
Hhh
• Kapacitetsudvidelse, vi vækster 30 % 

årligt

• Besparelse på produktet

• Pladsbesparelse (layout)

Hvorfor automatiserer Linak?



Forventninger

Hvad forventer Linak at få ud af 

automatiseringen?

• Ensartet kvalitet på motorer

• Forbedring af kvalitet på komponenter

• Forbedring af FPY



Projektorganisering

• Hvordan organiserer Linak sig og styrer 

processen?

Projektfase:

• Projektleder

• Produktansvarlig (EP)

• Lagerspecialist

• Vedligeholder



Projektorganisering

Implementeringsfase:

• Projektleder

• Vedligeholder

• Disponent (logistik)

• Lagerspecialist

• Operatør



Krav og specifikationer

• Generel Linak specifikation er en del af den samlede 

design specifikation fra udstyrsleverandør

• DS laves i samarbejde med Linak i løbet af et 

forprojekt

• Testspecifikation laves af Linak



Bemanding og OEE

Operatøropgaver:

• Opstart af ordre ved scanning af jobkort

• Paller ind og ud ved omstillinger

• Fylde emner i bunkere til cirkulærfødere

• OEE min 75 %

• Omstillingstid ca. 5 min. (incl. skift af paller samt 

line clearance)



Case – Automatisk motormontage



Motor før og efter konstruktionsændring

75 sek. 

10 sek. 



Komponenter til motering



Konstruktionsændringer

• Ændring af kabel (kinesisk underleverandør)

• Ny konstruktion af stikholder (motorleverandør Italien)

• Ændring af motor EP Italien med underproduktion i 

Rumæninen

• Emballage: plastik bakker, prototyper fra dansk 

leverandør samt første leverancer- nyt værktøj fra 

leverandør i Holland.



Øvrige ændringer

• Formontage af print ved motorleverandør Italien

• Formontage af print lås

• Funktionstest af motor med print – nyt testudstyr til 

motorleverandør Italien

• Ændring af motorhus på aktuator



Erfaringer

• Vigtigt at etablere en projektgruppe

• Faste interne ugemøder

• Fokus på logistikken fra dag 1

• Ugentlig review på konstruktion og opfølgning 
på tidsplan hos leverandører

• Synlig ledelse i projektet



Motor montage – installeret på LINAK

Opnåede benefits ved automatisering:

Erfaringer fra den installerede motorcelle har vist følgende besparelser, 
som ikke er medregnet i vores Pay Back betragtninger:

• FPY inden automatisering: 10 – 15% af motorerne blev frasorteret ved test. 
• FPY efter automatisering: 1 – 2 % motorerne frasorteres i anlægget

� Pga. ensartet og forbedret delprocesser
� Optimering af testprocessen 
� Ensartet komponenter styres via indfødning

• Besparelser på design for manufacturing (ca. 2,5- dkk på kablet) + emballage
• OEE på ca. 90% - Pay Back beregnet på 75% OEE

Samlet investering: 6,5 mill. Dkr.
Pay Back beregnet til 1,5 år 
Effektiv Pay Back = 1 år


