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Kopenhagen Fur er:

”Verdens absolut førende aktør

inden for forædling og salg af kvalitetsskind” 

Da Kopenhagen Fur er verdensledende skal Kopenhagen Fur fortsat 
selv finde metoder til fornyelse og derigennem fastholdelse af sin 

verdensledende position. 



Vi vil leve op til den tillid der gives os!

Skal vi tale polsk, kinesisk eller dansk?

Valget er taget vi skal tale Dansk

Der er tillid til, at vi løbende kan udvikle vores produktion og vores 
maskinpark i sådan grad at vi kan forblive konkurrencedygtige

Vi skal fortsat tale dansk i fremtiden 

Men det forpligter!



VSM nuværende situatuion



VSM Potentiel fremtid



Teknologiudvikling

Udfordringen hos Kopenhagen Fur er at vi arbejder med et unikt 
produkt.

Ingen af vores vare er ens, 

hvilket sætter meget høje krav til vores måleudstyr.



Teknologiske cases – længde måling

Vi opdeler vores produkt i 7 forskellige længder

Til denne proces bruger vi simpel men effektiv teknologi

LS01 er vores store længdemålemaskine. 

Der ved hjælp af vision teknologi (skygge projektion) samt 
modulationsbereginger og algoritmer hjælper os med at klassificerer modulationsbereginger og algoritmer hjælper os med at klassificerer 

vores produkt.



Teknologiske cases - Farvemaskiner

Vi har udviklet og fuldt implementeret et såkaldt 

”Farve anlæg”

Tekniske oplysninger:

Visionsystem Visionsystem 

High Power Led

Modulations programmering

PLC styring

Nye tiltag: Vi har forlænget vores farve maskiner med ekstra sorterings 
stationer ,og derved opnået en produktivitetsstigning på 20%



Teknologisk case X-ray

X-ray er vores helt nye store Flagskib inden for maskin og automatik 
anvendese.

Formålet er sammenlægning af processer samt automatisering af 
manuelt arbejde.

Kopengahen Fur er de første i verden der anvender røngtenteknologi 
på et industrielt plan til at danne billeder af minkskind.på et industrielt plan til at danne billeder af minkskind.

Kompleksiteten af sådan et anlæg er enormt.

Kopenhagen Fur har haft stor gavn af Picca Automations

Som varetager store dele af den tekniske projektering.



Picca Automation A/S

• Picca er grundlagt 1988
• Programmering (PLC, SCADA, MES, databaser mv.)
• Kontor i Søborg og Silkeborg
• Omsætning: ca. 45 mio. kr.
• 35 ansatte, heraf 33 ingeniører

• Process

• Instrumentation

• Control and

• Computer

• Applications

• Miljø & energi
• Industri
• Pharma



Standardisering

• Koncept start 2008

• Løbende udrulning

• Kvalitet sikring

• Skind data

• Farvesortering 2008 (Multi)

• Farvesortering 2010 (FR 1,7,8)

• Farvesortering 2011 (FR 3, 4)

• Røntgen 2012



Røntgen



Røntgen linie



Celleopbyning



Systemoversigt



Netværk

Ethernet/Profinet

• 1 stk. SCADA

• 1 stk. OEE

• 1 stk. image Pc'er

• 8 stk. røntgen Pc'er 

• 1 stk. PLC

• 19 stk. Switche

• 4 stk. SCADA tynde klienter

Profibus

• 114 stk. motor drev

• 7 stk. encoder

• 2 stk. robotter

• 8 stk. røntgen PC

• 8 stk. røntgen PLC

• 4 stk. stregkode læsser

• 4 stk. remote IO

ASi net

• Nødstop

• Lågekontakter

• Lysgitter

• Luft moduler

• Betjeningstryk

• 4 stk. SCADA tynde klienter

• 26 stk. operatør paneler

• 4 stk. web kamera

• 19 stk. gateway for Asi bus

• Samlet 91 stk. IP adresser

• 4 stk. remote IO

• Samlet 147 stk. profibus
noder

• Samlet 422 stk. ASi
noder



Opnået resultater over ca 10 år

LS01: Processer 16-18.000.000 skind pr sæson

Produktivitet på 87-90%

Farvemaskiner: Processer 18-19.000.000 skind pr sæson

Produktivitet 90-95%

Nedpakningsanlæg: Processer 20.000.000 skind pr sæson

X-Ray: Forventet proceskapacitet ca 16.000.000 skind pr sæson

ved en OEE på 75%

forventet produktivitet ca 50% de første par sæsoner 



Opnået resultater i ressourcer og kroner

Over en 10 års periode:

Arbejdsopgave: Fra 12.000.000 til 20.000.000 skind

forøgelse på 66%

Mandpower: Fra 220 skindsorterer til 140 sorterer

og nu i stedet 80 maskinoperatører

Besparelse i perioden på ca 100.000.000 DKKr.



Fremtids mulighed



Teknologiudvikling

Hvordan får man en god ide?

- Den bedste måde at få mange gode ideer på.

- Er at få rigtig mange ideer

”Albert Einstein”

Det er vores mindsæt hos Kopenhagen Fur

Når vi udvikler nye højteknologiske maskiner.



Udviklings mindsæt


