
25. februar 2021

PM: SCAPE OPEN DAY 24. marts:  
produktionsvirksomheder får gratis adgang til hele paletten af 
fleksible automationsløsninger

Brug 1½ time og skyd genvej: overvejer I at nedbringe lagerbindinger ved at indføre mobile robotter? 
Ønsker I en mere stabil, sikker og effektiv produktion? Behov for omstillingsparat automation på 
begrænset plads? Agil produktion er afgørende for at kunne fastholde og styrke væksten efter COVID-19. 
Den 24. marts kan virksomheder gratis få indblik i det seneste nye inden for brugervenlig modulær 
robotteknologi. Vil du vide, hvordan I kan opnå hurtigere omstilling, øge produktiviteten og sikre synlige 
gevinster: allerede nu kan man tilmelde sig arrangementet. 

Gratis online arrangement 
Onsdag d. 24. marts afholdes webinaret Scape Open Day. Scape Open Day er et fælles online initiativ, 
som for første gang samler fem af de stærkeste virksomheder fra det internationalt stærke danske 
robotmiljø. Målet med samarbejdet er at inspirere industrivirksomheder til at løfte deres automation, 
fleksibilitet og produktivitet til nye niveauer.  

Bag Scape Open Day står Scape Technologies, Mobile Industrial Robots, Universal-Robots, Nord Modules 
og Technicon. På dagen kan tilmeldte deltagere gratis og uforpligtende få et helhedsindblik i fleksible 
automationsløsninger med stor skalerbarhed og kort tilbagebetalingstid som fællesnævnere.
Det er partnernes ambition at vise hvordan man som fremstillingsvirksomhed nemt, enkelt og hurtigt 
kan opnå gevinster i forskellige dele af produktions- og værdikæden. 
Det vil være hands-on, og den primære målgruppe er praktikere fra især mindre og mellemstore 
virksomheder, som ønsker konkret inspiration til at effektivisere produktionen og logistikken.

COVID-19 udfordrer globale forsyningskæder 
En ny rapport fra IFR – International Federation of Robotics – understreger at COVID-19 har svækket de 
globale forsyningskæder. 
Rapporten Top 5 Robot Trends 2021 påpeger at fleksibel automation skaber en større grad af 
produktions—og forsyningssikkerhed og muliggør større hjemtagning af produktionen: øget 
automatisering sikrer øget fleksibilitet. 

Dette kan især højomkostningslande, hvor industriel fremstilling ofte er karakteriseret ved high mix low 
volumen drage fordel af lyder en af rapportens konklusioner. For med modulær teknologi er det blevet 
lettere, hurtigere og enklere at omstille sin produktion end nogen sinde før.

Den nye IFR-rapport kan læses HER
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https://ifr.org/ifr-press-releases/news/top-5-robot-trends-2021


ROI: under 12 måneder 
”Arrangementet har til formål at styrke fremstillingsvirksomheder i en post COVID-19 verden og samtidig 
aflive nogle af de myter, der begrænser udbredelsen af brugervenligautomationsudstyr. Omstillingsparathed, 
produktivitet og fleksibel automation er helt centralt for at mange mindre og mellemstore underleverandører 
kan fastholde og styrke konkurrencekraften og markedsandelene”, siger CEO Søren Bøving-Andersen, Scape 
Technologies, der påpeger fleksibel automations høje rentabilitet. 

”Automationsudstyr er nu så effektivt, at det ofte er tilbagebetalt på under 12 måneder, og uanset hvilken 
produktionsmæssig udfordring man står over for, har en af partnerne en skalerbar løsning på hylden”, siger 
Søren Bøving-Andersen. 

CEO Søren Bøving-Andersen,
Scape Technologies A/S

Onlinearrangementet er åbent for enhver virksomhed, der indgår i værdikæder og ønsker at vide mere 
om konkrete fordele ved modulær produktionsteknologi. 
Man kan tilmelde sig SCAPE Open Day d. 24. marts HER

Om virksomhederne bag SCAPE OPEN DAY: 

Scape Technologies 
Scapes løsninger gør det muligt for cobots og 
industrirobotter at udføre opgaver, som man ellers ikke 
ville kunne automatisere effektivt og rentabelt. 

Teknologien anvendes bl.a. til plukning af emner i kasser 
– heraf begrebet bin-picking, montering af halvfabrikata, 
kvalitetskontrol og emballering, - hvor fordele i form af 
øget stabilitet, pålidelig og effektivitet er med til at sikre 
høj lønsomhed og styrket konkurrencekraft. 
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https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fnews.scapetechnologies.com%2Fscape-open-day-sct-lp.html%3Futm_source%3Dtechnicon&data=04%7C01%7Cceh%40technicon.dk%7Cc3960d03ea794947435208d8d8b8c68b%7Cc613d6d9988c49bf9b1caf1ee16566d0%7C0%7C0%7C637497635780951299%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=MLjDJXNT%2B8ItUyCsj8YCFm0vRECcdVwP%2Bxcat3zP9D8%3D&reserved=0


Universal Robots
Universal-Robots er globalt førende indenfor 
udvikling og fremstilling af fleksible og sikre 
cobots. De velkendte UR cobots findes i fire 
varianter og rummer en uanet modularitet. 

Bl.a. takket være et enormt applikationsprogram 
kan URs brugervenlige cobots let og enkelt 
håndtere mange forskellige udfordringer, der 
knytter sig til produktion og logistik. 

Den lette op- og omstilling sikrer brugerne en 
høj agilitet og de kompakte cobots er optimale 
til at enhver produktionsvirksomhed hvor plads 
stabil og skalerbar produktion er afgørende.

Mobile Industrial Robots
MiR producerer autonome mobile robotter, som 

anvendes i alle typer industrier til at automatisere og 
optimere den interne transport. 

De fleksible mobile robotter øger produktiviteten 
ved at overtage transportopgaven af både mindre 

komponenter og tung last og paller, og derved lade 
medarbejderne udføre mere værdifulde opgaver.

Nord Modules producerer fleksible applikationer 
udviklet og designet til autonome mobile robotter. 

Applikationerne optimerer funktionerne i de mobile 
robotter og tager automatisering til et højere niveau. 
De forbinder de mobile robotter med fabrikker, hvor 
de reducerer gentagne arbejdsgange og frigøre 
medarbejdere til mere værdiskabende opgaver.

Technicon 
Automationshuset Technicon er landsdækkende forhandler af globalt 
ledende robotmærker, og på www.technicon.dk finder man mere end 
400 brugervenlige robotprodukter. 

Desuden samarbejder Technicon ofte med virksomheder 
og organisationer i løsning af komplekse og hidtil uløselige 
produktionsteknologiske udfordringer. 
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https://www.technicon.dk

