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g&e Maskinteknik præsenterer sin nye teleskop-robot på HI-Messen 2001 
 
- Der findes mange eksempler på fremstillingsvirksomheder, som indkøber dyre universal robotter, men ofte er kun har 
behov for en mindre del af robottens funktioner. Det er netop derfor, vi har konstrueret og udviklet en standardrobot til en 
fornuftig pris, som vi derefter integrerer med kundens øvrige automatiseringsudstyr. På denne måde får kunden en 
automatiseringsløsning, der passer præcis til virksomhedens behov – hverken mere eller mindre – og til en helt anden pris, 
siger værkfører Christian Eriksen fra g&e Maskinteknik A/S  i Farum, der på HI-Messen 2001 for første gang præsenterer 
sin nyudviklede horisontal-teleskop-robot.   
 
Horisontal-robotten, der er fremstillet til at håndtere emner i automatiseringsprocessen, kan f.eks. monteres på en 
sprøjtestøbemaskine for hurtig udtagning og placering af emner i pakkemaskiner eller andet automatiseringsudstyr. 
 
Robotten er frit programmerbar, så brugeren selv kan bestemme hvor meget vandring der er behov for. Det er en meget 
hurtig PLC-styret robot, der håndterer emner 3 ½ meter pr. sekund, men det kan brugeren også selv justere. En teleskop 
robot har dobbelt vandring, hvilket medfører, at den fylder væsentligt mindre end andre robotter. Den servostyrede robot er 
meget præcis og har en tolerance på +/- 0,05 mm.  Teleskop-robotten overtager således de meget monotone 
arbejdsprocesser – og er perfekt til at integrere med virksomhedens eksisterende automatiseringsudstyr.  
 
g&e Maskinteknik er en mellemstor maskinproducent med 20 medarbejder, der igennem de seneste 10 år har konstrueret 
og fremstillet højteknologiske maskinløsninger til at løse individuelle automatiseringsbehov – primært  hos virksomheder 
inden for elektronik-, medicinal- og plastindustrien. g&e Maskinteknik varetager alle funktioner fra idé til færdigt 
automatiseringsanlæg. I de senere år har virksomheden opbygget en betydelig kompetence i at fremstille specialmaskiner 
til at varetage den helt fine håndtering af små og sofistikerede emner, som f.eks. edb-stik, IT-kredse og kontaktdele til 
høreapparater samt mobiltelefoner. Virksomheden er inde i en kraftig udvikling, der gør, at firmaet konstant har behov for 
flere dygtige og kvalificerede ingeniører og andre tekniske medarbejdere.  
 
Standardudgaven af den nyudviklede horisontal-teleskop-robot koster 185.000 kr., ekskl. moms. Dertil kommer nogle 
ekstraudgifter vedrørende udvikling af specialgribere til den enkelte opgave. På årets HI-Messe medbringer g&e 
Maskinteknik en automatiseret golfbane, hvor besøgende kan spille og vinde præmier. 
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