2015 

stigende fra 2010-2015

pga. optimering

2020 målsætning 

pga. automatisering



Manuel serieproduktion
1965 - 2006

• Serieproduktion

• Omstilling

• Håndtering

• Transport

2006

• Kapacitet

• Teknologisk

• Udvide eller optimer



Optimering 2006

Udfordringer:
• Omstilling

- Lang tid pr silo

- Tilpasset produkter

- Special værktøj 

• P-Grundlaget 15-20  

Resultat:

• Plade lager

• Ingen omstillingstid

• Ingen dobbelt  

håndtering

• Paller til ordrer

• Pluk lager 

• Fra 1 uge til 3 timers 

gennemløbstid

• Leveringstid fra 8 uger 

til 3 uger

• Fra 20 til 40 siloer pr. 

uge

• Drift til 2010

Enkeltstyks produktion 



Optimering 2010

Mål:

•Optimerer

•Erfaring fra 2006 

Resultat:

• Paller til ordrer 

”just in time” ingen 

ekstra håndtering

•Alle vare ”plukket” på 

forhånd

• Bedre fysisk 

arbejdsmiljø 

• Optimering Udskrifter

• Prioritering af ordrer

”Ordreroversigt”

• Bolt program 

• Øget kapacitet 



Ordreroversigt

Fakta:

• ERP 

• Alle ser det samme

• Relevant info

Salg -> produktion

- Cad/Cam

- Levering

- Underskrift

- Betaling

Produktionen -> Salg

- P-grundlag

- Bolte

- Stands

- Buk

- Tilbehør

- Forsendelse



Bolt Pakning 

•Udfordring:

•Pakning af 2.000.000 

bolte/møtrikker

•Pakkefejl

•Overblik

•Lister manuelt

Resultat:

•2 til ½ mand

•Lev sikkerhed 99 %

•Log

•Overblik

•Bedre vare flow

•Boltprogram

Før 2010

Efter 2010



Bolt Pakning 

Fakta:

•Eksport af styklisten 

fra ERP 

•Step by step

•Alle komponenter 

kommer med

Elektronisk pakkeliste



Bolt Pakning 
• Skærm 

- Komponent

- Antal 

- Placering (lampe)

- Gul skærm

•Label

- Billede

- Navn

- Antal

•Pakkeliste

-Kunde 

-Billede

- Navn

•Bolt kasse

- Label

•Stamdata

-automatisk

• Log



Bolt Pakning 

Log

-Ved reklamationer

- Ordrer Pakkeliste

- Operatør

- Dato og klokkesæt 

- Komponenter

- Antal

-Auto 2015



Automatisering 2015 

Automatik

•Plade lager

•Stands

•Buk

Manuel

•Emballage



Automatisering 2015 

Udfordringer

• Leverandør

•Ikke serie produktion

• Kø 10-20 forskellige 

emner pr silo

• 4-96 gentagelser mix

•Omstillingstid

Løsning

•Leverandør

•Automatisk værktøjs 

skift. Stands, buk, robot



Processen

• Optimering

- Produkt tilpasning  

- Transport

- Just in time

- Produktion til ordrer

• Digitalisering

- Eksport af data

- Information

- P-grundlag

• Automatisering

- Håndtering

- Produktion til ordrer

- medarbejder



Udfordringer

Udfordringer
•Samarbejdspartner 

som forstår konceptet

•”Alt” i kassen

•Enkeltstyksproduktion

-50 emner delt 10 

forskellige 

-Ingen omstillingstid

Løsning
•Tæt samarbejde med

leverandører af udstyr.

•Medarbejdernes 

kompetencer, 

uddannelse

•Kom i gang

•Optimer, digitaliser og 

automatiser

•Husk medarbejderen

Det vigtigste aktiv er medarbejderne!


