
Af Michelle Vinkel

Når vi som forbrugere køber produkter i
butikkerne, tænker vi ikke umiddelbart
over, hvem der står bag selve fremstil-
lingsprocessen. Vi tænker i højere grad
over, om produkterne er miljøvenlige og
anvendelige, end om det er en maskine el-
ler et menneske, der står bag arbejdet. 

I dag er det i større og større grad ro-
botter og maskiner, der overtager de ke-
delige og meget rutineprægede arbejdsop-
gaver i en virksomhed. Og det er maskin-
byggere som G&E Maskintekniks opgave,
at designe og bygge maskiner, der kan er-
statte den mere rutineprægede manuelle
arbejdskraft. Virksomheden har speciali-
seret sig i at konstruere og producere in-
dividuelle højteknologiske maskinløsnin-
ger, der automatiserer arbejdsprocesser
hos såvel danske som udenlandske pro-
duktionsvirksomheder. 

»Fællesbetegnelsen for de maskiner vi
udvikler er, at slutresultatet altid betyder
en højere grad af automatisering og en be-
tydelig effektivisering af de eksisterende
arbejdsprocesser. Det giver medarbejder-
ne mulighed for at beskæftige sig med me-
re interessante og udfordrende arbejdsop-
gaver,« siger Arne Eriksen, der er admini-
strerende direktør og har arbejdet med
maskinkonstruktion siden 1969. 

For tiden er det en maskine bestilt af 
Fritz Hansen A/S, der arbejdes på. Maski-
nens opgave er at montere plastrondeller
under stolesæderne på de meget populære
Arne Jacobsen designerstoler som Myren
og Syveren. 

»Tidligere blev en rondel af træ manuelt
limet og skruet fast under hvert stolesæde,
hvilket var en meget langsommelig og dyr
proces. For at spare tid og penge samt for-

bedre produkterne på læn-
gere sigt ønskede
Fritz Hansen derfor, at vi
byggede en rundbordsauto-
mat til runddel- og møtrik-
montering,« fortæller Arne
Eriksen.

De første ændringer der
blev foretaget var at udskif-
te de dyre trærondeller med
sprøjtestøbte plastrondel-
ler. Problemet var så bare at
finde en limtype, der kunne

Et frækt match

Plastrondellen monteres fast med lim.

MASKINBYGNING. G&E
Maskinteknik A/S bygger spe-
cialmaskiner til industrien.
Formålet med maskinerne er
vidt forskellige - fra håndte-
ring af mobiltelefoner, it-stik,
plastbeholdere og -kapsler til
rengøringsprodukter, ketchup-
flasker og pilleglas med mere.
Den maskine, der arbejdes på
nu, skal løse opgaven med at
montere plastrondeller på
designerstole lavet af træ.

G&E Maskinteknik A/S arbejder i øjeblikket på at færdiggøre en rundbordsautomat til rond-
del- og møtrikmontering.Direktør Arne Eriksen forklare Jern- og Maskinindustriens udsend-
te reporter processen bag. 
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