DANROBOTICS – DIN
PARTNER I ROBOTTER
& AUTOMATISERING
Med os ved din side får du en troværdig
partner med stor faglig ekspertise og knowhow
inden for robotteknologi og automatisering

ROBOTTEKNOLOGI

– VEJEN TIL VÆKST OG VÆRDI

DanRobotics har siden 2002 konstrueret, leveret
og optimeret automatiseringsløsninger til den
danske industri. Løsninger som bl.a. højner
kvaliteten og sikrer en effektiv og stabil proces
for vores kunder.

NYT DOMICIL
DanRobotics holder til i Middelfart i et 2.255
kvadratmeter nyt domicil. Med denne centrale
placering kan vi være tæt på vores kunder i
hele Danmark.

De bedste løsninger skabes i samarbejdet mellem
os, vores kunder og samarbejdspartnere. For at
kunne levere den mest fordelagtige løsning, til
netop din virksomhed, gør vi os altid umage for
at forstå din virksomheds behov. Vi rådgiver og
vejleder dig fra start til slut, og vi sørger for, at du
og dine medarbejdere kommer godt i gang, når
automatiseringsløsningen er installeret hos jer.
VI VIL SKABE VÆRDI FOR VORES KUNDER
Gennem dygtige medarbejdere og effekiv
projektstyring, skaber vi individuelt tilpassede
automationsløsninger
bygget
på
vores
mangeårige erfaring og nyeste teknologi. Med
en bæredygtig automatiseringsløsning, er det
muligt at øge produktivitet og effektivitet i din
produktion, og dermed skabe værdi og gevinst
på bundlinjen. Samtidig reduceres risikoen for
udforudsete udgifter og produktionsmæssige
udfordringer til et minimum.
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Vi er specialister i pneumatik, automation og
vakuum, og vi tilbyder såvel salg som teknisk
rådgivning til industrien.
Hos os får I fleksibilitet, høj service, leveringssikkerhed og ikke mindst relevant rådgivning.
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INNOVATIVE
ROBOTLØSNINGER
Hos DanRobotics er vi gode til at finde ud af, hvordan
en automatiseret løsning, kan bidrage positivt til
produktionsprocessen i netop din virksomhed. En robot
kan bl.a. bidrage til en altid ensartet høj kvalitet, øget
produktivitet, stabilitet og driftsikkerhed i produktionen,
og meget mere.
Hos os får du skræddersyede robotløsninger tilpasset dine
individuelle behov og fremtidige krav til din produktion.
Vi har fokus på at designe løsninger, der både er nemme
at bruge og leverer samme høje kvalitet hver gang.
LAD ROBOTTEN TAGE DET TUNGE ARBEJDE
En robot kan bidrage til et bedre arbejdsmiljø, hvor
du skåner dine medarbejdere for tunge løft og
opslidende arbejde. Vi kan designe en løsning, der klarer
håndteringen af dine emner og giver din virksomhed en
driftssikker, automatiseret løsning, som reducerer den
manuelle håndtering af emnerne til et minimum.
Ved f.eks. at automatisere ensidig gentagende arbejde
sparer du dine medarbejdere for mange tunge og
gentagne løft. Det betyder færre arbejdsskader og skaber
et bedre arbejdsmiljø med tilfredse medarbejdere.

RE-Elteknik ApS
Smedebakken 42, Starup · 7200 Grindsted
Tlf. 75 33 75 45 · www.re-elteknik.dk

PC/PLC-styringer

Maskininstallationer

Industriservice

Lad os stå for
servicering og
vedligehold af
dine robotter
• Maskinsikkerhed
• Sensorteknologi
• Kameraløsninger

www.leuze.dk
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SERVICE OG SUPPORT
Som nogle af de få i Danmark har vi en fleksibel og
dedikeret serviceafdeling, der leverer professionel
robotservice i hele landet. Det er en ekstra sikkerhed for
dig, som vil undgå nedetid og driftsforstyrrelser, for at
kunne opretholde et stabilt og højt produktionsniveau.
Vi tilbyder forskellige servicepakker, og du har som
kunde mulighed for at få en serviceaftale, som er
specifikt tilpasset dine behov.
24/7-SERVICEAFTALE
En 24/7-serviceaftale hos DanRobotics giver tryghed
døgnet rundt. Med en serviceaftale står vores
serviceteam klar til at hjælpe dig i alle døgnets 24 timer
og rykker ud med det samme, når der er problemer
med din robot og/eller robotanlæg.
ÅRLIGT SERVICEEFTERSYN
Hvis du ikke vil have overraskelser, kan du med os som
servicepartner være sikker på, at du altid har et overblik

HARTING for Robotics

over robotanlæggets stand og levetid. Vi har mange
års erfaring med at servicere og vedligeholde robotter
og deres udstyr. Som servicepartner giver vi dig en
fast pris på dit eftersyn og periodiske udskiftninger,
hvorefter du selv vælger, hvilke eventuelle dele du
ønsker udskiftet eller serviceret.
FEJLFINDING
Vi ved, at hvert minut tæller for dig, når uheldet er ude,
og produktionen er gået i stå. Fejlen skal findes og
rettes så hurtigt som muligt.
Vores serviceteam består af dedikerede teknikere
med masser af erfaring inden for robotservice og
fejlfinding på robotanlæg. Vores servicefolk har en
sand detektivsans og slipper ikke opgaven, før fejlen er
fundet. Som nogle af de eneste kan vi fejlfinde på hele
robotanlægget, inklusive periferi-udstyr, for dermed at
give dig den bedste service, hurtigst muligt.

ApS

Maskinfabrik

HARTING smart, plug & play connector
solutions for robots/cobots applications
www.HARTING.com

Erritsø Møllebanke 11
7000 Fredericia
Tlf.: 64 41 77 30
sales@lymo.dk

www.lymo.dk

Telefon:
E-mail:
Web:

+45 64 41 19 19
kontakt@danrobotics.dk
www.danrobotics.dk
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