
klare opgaven med
at lime to så vidt
forskellige materia-
ler sammen. Efter
adskillige forsøg vi-
ste limproducenten
Loctite, at de kunne
levere en limtype
som kunne klare
opgaven. Arne Erik-
sen er begejstret
for den nye løsning. 

»Jeg synes, at det
er lidt frækt at sam-
mensætte to så vidt
forskellige materia-
ler. Det skal forstås
på den måde, at det
ikke er materialer,
vi er vant til at kom-
binere til daglig. Og
det i sig selv gør
sammensætningen
interessant og giver
produktet en lidt
unik karakter«, mener han. 

Effektiviteten er yderligere forøget ved,
at der nu kun eksisterer én standardmodel
af plast, som benyttes under samtlige sto-
le. Tidligere skulle man vælge mellem flere
forskellige udgaver af træ-rondellen alt ef-
ter hvilke type ben, der senere skulle mon-
teres under stolen.

Robotten limer
Maskinen er bygget op omkring et otte sta-
tions rundbord, som er direkte styret af
PLC. Et sikkerhedsgitter afskærmer maski-
nen. 

»Den første station bliver betjent ma-
nuelt. En montør træder ind i sikkerheds-
området og placerer et stolesæde i maski-
nen. Vakuum sørger for at sædet sidder
godt fast i fiksturerne, fortæller Arne Erik-
sen.

Stolen følger rundbordet rundt til næste

station, hvor en håndteringsenhed Pick-
and-Place sørger for at lave en meget nøje
placeret limpølse i to cirkler på midten af
stolesædet. Herefter monteres møtrikker
og tapebrikker på plastrondellen - tapen
sørger for at limen ikke trækker op i gevin-
det. En håndteringsenhed Pick-and-Place-
presser herefter plastrondellen fast i li-
men, for at holde limen sammenpresset.
Herefter isættes en skrue til fastholdelse af
plastrondellen. Stolesædet kommer efter-
følgende ind under en UV-lampe i cirka tre
til fire  sekunder. UV-lyset sørger for at hær-
de limen op. 

Den femte station tester holdbarheden,
ved at udsætte rondellen for et forudbe-
stemt moment. Hvis rondellen ikke flytter
på sig, er den sat ordentlig fast. Til sidst løf-
ter en robot-arm stolen væk fra rundbor-
det og stabler den på en lille vogn ved si-
den af maskinen. Den samme robot-arm

rækker herefter ned
efter et flamingo-
indlæg, som place-
res oven på den
samme stol. Fla-
mingoindlægget be-
skytter mod mær-
ker, når en ny stol
stables ovenpå. 

»Til at starte med
tog processen fra
stolen blev placeret
i maskinen til den
var færdig mellem
30 til 40 sekunder.
Nu er der en stol
færdig for hver 13
til 14 sekunder. Ma-
skinen arbejder i en
kontinuerlig flow
indtil 40 stole er
stablet på en vogn«,
siger Arne Eriksen.

G&E Maskintek-
nik udarbejdede i

første omgang et forslag til en specialma-
skine, der var fuldt ud automatiseret. Men
det blev ændret efter ønske fra kunden.

»Derfor er der nu indbygget driftstop i
maskinen. Så hver gang der er produceret
40 stole, stopper maskinen automatisk og
en montør kører vognen med de stablede
stole ud af sikkerhedsområdet. Så fyldes
fiksturen op igen og processen starter for-
fra. Hvis kunden fortryder driftstoppet se-
nere hen, kan maskinen altid udbygges til
fuldautomatisk drift«, understreger Arne
Eriksen. 

Den sidste del af processen foregår sta-
dig manuelt. Når stolene er stablet og kørt
væk sætter en medarbejder ben med be-
slag på og sørger for at en pæn plastkappe
dækker for plastrondellen. Nu er stolene
helt færdige og kan efter kort tid købes i
butikkerne. 

■

Maskinen står opstillet i fabrikshallen, hvor alle funktioner testes igennem.

Robotten limer en limpølse på midten af stolesædet, således at plastrondellen sidder fast.


