Kistefabrikken
Tommerup Heilskov
fordobler sin produktion
For at fastholde kisteproduktionen i Danmark
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Fremtidssikkert anlæg med visioner om mere
Udbyttet af optimeringsarbejdet har givet blod på tanden og næste skridt er dataopsamling.
”Anlægget er langt mere driftssikkert, og det er en løsning, vi kan bygge videre på. Hvis vi fx skal have en robot mere, så kan vi integrere den i systemet. Det kunne
vi ikke før. Men den nye styring sikrer, vi kan automatisere endnu mere. Lige nu arbejder vi fx med at opsamle
produktionsdata. Selvom vi har opsat tællere i produktionen, skal vi manuelt optælle og registrere det. Men vi
vil gerne undgå det manuelle arbejde og udnytte dataene til fx at bestille varer,” forklarer Ulrich.
Her skal Intego være med at sikre, at overvågningen kan
spotte produktionens flaskehalse, så man kan iværksætte tiltag, som kan optimere produktionen yderligere
og øge oppetiden.

Overbevisende resultater
• Fordobling af den daglige produktion af kister med
det samme antal produktionsansatte
• En besparelse på 400.000 kr. årligt til maling med
den nye malerrobot
• Fastholdelse af produktionen i Danmark

