
EKSPERTSAMARBEJDE SIKRER FLEKSIBLE 
AUTOMATIONSLØSNINGER TIL MEDICINALBRANCHEN 

Automationseksperter i 

S amarbejde
LT Automation og Technicon 

De to danske automationsvirksomheder 
LT Automation og Technicon er specialister 
i udvikling af brugervenlige og fleksible 
automationsløsninger til danske og udenlandske 
virksomheder. Mens LT Automation især 
er specialister i løsninger til den offentlige 
sundhedssektor, er Technicon erfarne i at levere 
avancerede løsninger til medicinalbranchen. 

Technicon er desuden forhandler af mere end 
400 automationsløsninger samt landsdækkende 
forhandler af globalt førende robotbrands: 
Universal Robots, OnRobot, Robotiq, Mobile 
Industrial Robots etc. 

I en årrække har LT Automation og Technicon løst 
komplekse produktionsmæssige udfordringer for 
en række af de største og mest toneangivende 
virksomheder bl.a. inden for medicinal, biotek, 
medicobranchen samt leveret løsninger til det 
offentlige sundhedsområde. 

Er far inger  sk aber  resultater
I løbet af de senere år har LT Automation og Technicon bl.a. skabt 
• Mobile desinfektionsrobotter og podningsrobotter, der aflaster og bekæmper vira og bakterier med UVC-lys 
• Innovative sporbarhedsløsninger til renrum 
• Logistiske løsninger, der effektivt optimerer den interne transport i bl.a. medicinalbranchen
•  Produktivitetsfremmende automationsløsninger, hvor sikre og stabile kollaborative robotter løser varierende 

produktionsmæssige opgaver
• Kompakte robotløsninger aflaster ansattes led og rygge, er blandt nogle af de succesfulde løsninger, som de to 

virksomheder har bidrage til at skabe i de senere år. 

Sammen rummer de to automationshuse en stor specialistviden, og ved at styrke samarbejdet er de to virksomheder i 

stand i at levere endnu flere innovative og modulære automationsløsninger til en endnu større del af virksomheder, der 

findes inden for medicinal- og sundhedsområdet, hvor kvalitetskravene er helt i top. 



•   LT Automation & Technicon er vant til at udvikle løsninger, 
der reducerer omstillingstid og minimerer risikoen for 
nedetid. Det sikrer kunderne bedre driftsøkonomi i form 
af mere stabil produktion, højere kvalitet, mindre spild og 
øget sporbarhed. 

•   LT Automation & Technicons fleksible automationsløsninger 
styrker virksomhedernes produktivitet. Ved at automatisere 
manuelle opgaver får nøglemedarbejdere bedre mulighed 
for at koncentrere sig om mere værdiskabende aktiviteter

•   Hurtig omstilling af produktionen, rapid deployment 
og reduceret tid mellem udvikling og produktion er alfa 
og omega for at opnå en gunstig markedsposition. LT 
Automation & Technicon er erfarne i at skabe fleksible 
automationsløsninger, der øger virksomheders agilitet. Når 
man mødes af markedsforskydninger og anderledes krav 
og tendenser sikrer fleksible kvalitetsløsninger at det er 
lettere, hurtigere og nemmere at omstille sin produktion.

Uforpligtende automationschek og workshop sikrer viden. 
Når COVID-19 tillader det tilbyder vi en gennemgang af jeres 
udfordringer i jeres produktionsmiljø med en workshop, hvor vi 
uforpligtende sparrer og rådgiver om hvordan vi kan løse jeres 
udfordringer. 

• Teknisk gennemgang af en/ flere aktuelle produktionsmæssige 
udfordringer

• Oplæg om seneste relevante løsninger inden for fleksibel 
automation

• Drøftelse af mulig håndtering af konkret problemstilling samt 
muligheder for at foregribe kommende udfordringer

• Rundbordsdialog om specifikke aspekter ved fleksible 
automationsløsninger – tilbagebetalingstid, kompetencekrav, 
sikkerhed etc. 

• Afrunding – vores samlede bud på next step
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 I   Sjællandsvej 19   I   9500 Hobro   I   Tlf. +45 6464 5075   I   www.technicon.dk

HURTIGERE OG NEMMERE OMSTILLING 

LT Automation & Technicons løsninger er kendetegnet ved en høj grad af 
brugervenlighed. Det sikrer en større organisatorisk forankring og forbedrer 
mulighederne for tiltrækning og fastholdelse af videnmedarbejdere.

Læs mere her: www.lt-automation.dk eller www.technicon.dk 

Automationsløsninger håndterer medicinalbranchens udfordringer 

Nu styrker LT Automation og Technicon samarbejdet. Målet er at bygge oven på de to virksomheders erfaringer og 

brancheindsigt, så endnu flere virksomheder inden for medicinalbranchen kan få løst en række af produktionsmæssige 

forbundne udfordringer. 


