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kære læsere,

Fleksibilitet er evnen til at kunne tilpasse sig kravene og forholdene i en ver-
den i forandring. det industrielle miljø er præget af to væsentlige forandrin-
ger: kunder og partnere ønsker størst mulig valgfrihed og forventer en hø-
jere grad af individualisering i forbindelse med produkter og serviceydelser. 
samtidigt kræves større gennemsigtighed i f.eks. de logistiske processer. 
det er krav, som påvirker hele værdikæden og tilsyneladende er i modstrid 
med effektivitet og produktivitet. 

på den anden side har vi de ændrede rammebetingelser, som skyldes ud-
viklingen inden for den moderne datateknologi, og som teknisk set betyder 
nærmest ubegrænsede muligheder. kommunikation og decentral intelli-
gens danner grundlaget for øget effektivitet i produktion og logistik, for bed-
re kontrol og styring af processerne og større gennemsigtighed. intelligente 
netværk mellem fabrikker og industri 4.0 vil skabe den ønskede fleksibilitet 
i alle logistikprocesser, internt i fabrikken såvel som mellem de forskellige 
produktionssteder, og det vil være med til at eliminere modsætningsforhol-
det mellem individualisering og produktivitet.

her spiller intelligente sensorer en afgørende rolle: vore sensorer genken-
der objekter og tilstande og leverer en stor mængde data. sensorernes da-
takraft og intelligens gør det muligt at skabe sammenhænge på basis af 
disse datamængder. på den måde skaber vi gennemsigtighed som basis 
for større fleksibilitet. I denne udgave vil vi gerne give jer et par klare, prak-
sisrelaterede eksempler.

god fornøjelse med læsningen.

reinhard bösl
direktion systems & industries

geNNemsigtighed som gruNdlag  
For større Fleksibilitet

Altid til rette tid 
riFd-teknologi i bilproduktionen: flek-
sibel produktion efter kundeønske.
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Perfektionering af flowet 
velfungerende logistik er en forudsætning 
for effektiv og velfungerende produktion i 
stålværker.

Større fleksibilitet  
hvilke udfordringer står produktionen og 
logistikken over for i spændingsfeltet mellem 
industri 4.0, individuelle kundeønsker og 
større effektivitet? interview med bernhard 
müller og tony peet.
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SICKinsight: tony peet, bernhard müller: 
hvor fleksibel skal en virksomhed egent-
lig være i dag?

T. Peet: e-handel og online-handel er i 
dag de toneangivende faktorer - og na-
turligvis også de forventninger, vi som 
forbrugere har til hurtighed, fleksibilitet 
og gennemsigtighed i købsprocessen. 
For virksomheden betyder det, at eksi-
sterende processer skal tilpasses, og der 
skal implementeres nye processer for at 

sikre større fleksibilitet. For kun den, 
som på alle måder er fleksibel, vil også 
have succes fremover. 

B. Müller: som forbruger ønsker jeg også 
større og større valgfrihed og en øget grad 
af individualisering, f.eks. ved sammen-
sætningen udstyret i min fremtidige drøm-
mebil. det påvirker naturligvis hele forsy-
ningskæden og produktionen, stikord 
“partistørrelse 1”. debatten om “industri 
4.0” skitserer allerede de første løsninger. 

hvilke udfordringer står produktionen og logistikken over for i spændingsfeltet mellem 
industri 4.0 og forbrugernes krav og ønsket om større effektivitet?  hvilke muligheder 
findes der, og hvordan bidrager siCk til opgaveløsningerne? interview med tony peet, 
president sales hos siCk usa og bernhard müller, områdeleder “identification & 
measuring”.

SICKinsight: hvad er de største udfor-
dringer på vejen mod “større fleksibili-
tet”? 

T. Peet: Når der er tale om fleksibilitet, 
er kravet om fleksibel automatisering 
sikkert et vigtigt emne. Når jeg har mu-
lighederne og hurtigt kan tilpasse min 
produktion til kundernes ønsker, har jeg 
ikke alene en konkurrencemæssig for-
del. jeg øger også min produktions effek-
tivitet - navnlig i spændingsfeltet mellem 

iNterview 

større Fleksibilitet i logistikproCesserNe
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“lean production” og et stort lager, som 
jeg er nødsaget til at opbygge for til en-
hver tid at kunne levere “just-in-time” og 
“fleksibelt”. 

B. Müller: Når vi ser på samtlige proces-
ser i forsyningskæden, er track and tra-
ce nok en af de største udfordringer: Jeg 
skal til enhver tid vide, hvor en bestemt 
komponent, et bestemt element og si-
den også den færdige vare befinder sig.  
det er her, de intelligente sensorer spiller 
ind: gennemgående detektion, identifi-
kation og sporbarhed er kun mulig, hvis 
jeg kan generere de pågældende data og 
informationer og sidenhen udnytte dem. 
men jeg kan også bruge disse data til 
på så tidligt et tidspunkt som muligt at 
opdage og eliminere fejl, stikord “proces- 
og kvalitetskontrol”. på den måde und-
går vi store efterfølgende omkostninger.

SICKinsight: hvordan får man automa-
tisk identifikation (“auto-id”) og track 
and trace til at fungere på pålidelig vis? 

B. Müller: kravene til automatisk iden-
tifikation vil blive større og støre på ve-

jen mod “industri 4.0” - det har også 
indflydelse på de anvendte teknologier, 
herunder kamera- eller laserbaserede 
løsninger eller rFid. Når man skal vælge 
den optimale løsning, er det imidlertid de 
enkelte krav, der er i fokus - ikke selve 
teknologien.  

T. Peet: men også det er fleksibilitet: at 
have mulighederne for at kunne udnyt-
te en passende teknologi til en bestemt 
opgave. med siCk som din partner er 
du sikret denne fleksibilitet. ikke alene 
tilbyder vi et omfattende teknologipor-
tefølje; vi har også ekspertisen inden for 
de applikationsspecifikke krav - og kan 
således også yde omfattende rådgivning 
i forbindelse med valget af den optimale 
løsning så tidligt som muligt.

SICKinsight: vil alle auto-id-løsninger 
spille den samme rolle fremover?  er det 
f.eks. kun den kamerabaserede kode-
læser, der kommer til at spille en rolle i 
fremtiden?

B. Müller: p.t. findes der tre teknologier: 
rFid, kamerabaseret og laserbaseret. 

men de enkelte teknologiers formåen 
øges hele tiden. til dels på grund af frem-
skridtene inden for halvlederteknikken, 
til dels på grund af stadig mere effekti-
ve algoritmer til billedbehandling. i dag 
betyder intelligente sensorløsninger ikke 
kun en præcis gengivelse af virkelighe-
den, men også at informationerne allere-
de behandles af sensoren. på den måde 
er det muligt at tilpasse dataene præcist 
til kravene - f.eks. gennem et fleksibelt 
dataformat via specifikation og sammen-
kobling af logiske betingelser. dermed 
reduceres programmeringsindsatsen i 
styringsenheden. på den baggrund vil 
enhver teknologi også have sin beret-
tigelse i fremtiden:  rFid muliggør læs-
ning og skrivning og dermed gentagen 
anvendelse af datakilderne; desuden er 
der heller ikke behov for en direkte “visu-
el kontakt”. laserscannere overbeviser 

bernhard müller

“Når vi kigger på alle processerne i forsyningskæden, 
er emnet track and trace nok en af de største 

udfordringer.”

Bernhard Müller, SICK AG
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ved deres skarphedsdybde og store læ-
seflader - perfekt, når der er tale om vari-
erende læseafstande. kamerabaserede 
kodelæsere kan læse både 2d-koder og 
klartekst. de gemte billeder kan arkive-
res og analyseres. de enkelte teknologi-
ers fordele inddrages også i udviklingen 
af vore hybridsystemer som f.eks. airport 
luggage identification systemet (alis) 
eller dws-systemerne, som beregner 
yderligere objektegenskaber som dimen-
sioner og vægt.

T. Peet: senest her vil det vise sig, at jeg 
kun kan tilbyde en passende og effektiv 
løsning, når jeg også forstår at anven-
de alle nødvendige teknologier. ved at 
de forskellige teknologier skal kunne 
kombineres fleksibelt og uden brug af 

ekstra ressourcer, opnår vore kunder 
endnu flere fordele og flere synergier: 
dette er muligt på grund af den ensar-
tede brugerflade, den samme forbin-
delsesteknologi og det samme tilbehør-
skoncept. det samme gælder for vore 
vision sensorer. derfor har vi udvidet 
vores gennemtestede idpro-platform til 

4dpro-platform – som et udtryk for vo-
res unikke merværdi takket være vores 
store ekspertise på områderne 1d, 2d, 
3d og rFid. 

SICKinsight: hvad kan kunderne så for-
vente af siCk i den sammenhæng - hvil-
ke innovationer vil vi få at se? 

alle 4dpro-instrumenter er kendetegnet ved den ensar-
tede tilslutningsteknik, den samme brugerflade og det 
ensartede tilbehørskoncept. sammen med siCk's omfat-
tende ekspertise på områderne 1d, 2d, 3d og rFid sikrer 
det en tilsvarende merværdi. 
www.sick-4dpro.com

4dpro: større fleksibilitet gennem ensartet instrumentplatform

www.sick-4dpro.com
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B. Müller:  vi kommer til at præsentere 
en række innovationer. derudover åbner 
den såkaldte 3d-snapshot-teknologi op 
for en lang række af muligheder: Jeg får 
praktisk talt “på et enkelt blik” et 3d-bil-
lede med oplysninger om tid og rum - og-
så om objekter, der ikke bevæger sig. i 
kombination med en intelligent evalue-
ring får man hermed en helt ny måde at 
hjælpe et køretøjs fører på og til at sikre 
kollisionsadvarsel. også på områderne 
maskinsikkerhed og personbeskyttelse 
kommer der til at ske en hel del. 

T. Peet: den måde, hvorpå vi udnytter de 
enkelte komponenters tekniske innova-
tioner, viser sig også i lector®65x syste-
met: ved hjælp af en controller kan den 
nu kamerabaserede lector®65x udvides 
vilkårligt - enten med flere kameraer 
eller med sensorer til volumenmåling, 
automationslysgitre eller encodere. sy-
stemet bygges sammen alt i henhold til 
specifikke ønsker - det giver også fleksi-
bilitet.

SICKinsight: stikord industri 4.0: hvor-
dan påvirker denne udvikling logistikom-
rådet?

T. Peet: større fleksibilitet opnås kun 
gennem udvidelse af netværkene og 
dermed også udveksling af informatio-
ner, som går ud over produktionsstedets 
grænser og det enkelte fordelingscen-
trum (“løft”). det betyder dog også, at 
jeg kan overvåge og evaluere den store 
informations- og datamængde tilsvaren-
de. kun på den måde er det muligt at 
træffe de rigtige beslutninger. her tæn-
ker jeg på løsninger som vores „package 
analytics software“ på Cep-området. 
samtlige objektoplysninger såsom streg-
kode, volumen, vægt samt billed- og 
videodata kobles sammen - siden bru-
ger jeg disse informationer til at analy-
sere og evaluere, forudsige trends og 
hvad-nu-hvis-scenarier. i tillæg kan vi 
overvåge alle kamera-, laserscanner- og 

rFid-systemer fra et hvilket som helst 
sted. 

B. Müller: i den sammenhæng er en 
pålidelig indsamling af data også vigtig 
- selv under de vanskeligste forhold. Når 
der derudover foretages en intelligent 
dataevaluering direkte i sensoren, som 
det f.eks. er tilfældet med vores “smart 
sensor solutions”, opnår vi en tilsvaren-
de merværdi.  

SICKinsight: Når talen falder på fleksi-
bilitet, individualisering og “partistørrel-
se 1”, nævnes ofte emnet rFid. hvilke 
fordele giver rFid-teknologien?

B. Müller:  rFid's styrke er helt afgjort 
muligheden for gentagen anvendelse 
henholdsvis at datakilden opdateres di-
rekte ved objektet. desuden er direkte 
visuel kontakt til elementet ikke nød-
vendig. i automobilindustrien anvendes i 
stigende grad uhF-rFid-datakilder, som 
er bygget sammen med komponenterne. 

her spiller parametre som gennemsig-
tighed og sporbarhed en rolle, især når 
der på samme produktionslinje bygges 
flere forskellige varianter. specielle 
rFid-transpondere modstår også høje 
temperaturer i lakeringsområdet. 

T. Peet: vi udnytter også rFid-teknolo-
giens fordele i vore rFgs pro og rFms 
pro systemer. disse totalløsninger sikrer 
100% gennemsigtighed i forsyningskæ-
den og er velegnede til at kontrollere va-
remodtagelse og -udlevering. med rFid 
kan vi således f.eks. registrere stamdata 
for de enkelte varer (“item level tagging”) 
eller foretage en samlet objektidentifika-
tion.

SICKinsight: tony peet, bernhard müller, 
mange tak for interviewet!

tony peet
“større fleksibilitet er kun mulig gennem en 

udvidelse af netværket og dermed udvekslingen af 
informationer.”

Tony Peet, SICK AG
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seNsorik i hele værditilvækstForløbet

perFektioNeriNg aF 
produktioNsproCesserNe i stÅlværker

velfungerende logistik er en forudsætning for effektiv og velfungerende produktion i stålværker. den er på en måde afgørende for, 
at alle produktionstrin forløber, som de skal. med sin sensorik optimerer siCk brugen af kraner, transportbånd, transportsystemer 
og køretøjer, så alt forløber uden problemer. og jo mere sensorik, jo bedre er det - enkelt, hurtigt og helt præcist.

>> hvert stålværk har sin egen produk-
tionsrytme. men der findes en fælles, 
sammenknyttende regel: hvert proces-
forløb skal forløbe kontinuerligt, må 
ikke blive langsommere, må ikke være 
årsag til en vareophobning. i denne 
komplekse industri er det en stor udfor-
dring, for alle trin skal gribe præcist ind 
i hinanden som tandhjul i en maskine. 
Når “hurtige” stålværker med et over-
skueligt produktportefølje behøver ca. 
fire timer fra modtagelsen af råvaren til 
læsning af det færdige produkt og alli-
gevel skal røre ved alle delene mindst 
fem gange, kan man kun gisne om, hvor 
mangeartet og krævende procestrinene 
i de “stålproducerende megabyer” er. 
de forskellige produktionsprocesser i en 
virksomhed og et sortiment bestående 
af flere tusinde stålkvaliteter stiller en 
hel del krav til produktionsledelsen, 
medarbejderne, maskinerne og logistik-
ken. virksomhederne producerer dagligt 
mange forskellige slags billets, barrer, 
plader, tråde eller rør i forskellige læng-

der, bredder og højder samt emner efter 
vægt. alt skal bare klappe perfekt. kun 
på den måde kan stålværkerne klare 
sig på det globale marked. ganske vist 
har stålindustrien i de seneste årtier 
formået at sænke produktionsomkost-
ningerne, forbedre produktkvaliteten 
og samtidigt øge fleksibiliteten med 
mange tekniske innovationer. alligevel 
er det ofte de interne procedurer og 
de dermed forbundne logistikkæder og 
produktionscykler, der er de afgørende 
faktorer, når det gælder om at øge kon-
kurrenceevnen. optimeringsmuligheder 
er der nok af.

kontrollere, styre, regulere 
det er her, sensorikken kommer ind i bil-
ledet - med informationer, så man altid 
er et skridt foran. Fagfolk og maskiner 
kan kommunikere effektivt og entydigt 
med hinanden, i stort omfang afværge 
farer og driftsafbrydelser i alle produk-
tionsafsnit og grundlæggende optimere 
håndteringen og logistikken. logistikken 

står hele tiden over for nye udfordringer, 
både ved leveringen og klargøringen af 
råvarer og andre materialer, ved lagerfø-
ringen og ved den videre transport af det 
færdige produkt. ikke at forglemme pro-
duktionen, som stadig skal foregå hur-
tigt og pålideligt og alligevel fleksibelt.

de omgivende forhold gør på ingen 
måde måleteknikkens opgave lettere. 
snavs, varme og vibrationer forårsaget 
af produktionsanlæggene samt køretø-
jer af enhver slags kræver særdeles på-
lidelige sensorløsninger - og især under 
forskellige klimatiske forhold såsom 
tørt ørkensand eller tropisk regnskov. 
stor sikkerhed mod driftsafbrydelser 
og sensorteknologiens holdbarhed er 
ubetinget nødvendige, uden at der må 
mistes præcision, eller at det bliver 
vanskeligere at betjene måleinstrumen-
terne. her har siCk's scannere, detek-
torer og encodere en del at byde på; de 
overvåger produktionskæden uafbrudt 
og pålideligt for at automatisere gen-
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tagne processer, sikre kvaliteten i forar-
bejdningen, så der kan skabes udbytte, 
og for at skabe større sikkerhed. Når 
produktionen alligevel ikke kører som 
ønsket, er det blot et spørgsmål om at 
tilpasse sensorerne til den nye situation. 
med kun få justeringer er det muligt at 
hente nye automatiserede parameter-
sæt frem. 

siCk har allerede i mange år haft et 
godt samarbejde med stålindustrien 
og bidraget med væsentlige ændringer 
på logistikområdet. F.eks. i forbindelse 
med sporbarhed af varer og produkter 
eller forebyggende vedligeholdelse af 
produktionsmidlerne i logistikkæden. 
desuden er det kun gennemtænkte og 
forståelige produktionsprocesser, der 
kan gennemføres effektivt. Foranstalt-
ninger og prioriteringer i produktions-
kæden kan til dels kun gennemføres 
ved hjælp af siCk's sensorer. også her 
gælder mottoet: den, som er opmærk-
som, vinder.

løsNiNger i et koNtiNuerligt Flow - mÅlet er at 
øge produktiviteteN

siCk's sensorik været med lige fra be-
gyndelsen, og siCk kan tilbyde et bredt 
spektrum af løsninger og teknologier til 
en mangfoldighed af opgaver - langt flere 
end vi kan nævne her. 

på spor af materialerne 
track and trace begynder med råvarele-
verancerne, og hermed er en del af ud-
fordringerne for værkets interne logistik 
allerede defineret: optimering af lagerfø-
ringen. man skal til enhver tid vide, hvilke 
varer, der er oplagret og i hvilke mæng-
der, samt om de er oplagret korrekt - 
hvad enten der er tale om stykgods eller 
bulkmateriale, i gasform eller flydende, 
varm eller kold. malm, kul, kalk, skrot, ilt, 
kvælstof, alle former for legeringsmidler 
eller vand. Forskellige leverancer af de 
samme materialer i forskellige kvaliteter 
må ikke forveksles og må kun sammen-
sættes under kontrollerede forhold. siCk 
tilbyder mange track and trace løsninger. 
Når man ønsker en gennemsigtig logistik 
i produktionsprocessen, kan det betale 

sig at kunne spore materialeleveran-
cerne med trådløse rFid-teknologier fra 
siCk på områderne hF og uhF. med hur-
tige målecykler - selv ved store rækkevid-
der - leverer disse sensorer automatisk 
præcise positionsdata for kranbroer, lø-
bekatte og jernbanevogne. sensorernes 
store driftssikkerhed og lange levetid 
- selv i barske omgivelser - giver en god 
kombination af målesikkerhed og øko-
nomi:  både inde og ude. 

sikkerhed for øget produktion
produktionen bestemmer hastigheden, 
og det er stålværkslogistikkens næste 
store opgave: Forarbejdning af materia-
ler til tiden og i de fastlagte mængder. 
ofte forløber produktionsprocesserne 
ikke lineært, eller transportvejene kryd-
ser hinanden på fabriksområdet på 
grund af de enkelte procesenheders 
position. dertil kommer eksisterende 
produktionslinjer, som nok fremstiller 
det samme produkt, men i forskellige 
dimensioner. det gør koordineringen 
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til en endnu mere kompleks opgave. 
Nogle mellemvarer og råmaterialer skal 
mellemlagres, transportbeholdere som 
pander og kar skal stilles parat, kranbe-
vægelser skal tilpasses, og automatiske 
køretøjer skal styres præcist. alt dette 
kræver præcision af sensorteknologien. 
siCk tilbyder et stort sortiment af senso-
rer - også til minimering af risiciene for 
personer og maskiner.

Jo større maskinerne er, desto mere 
uoverskuelige er de enkelte detaljer. 
således overvåger siCk's afstandssen-
sorer enhver interaktion mellem køretø-
jer, kraner og anlæg med det formål at 
afværge kollisioner og uheld. sensorerne 
løser målrettet alle opgaver, uanset om 
der er tale om optoelektronik eller ul-
tralyd. ved coilforarbejdningen sørger 
afstandsmålerne bl.a. for robotarmens 
korrekte position med µm's præcision, 
selv ved små rækkevidder. samtidigt 
optager sensoren kun lidt plads. den 
måler med stor gentagelsesnøjagtighed 
direkte i produktionsprocessen og sikrer 
dermed maskinens funktion og kontrol-
lerer, om de færdige produkters kvalitet 
er 100% i orden. alt sammen ved lave 
investeringsomkostninger. 

også kørselshastighederne kan øges 
gennem præcis positionering ved hjælp 
af afstandsmålinger. det sikrer hurtigere 
adgang til materialer, uden at personer 
eller maskiner udsættes for fare. der-
udover udnyttes mellemlagerarealerne 
bedre. i forbindelse med automatiske 
køretøjer, som transporterer og stabler 
materialer, skal der ligeledes tages hen-
syn til personsikkerheden. det farlige 
område sikres stationært og mobilt med 
siCk's sikkerhedslaserscanner s3000.

større produktion takket være sensorik
automatisering optimerer arbejdsproces-
serne, så de materialer, der er brug for i 
procesafsnittene, altid er til rådighed for 
den pågældende procesenhed i de rig-
tige mængder og den rigtige rækkefølge. 
i forbindelse med gasser og væsker 
er der behov for styrings- og processty-
ringsudstyr til rørledningssystemet, og 
det skal tilpasses til de andre stof- og 
energiflows. siCk's scannere kontrolle-
rer mængderne på transportbånd eller 

vogne. mængder og højder må ikke 
overstige transportbåndets kapacitet: 
ved en kendt massefylde måler laser-
teknologien i bulkscan® lms511 udover 
volumenflowet også masseflowet. sen-
soren leverer måledata for højde og tyng-
depunktsfordeling, uden at den påvirkes 
af båndets vibrationer, vejrforhold eller 
tilsmudsning. det forhindrer, at materi-
aler hober sig op og produktionsmålet 
ikke kan nås. alt i alt et ideelt alternativ 
til den klassiske båndvægt.
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sensorik i stålindustrien : Fokus FLEKSIBILITET I LOGISTIKKEN

ingen automation uden kontrol
siCk's fotocelletastere måler også i 
valseværker. oven over stablerne og 
valsebordene skal billets, slabs og bar-
rer, som til dels stadig er rødglødende, 
stilles parat til brug. de måletekniske 
løsninger til registrering, positionering og 
måling skal være tilsvarende pålidelige. 
Fotocelletaster wt45 lokaliserer præcist 
valseproduktet på valsebordet og opti-
merer dermed forarbejdningsprocessen. 
med et varmeskjold og vandkøling er det 
også muligt at foretage pålidelige målin-
ger i disse varme omgivelser. på grund af 
deres målenøjagtighed anvendes siCk's 
short-range-od-afstandsmålere i disse 
kvalitets- og omkostningsrelaterede pro-
cesser til regulering, sortering og afprøv-
ning. sensorhovedvarianter til forskellige 
måleområder gør det muligt i mange op-
gaver at måle højdeprofiler og materiale-
tykkelser med ekstrem præcision, f.eks. 
under kvalitetskontrollen til overvågning 
af metalbåndenes tykkelse. det samme 
gælder for high-speed-applikationer, for 
od-afstandsmålernes måle- og udgangs-
rate når helt op på 10 khz. 

af sted til kunden
Når en proces er afsluttet, står man med 
det færdige produkt, som konfektione-
res og leveres efter kundens ønske. der 
skal tages højde for forskellige størrelser 
og vægte såvel som forskellige trans-

portmidler. også her styrer, overvåger, 
regulerer og sporer siCk's sensorik. alt 
efter hvilket produkt, der er tale om, do-
kumenteres leveringen, så senere spor-
barhed er mulig. (sh)



12

den længe ønskede drømmebil er hurtigt sat sammen online. køberen har frit valg: model, farve, udstyr, motor, benzin eller diesel. 
alt kan lade sig gøre. indvirkningen på produktionen er enorm. For hurtigt at kunne producere den helt personlige drømmebil, skal 
alle nødvendige komponenter være tilgængelige ved produktionslinjen. udfordringen består nu i at have præcis de rigtige dele klar 
på det rigtige tidspunkt. med siCk's rFid-løsninger kan det lade sig gøre.

>> en af leaN produktionens grund-
tanker - “undgå spild, minimer lagerbe-
holdningen” - danner basis for den helt 
fleksible produktion i forbindelse med 
kundeønsker. sparsom og tidsbespa-
rende brug af produktionsfaktorer som 
driftsmidler eller materialer er imidlertid 
mulig, hvis man kan reagere fleksibelt i 
produktionen. masseproduktion hører 
fortiden til. i dag produceres efter behov, 
altid med risiko for, at det ønskede spe-
cialudstyr til bilen ikke lige findes ved 

produktionslinjen. med det rigtige sorti-
ment af automatisk identifikationsteknik 
ved man altid helt præcist, hvor den øn-
skede del befinder sig. driftsafbrydelser 
reduceres til et minimum.
Jo mere individuelt et køretøj udstyres, 
desto flere informationer skal bilfabri-
kanten indsamle, bearbejde og evaluere 
i løbet af produktionen. det kræver total 
kontrol og dokumentation ved indbyg-
ningen, under konstant anvendelse af 
den samme teknologi for at eliminere 

fejlmuligheder lige fra starten af. lige 
netop denne kontinuitet i forbindelse 
med konsekvens og sporbarhed har 
indtil nu givet bilfabrikanterne og deres 
sensorikleverandører store bekymringer. 

entydig karrosseriidentifikation ved 
hjælp af rFid
stregkoder og data-matrixkoder er ikke 
længere synlige efter lakeringen; indi-
viduelt fremstillede hulplader og aktive 
rFid-transpondere er for dyre. identifi-

iNdividuelle ordrer kræver Fleksibilitet pÅ omrÅderNe produktioN og logistik

udFordriNgerNe begyNder,  
NÅr ordreN er modtaget
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kationsmærkater på montagelinjen er 
ikke sikre nok. under opbygningen flyttes 
køretøjerne flere gange fra den ene mon-
tagelinje til den anden. et svagt punkt, 
hvor der kan ske forvekslinger. For at 
undgå det skal karrosseriet lige fra pro-
duktionsstart mærkes entydigt med en 
mærkat, hvis læsbarhed skal sikres i alle 
produktionsfaser - også i lakeringskabi-
nen ved temperaturer op til 220 °C.
For at imødekomme disse krav satsede 
siCk alt på rFid-teknologien og udvik-
lede skrive-/læseenheden rFu630, som 
er baseret på uhF-teknik (uhF = ultra 
high Frequency). den sikrer ideelle læse- 
og skriveegenskaber, især i applikatio-
ner inden for automobilfremstillingen. 
med de nødvendige værktøjer til enkel 
integration tilpasser rFu630 sig til auto-

mobilproduktionens krav. transponde-
ren er en temperatur- og formbestandig 
rFid-mærkat, som oven i købet er billig. 
den pålidelige mærkat anbringes på 
karrosseriets underside og følger “sit” 
køretøj hele vejen gennem produktions-
forløbet. denne body-id modstår selv 
lakeringsprocessen uden at tage skade 
og gør dermed en forveksling umulig.

mercedes-benz satser på pålidelig kar-
rosseriidentifikation på trods af varme 
og metalliske omgivelser
hos mercedes-benz i rastatt styres de 
med transponder mærkede karrosserier 
ved hjælp af uhF-rFid-enheder. Fra de 
forskellige arbejds- og bearbejdningssta-

tioner til slutmontagen. efter forbehand-
lingen - affedtning, skylning og fosfatering 
i kæmpe sprøjteanlæg og katodisk dypla-
kering - tørres karrosserierne i ovne ved 
ca. 180  C. For mange rFid-systemer be-
tyder det dog stres, fordi de højfrekvente 
refleksioner fra anlægget kan påvirke 
datatransmissionen mellem transpon-
derne og skrive-/læseenhederne. siCk's 
rFid-systemer fungerer pålideligt på trods 
af varme og metalliske omgivelser. Når 
der dagligt foretages omkring 350.000 
læsninger i systemet, er læsesikkerhed 
et must, for i tilfælde af fejllæsning er der 
fare for fejlfordeling, forveksling og kolli-
sion. siCk's rFid garanterer en læsesik-
kerhed på 99,98 %. 

Demofabrik: Forskning og videreuddannelse midt i produktionen 
siCk er partner med en demofabrik i aachen, som blev grundlagt i 2013. pro-
cesoptimeringen er midtpunktet for det 1.600 m² store serieproduktionsanlæg. 
især forskes der i området optimering af produktionslogistik. interesserede 
partnere har mulighed for at afprøve, validere og videreudvikle deres produk-
tionskoncepter og komponenter. den eksisterende infrastruktur opfylder alle 
krav til fremtidens high-end produktion i højtlønslande. energieffektivitet, til-
pasningsevne og gennemsigtighed i processerne kombineres med en høj grad 
af automatisering. her er siCk's rFid-teknik en fast bestanddel. 

yderligere informationer:
http://www.fir.rwth-aachen.de/
en/campus/demonstrations-
fabrik

Fleksibel produktion : Fokus FLEKSIBILITET I LOGISTIKKEN

http://www.fir.rwth-aachen.de/en/campus/demonstrationsfabrik
http://www.fir.rwth-aachen.de/en/campus/demonstrationsfabrik
http://www.fir.rwth-aachen.de/en/campus/demonstrationsfabrik
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Ford tester rFid-teknologiens fordele for 
transportteknikken
i Fords produktionslokaler i saarlouis 
gennemføres p.t. et pilotprojekt inden 
for transportteknik til elektriske over-
head-transportbånd til motorrumsdele. 
her bygges hver dag ca. 1.600 køretøjer. 
med siCk's rFid-teknik ville Ford være 
i stand til fuldstændigt at dokumentere 
alt lige fra opbygningen af karrosseriet til 
aflevering af den færdige bil til kunden. 
Fremover kunne det f.eks. også omfatte 
reparationer og specialapplikationer 
samt styring af læsseprocesser. ifølge 
Fords projektleder dr. klaus schmitz ville 
den særdeles store fleksibilitet i samtlige 
produktionslogistiske processer kunne 
blive til en virkelig konkurrencemæssig 
fordel.

ingen tidsforbrug til at søge og ingen 
penge til at vedligeholde. hvor står den 
færdige bil?
indtil de færdige biler afhentes og frag-
tes til bilhuset, skal de parkeres på en 

p-plads. men hvor står den bil, som også 
skal med på lastbilen? til tider kan det 
tage timer at finde en bil, som på et tidli-
gere tidspunkt er blevet placeret i et for-
kert segment. Når der fremstilles mere 
end 1.000 biler pr. dag, kan man hurtigt 
miste overblikket. hver bil er bestilt indi-
viduelt. ingen ligner den anden. takket 
være de informationer, der er gemt på 
rFid-transponderen, kan man hurtigt 
finde drømmebilen og omgående læsse 
den.

tilbagekaldelsesaktioner minimeres: 
hvornår blev hvad indbygget? 
med traceability (sporbarhed) kan man 
undgå mange dyre tilbagekaldelsesakti-
oner og begrænse skader. hvis der op-
dages en defekt komponent i bilen, skal 
man finde frem til, hvilke enkeltdele slut-
produktet er fremstillet af. men hvilke 
biler og frem for alt hvor mange biler er 
de defekte enkeltelementer indbygget i?  
For at sikre fuldkommen gennemsig-
tighed for de indbyggede elementers 

vedkommende, tilstræbes fremover en 
komplet køretøjsrelateret komponentdo-
kumentation. 
i den sammenhæng kendetegnes vigtige 
elementer, helt ned til enkelte kompo-
nenter, med transpondere, som i indbyg-
get tilstand aflæses i produktionen. siCk 
tilbyder de pågældende rFid-gates og 
står ved idriftsættelsen til rådighed med 
sine erfaringer og optimering af læse-
stedet. i forbindelse med elementer står 
rFid-teknologien dog også til rådighed 
for leverandørerne. 

sporbarhed trin for trin
takket være den højtopløselige identi-
fikationsteknik er det muligt at spore 
hvert enkelt trin, så man hele tiden er 
klar over, hvor mange og hvilke model-
ler, der er berørt. på den måde kan der 
iværksættes tilbagekaldelsesaktioner 
for alle biler, hvor der skal repareres eller 
udskiftes defekte elementer. (kl)
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RFID er en teknologi til automatisk identifikation og vinder indpas overalt, hvor processikkerhed har højeste prioritet. Jo 
mere komplekse materialeflowene er, desto større krav stilles der også til gennemsigtigheden i informationerne. Anvendel-
sen af rFid-teknologi indebærer store muligheder for optimering og styring af det anvendte udstyr. i den sammenhæng er 
sporbarhed og processikkerhed centrale emner. Trådløs identifikation åbner for en ny dimension inden for automatisk data-
indsamling. maksimal pålidelighed, høj hastighed og førsteklasses anvendelighed i industrien er nogle af de fordele, som 
gør teknologien interessant for mange ny applikationer. 

Procesoptimering med RFID:

 • Aktuelle og pålidelige informationer 
gennem en sammenkobling af materiale- og informationsflowet tegner informationssystemerne løbende et billede af de 
aktuelle materialeflows. informationerne i systemet er ikke alene mere præcise, men også bedre opdaterede. 

 • Undgåelse af fejlregistreringer 
typiske fejl ved varemodtagelse eller -udlevering, herunder forkert registrerede mængder, forkert registrerede produkter 
eller glemte registreringer, undgås.

 • Reduktion af søgetider 
med rFid automatiseres registreringen, f.eks. ved omlæsning. idet den personaleintensive proces bortfalder, kan manu-
elle fejl undgås og omkostningerne sænkes.

 • Undgåelse af driftsafbrydelser 
den præcise illustration af materialebevægelser i informationssystemet øger præcisionen i lagerføringen og leveringssta-
biliteten.

 • Optimering af produktionsplanlægningen 
eftersom ethvert materialeflow omgående vises i informationssystemet, kan produktionsplanlægningen ske mere præcist.

 
 • Mindre kapitalbinding 
ved større gennemsigtighed og bedre planlægning er det muligt at reducere den overskydende kapacitet, f.eks. ved behol-
derne, og bunden kapital frigives.

 • Decentral processtyring 
idet data gemmes direkte ved objektet, kan processerne styres direkte uden brug af databaser (f.eks. erp-systemer). det 
øger anlæggets kapacitet og reducerer omkostningerne til udvidelser af anlægget. 

radio Frequency identification (rFid)

Fleksibel produktion : Fokus FLEKSIBILITET I LOGISTIKKEN
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robottekNologi i elektroNikiNdustrieN

med sikkerhed Fleksibel
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>> hap-hero® helprobot har til opgave 
fuldautomatisk at læsse og aflæsse 
procesværktøjer samt sørge for hurtig 
transport mellem procesværktøjer og 
transportsystemet i renrummet. 
det særlige kendetegn - og også ud-
fordringen - består her i det interaktive 
samarbejde mellem menneske og robot. 
siCk's sikkerhedslaserscannere
s300 og s3000 melder, når en person 
betræder området. alt efter afstanden 
mellem person og robot kører denne i 
sneglefart eller standser helt.

sikker hastighed tæller
speed monitor moC3sa fra siCk kon-
trollerer hastigheden uafbrudt. såfremt 
robotten overskrider den maksimale 
hastighed, slukker speed monitoren for 
motoren.
speed monitoren er udviklet til den sik-
kerhedstekniske omdrejningstalkontrol i 
motorer og lever op til sikkerhedsniveau 
pl e i henhold til eN  iso 13849, sil3 i 
henhold til ieC 61508 og sil3Cl i hen-

hap-hero® helprobot fra hap gmbh i dresden er en mobil og fleksi-
bel robotløsning til forarbejdningsopgaver i halvlederindustrien. ved 
maksimal hastighed når den op på 400 mm/s. siCk sensorer kon-
trollerer både de omgivelser, hvor der færdes personer, og hastighe-
den af den robot, som anvendes hos infineon technologies dresden 
gmbh.

hold til eN 62061. med 
motion-Control-modulet kan 
sikre stilstands- og omdrej-
ningstalkontroller omsættes 
på enkel, fleksibel og billig vis. 
helprobottens moC3sa registre-
rer robottens hastighed via signaler 
fra to gaffelsensorer, som scanner en 
perforeret skive, der er monteret direkte 
på køretøjets aksel. sikkerhedsteknisk 
kommunikerer speed monitoren med 
sikkerhedsstyringen i helprobotten og - 
via denne - også med selve motoren.

økonomisk sikker
udover de rent tekniske årsager taler 
også hap's økonomiske aspekter for 
speed monitoren. modulet overbeviser 
især ved sin konfigurerbarhed. 
med det gratis software Flexi soft desig-
ner fortages layout og test af sikkerheds-
applikationen på meget kort tid. 
moC3sa kan indstilles med en skrue-
trækker alene. og takket være speed 
monitoren har hap'en ikke behov for en 

“sikker” motor. derved sparer man flere 
hundrede euros pr. helprobot. takket 
være omgivelses- og hastighedskontrol-
len kan både mennesker og selve robot-
ten arbejde fleksibelt. (ir)

miljø- og hastighedskontrol : Fokus FLEKSIBILITET I LOGISTIKKEN

sikker hastighedskontrol af forar-
bejdningsrobotter: den komplette 
rapport finder du på 
www.sickinsight.com

www.sickinsight.com
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>> tilstandsdata vedrørende produkter 
og transportbeholdere indsamles hos 
bosch ved hjælp af rFid-teknologi. da-
taudvekslingen sker ud over virksomhe-
dens grænser i real-tid. det muliggør en 
komplet optimering af produktions- og 
leverandørnetværk. 

virtuel visning af kanban-systemet
produktionen i sidste produktionsfase 
styres som regel af et kanban-system: 
såfremt lagerbeholdningen i sidste pro-
duktionsfase kommer under en bestemt 
minimumsværdi, sendes en melding 
til den forudgående produktionsenhed 
eller til lageret. herfra vil der så blive 
leveret nye materialer. her sørger kan-
ban-kort for at videresende forbrugerin-
formationerne. så snart materialet er 
opbrugt, lægges kortet i en samleboks. 
kortene indsamles og sendes med 
jævne mellemrum til det sted, som skal 
levere de nye materialer. tidligere skete 

transmissionen af det fysiske materi-
aleflow manuelt over et it-system og 
var meget ressourcekrævende. der var 
mange fejlmuligheder, og dataene var al-
drig opdaterede. informationsflowet for-
løb synkront med materialeflowet. det er 
anderledes i dag - takket være rFid-tek-
nologi og softwarebaseret datatransmis-
sion. hvert kanban-kort er til det formål 
udstyret med en transponderchip.

rFid-teknologi til fejlfri dataindsamling
bosch startede først i flere andre fabrik-
ker rundt om i verden med mærkater 
med høje frekvenser (hF-teknologi). i 
den forbindelse gjorde de bl.a. brug af 
siCk's rFh620. øgede krav som f.eks. 
større rækkevidder og mere fleksibel 
anvendelse samt standardiseringen 
inden for det statsligt støttede projekt 
“rFid-based automotive Network” (raN) 
var således årsagen til, at man satsede 
på meget høje frekvenser (uhF). denne 

Netværksbaseret produktioN hos bosCh

virtualiseriNg aF Fysiske 
materialeFlows med rFid
Når man bevæger sig i retning af netværksbaseret produktion, ligger fokus på optime-
ringen af de fysiske produktions- og logistikprocesser. med den nye it-teknologi er det 
nu muligt at vise disse processer og materialeflows virtuelt.

Eksempel på applikation RFH620
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teknologi udgør i dag standarden for alle 
de applikationer, der skal nyinstalleres i 
bosch-koncernen. allerede i forbindelse 
med raN-projektet benyttede bosch 
siCk's rFid-teknologi rFu630 med stor 
succes i andre logistikapplikationer, bl.a. 
transportteknikken.

direkte datatransmission til sap
Fremover vil bosch anvende den kom-
pakte uhF-rFid-skrive-/læseenhed 
rFu620 i produktionslogistikken. læse-
enheden anbringes på reoler, genkender 
kanban-kortene, når materialer tages 
ud, og transmitterer kortets data direkte 

UHF-RFID-skrive-/læseenhed RFU620

til sap-systemet via et middleware-lag. 
signalet til at komme med nye forsynin-
ger generes således i real-tid, lige når 
varen tages ud af reolen. samtidigt verifi-
ceres dataene. alle nødvendige handlin-
ger i sap startes automatisk, herunder 
statusændringer, levering af næste ele-
ment, materialedokumentation og mod-
tagekvittering.
i den forbindelse er kravene til rFu620 
høje. For at opnå et godt datagrundlag 
skal dataindsamlingen være nem og på-
lidelig. ved hjælp af nemt læsbare led'er 
giver rFid-sensoren brugeren en entydig 
tilbagemelding, så snart procestrinnets 
plausibilitet er kontrolleret i sap. syste-
met erstatter ikke kanban-kortene, men 
viser dem 1:1 i sap, så hele processen 
kan vises virtuelt i real-tid. det sikrer ikke 
blot klart mere effektive processer, men 
reducerer også lagerbeholdningen og 
øger tilgængeligheden fra reolfagene i 
produktionen. (ae) 

Netværksbaseret produktion : Fokus FLEKSIBILITET I LOGISTIKKEN
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“smart seNsorer” For større Fleksibilitet 

korte omstilliNgstider og hurtigt 
produktskiFt

Nutidens forbruger lægger vægt på selv at kunne bestemme, hvordan hans vare skal sammensættes. han blander sin mysli, som 
han selv vil have den. han vælger de fyldte chokolader, som han bedst kan lide. han køber champagne med en etiket, der er trykt 
til en bestemt anledning. han vil have sko, der er tilpasset netop hans fødder. desuden skal materialet og farven også være de 
helt rigtige. det har alt sammen indflydelse på emballagen.

>> også forbrugerens informations-
behov stiger hele tiden. han vil vide 
mere om, hvordan produktet er frem-
stillet, og hvilke stoffer det indeholder. 
han vil vide, hvad emballagen er lavet 
af, og hvordan den skal bortskaffes. 
produkter, som er tilpasset individuelle 

kundeønsker, kræver fleksibel embal-
lage. den rolle, som sensorerne spiller i 
den sammenhæng, er stor. Fordi: senso-
rer bliver stadig mere intelligente og udgør 
i stigende grad anlæggets sanseorganer.  
især i konceptet industri 4.0 indtager de 
en nøgleposition.

det forandrer emballageindustrien
Centrale paradigmeændringer i in-
dustrien ændrer grundlaget for 
produktionen: der er krav om korte om-
stillingstider, emballageanlæg, der nemt 
kan tilpasses produktflow, format, mate-
rialer og miljøpåvirkninger, såvel som de-
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central produktionsstyring. det muliggør 
kundespecifik produktion og emballage 
til priser, der matcher dem i massepro-
duktion. stikordet er partistørrelse 1. 
emballageindustrien er forudbestemt til 
konceptet industri 4.0. kortest mulige 
omstillingstider og omgående videre-
forarbejdning taler for sig selv: de øger 
anlæggets fleksibilitet med henblik på 
emballagens mangfoldighed og format. 

sensorintelligens er efterspurgt: smart 
sensor solutions til fleksible sensorind-
stillinger
i de kommende år vil sensorer spille 
en afgørende rolle i automatiseringen 
af maskiner og disses fleksibilitet. de 
overbeviser producenterne af embal-
leringsmaskiner med deres adaptive 
indstillinger. parametre for specielle 
formater, farver og kontraster såvel som 
overflader kan i dag gemmes i senso-

ren uden manuelle afbrydelser.  ved et 
produktskift aktiveres de hurtigt og helt 
igennem reproducerbart. afhængigt af 
produktionsprocessen eller produktet 
modtager sensoren applikationsspeci-
fikt de optimale parametre som f.eks. 
scanningsområde, hysterese eller tær-
skelværdi fra automationssystemet. 

hvilken forskel gør sensorer
sensorer sørger for gennemsigtighed i 
emballeringsprocessen. de registrerer 
og behandler værdier og tilstande og gør 
dem tilgængelige for styringen.  sensorer 
sorterer, detekterer, positionerer, identi-
ficerer og sikrer. sensorer er i stand til at 
kontrollere. det muliggør proaktiv vedli-
geholdelse med en præcis vedligeholdel-
sesplan. desuden kan sensorer stille en 
pålidelig selvdiagnose. dermed kan de i 
tilfælde af tekniske uheld udskiftes hur-
tigt og nemt. 

“smart sensorer” modtager de produktafhængige parameteropsætninger direkte fra automationssystemet, f.eks. ved 
skift fra:

Fleksibel reaktion: eksempler på produktskift

kommunikative sensorer 
med smart sensor solutions drevet 
af io-link kan siCk tilbyde alle de for-
dele, der er forbundet med intelligent 
sensorik. produkterne og systemerne 
har en omfattende kommunikationsevne 
og er i stand til at overtage visse auto-
mationsfunktioner. “smart sensorerne” 
kan f.eks. selv tælle proceshændelser. 
de kan måle forbikørende objekter og 
disses hastighed eller kontrollere dre-
jefrekvenser. sensorerne transmitterer 
enten måleværdierne som absolutte 
værdier til styringen, eller de foretager 
selv evalueringen og videresender tilsva-
rende binære informationer. 
derfor er siCk's sensorer løsningen, når 
automationsteknikken i emballeringsin-
dustrien skal optimeres og gøres mere 
fleksibel. (ir)

emballeringsmaskiner : Fokus FLEKSIBILITET I LOGISTIKKEN

Form og størrelse Farve og kontrast Overflade
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3d-test aF iNdholdet i emballageN

Conver: sÅ alt er der,  
hvor det skal være
den, som en gang har oplevet det, ved, hvor irriterende det er, når man har købt et møbel og allerede ved sammenbygningen 
finder ud af, at der mangler nogle dele, eller der er medleveret de forkerte dele. For at sikre produktkvalitet og dermed også 
kundetilfredshed, er slutkontroller som f.eks. fuldstændighedskontrol i emballeringsprocessen uundværlige. med siCk's Conver 
kvalitetskontrolsystem kan disse kontroller optimeres målrettet, og dyre reklamationer på grund af ufuldstændige produkter hører 
fortiden til. 

>> Når produkter emballeres manuelt, 
kan fejl ikke udelukkes. derfor er efter-
følgende fuldstændighedskontroller nød-
vendige. disse kvalitetskontroller, som 
gennemføres af betjeningspersonalet, er 
dog ikke kun dyre og tidskrævende: re-
sultaterne er som regel også mere eller 
mindre varierende. det nøglefærdige 
Conver kvalitetskontrolsystem råder bod 
på den situation. det kontrollerer auto-
matisk, om en karton eller en beholder 
har det rigtige indhold.

indholdskontrol og 3d-billedbehandling
Conver systemet består af et skalerbart 
antal kontrolstationer, som på fleksibel 
måde kan anbringes langs transport-
båndet. hver station er udstyret med 
en 3d-vision-sensor ranger e og en la-
serrampe med seks klasse 2m lasere. 
laserne genererer en mere end 1 m 
bred, højtydende og alligevel øjensikker 
laserlinje, via hvilken ranger e indsam-
ler 3d-informationer om de forbikørende 
objekter. disse sammenlignes i real-tid 
med tidligere indlærte referencebilleder. 
i tilfælde af afvigelser standser systemet 
omgående transportbåndet. signal-
lamper og resultaterne på monitorerne 
støtter og vejleder operatøren, så en 

emballeringsfejl omgående kan rettes. 
Conver er især velegnet til virksomheder 
med et stort antal produktvarianter i små 
eller store partier, idet skift kan foretages 
på få sekunder. det er årsagen til at bl.a. 
en af de største møbelproducenter har 
besluttet sig for en totalløsning fra siCk.

mange gange er det småting, der gør he-
le forskellen
emballering af møbeldele er en kom-
pleks proces, hvor der kan opstå mange 
fejl. kartonerne fyldes enten manuelt 
eller halvautomatisk ved hjælp af robot-
ter. desuden skal der håndteres et stort 

produktsortiment. et produkt kan bestå 
af meget forskellige elementer, bl.a. pa-
neler, skruer og hængsler. ofte består 
produkterne dog også af forholdsvis ens 

dele, som kun adskiller sig i detaljer som 
f.eks. et borehul. derfor er det nemt at 
glemme eller forbytte dele under embal-
leringen. det samme gælder for mange 
applikationer inden for konsumvareindu-
strien. her skal delene lægges i lag og 
præcist ovenover hinanden (f.eks. værk-
tøj, dele til Carrera modelbaner eller 
kiks). her skal man ikke kun sikre, at alle 
delene rent faktisk er tilstede, men også 

Positionskontrol af dele med specificeret 
position

Fuldstændighedskontrol ved emballering af 
møbeldele
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at de ligger i den korrekte position i em-
ballagen. hvis det ikke er tilfældet, kan 
det forårsage køer i produktionen og for-
sinkelser i de efterfølgende procestrin. 

procesoptimeret kvalitetskontrol 
For at indlære referencebilleder til kon-
trollen transporteres objektet en enkelt 
gang i teach-modus gennem alle embal-
leringsprocessens stationer. via monito-
ren ved den pågældende kontrolstation 
specificerer operatøren parametrene 
(karakteristiske kendetegn som kanter, 
riller eller borehuller), som han så med 
drag-and-drop metoden lægger oveni de 
indlærte billeder. i den sammenhæng 
kontrollerer Conver ikke det præcise bil-
lede, men søger derimod efter billedets 
specifikke egenskaber i et specielt om-
råde, uafhængigt af farve og mønster. 

operatøren kan gemme verificerings-
værktøjernes indstillinger og til enhver 
tid hente dem igen. på den måde kan 
nye produkter vælges på få sekunder, 
hvilket gør batchskift betydeligt hurti-
gere. takket være den intuitive konfigu-
ration er viden om sensoren ikke engang 
nødvendig. 
Conver opfylder alle de forventninger, der 
stilles til et moderne industrielt billedbe-
handlingssystem. takket være den robu-
ste opbygning fungerer systemet også 
pålideligt i barske industrimiljøer. syste-
mets komponenter er omhyggeligt tilpas-
set hinanden og leveres af siCk som et 

prækalibreret, nøglefærdigt komplet sæt. 
en anden fordel: de måledata og billeder, 
som systemet registrerer, kan bruges til 
andet end til at korrigere emballerings-
fejl. resultaterne kan også benyttes i 
forbindelse med en senere systematisk 
evaluering for at lokalisere eventuelle fejl 
i den forudgående produktionsproces, 
som man ellers ikke ville have fundet. på 
den måde bidrager Conver aktivt til pro-
cesoptimeringen. (ms)

Fleksibel produktion : Fokus FLEKSIBILITET I LOGISTIKKEN
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s3000 aNti CollisioN med op til 15 m rækkevidde hos JuNgheiNriCh

Nu er det muligt: Flere køretøJer  
i samme smalgaNg  
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>> som smalgange betragtes gange i 
højreollagre, der er så smalle, at en per-
son ikke har mulighed for at undvige. i 
den slags reollagre, som betjenes ved 
hjælp af gaffeltrucks, er den påkrævede 
afstand på minimum 0,5 m mellem truck 
og reol ikke tilstede. i sådanne højreol-
lagre er det principielt ikke tilladt, at per-
soner og køretøjer arbejder samtidigt; 
de må ikke opholde sig i gangarealet på 
samme tid. diN 15185-2 kræver des-
uden, at der gennemføres visse tekniske 
foranstaltninger for om nødvendigt at 
kunne beskytte personer yderligere. 

større sikkerhed ved hjælp af større 
gennemløbsmængde? 
kravet om større gennemløbsmængde 
og større fleksibilitet gennem brugen af 
flere køretøjer i samme gang har indtil nu 

ikke kunnet imødekommes - to eller flere 
køretøjer i samme gang har indtil nu ikke 
været tilladt.  Årsagen:  på grund af den 
relative hastighed, hvormed to køretøjer 
bevæger sig hen imod hinanden, er en 
tilstrækkelig stor beskyttelsesfeltrække-
vidde nødvendig for at bringe køretøjerne 
til standsning, selv når de kører med fuld 
hastighed. For at sikre en pålidelig kol-
lisionsafværgelse skal der tages højde 
for en tilstrækkelig lang standselængde. 
løsningen: siCk's s3000 anti Collision.

s3000 anti Collision: sikkerhed og 
større gennemløbsmængde
“kollisionsafværgelse” er et begreb, som 
siCk kender til. i udendørsområder - 
f.eks. i containerhavne - sørger 2d-la-
serscannere verden over for, at kraner 
kan arbejde med containerhåndtering 
uden fare for kollisioner. efter nøje af-
tale med Jungheinrich implementerer 
vi nu med s3000 anti Collision for før-
ste gang et mobilt personbeskyttelse-
sanlæg (pbs) ved at kombinere sikker 
genkendelse af køretøjer og personer. 
på en afstand af op til 15 m detekterer 

s3000 anti Collision sikkert et reference-
mål på det køretøj, der kører hen imod 
det. det muliggøres af et separat felt 
(“kollisionsafværgelsesfelt” kaF). samti-
digt overvåger s3000 anti Collision hele 
tiden et beskyttelsesfelt på op til 7 m for 
sikker persongenkendelse. 

motion Control: kun den rækkevidde, 
der er nødvendig
i forbindelse med den modulære sikker-
hedsstyring Flexi soft og Flexi soft drive 
monitor muliggør s3000 anti Collision 
hastighedsuafhængig feltomstilling: 
hvis et sikkerhedsfelt beskadiges, sen-
der scanneren et signal for at reducere 
hastigheden i køretøjets styring. drive 
motoren registrerer hastighedsnedsæt-
telsen og meddeler det til scanneren, 
som derpå tilpasser feltlængden til en 
værdi, der er tilpasset hastigheden. ved 
en fornyet overtrædelse sænkes hastig-
heden yderligere, eller køretøjet standes 
omgående. standsning sker kun, hvis 
det virkelig er påkrævet: derigennem 
reduceres belastningen på systemet, og 
effektiviteten øges. (tm)

med en rækkevidde på 15 m har sikkerhedslaserscanner s3000 anti Collision i 
mobile applikationer nu den afgjort største rækkevidde for sikkerhedsfelter. i et tæt 
samarbejde med Jungheinrich har siCk udviklet en løsning til effektiv sikring af reol-
stablere i smalgange. For første gang er det dermed muligt at køre med to eller flere 
gaffeltrucks i en smalgang - en forudsætning for større gennemløbsmængde og større 
fleksibilitet under helt sikre forhold. 

Beskyttelsesfelt Kollisionsbeskyttelsesfelt

Større gennemløbsmængde samtidig med fuld sikkerhed: 
som følge af det ekstra kollisionsbeskyttelsesfelt detekteres 
køretøjer sikkert i en afstand af op til 15 m.  

max. 15 m

kollisionsafværgelse : Fokus FLEKSIBILITET I LOGISTIKKEN
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cubeXX bliver til eN iNteraktiv robot

seNsoriNtelligeNs til 
FremtideNs løFt

Fremtidens distributionslager er et mønstereksempel på fleksibilitet og tilpasningsevne. her er det ikke mindst det tekniske udstyr, 
der skal kunne tilpasse sig, så det i løbet af kort tid kan udføre nye opgaver eller endda skifte placering. Fleksible og intelligente 
løsninger som cubeXX bidrager hertil - også takket være intelligente sensorer til dynamisk og rumlig opfattelse. 

>> i dag er fuldautomatiske lagre 
temmelig ufleksible og kun lidt tilpas-
ningsvenlige. hvis processer eller varer 
ændres, er dyr planlægning nødvendig 
for at finde nye løsninger - til tider skal 
der endda bygges nye anlæg eller dele 
af anlæg, og nye systemer skal installe-
res og implementeres. konceptkøretøjet 
cubeXX fra still er næste skridt i retning 
af en fleksibel automatisering af logistik-
processen.  

seks køretøjer i ét
cubeXX blev for første gang præsente-
ret som en funktionsdygtig prototype 
på Cemat 2014. det kombinerer krav-
profilerne for bugservogne, løftevogne, 
højtløftere, kommissioneringsenheder, 
dobbeltstablere og gaffeltrucks i en 
enkelt enhed. takket være det åbne 
robotsystem raCk (robotic application 
Construction kit), som still har vide-
reudviklet samt forbedrede sensor- og 

scannerteknologier bliver cubeXX til 
en interaktiv robot. transportkomman-
doerne modtager køretøjet på mange 
forskellige måder:  dels via cubeXX app, 
dels via den af Fraunhofer iml udviklede 
coaster, det første mobile og industrielt 
anvendelige menneske-maskine-in-
terface til industri 4.0. over et specielt 
udviklet interface kan køretøjet kom-
munikere med sap haNa platformen - i 
fremtiden vil man også kunne styre hele 



27

cubeXX finder selv ud af sin position på basis 
af forud fastsatte orienteringspunkter og 
analyserer sine umiddelbare omgivelser i 3D

hub2move er et fælles projekt un-
der ledelse af effektivitetsclusteret 
logistikruhr. en af projektets parter 
er Fraunhofer iml. 
www.hub2move.de

Førerløse trucks : Fokus FLEKSIBILITET I LOGISTIKKEN

flåder med det. “med disse innovationer 
vil cubeXX - både hvad angår software 
og hardware - være i stand til at reagere 
fleksibelt på forskellige situationer og 
tilpasse sig, så det kan optage f.eks. 
paller der, hvor de befinder sig, og ikke 
der, hvor de burde have ligget,” forklarer 
matthias klug, leder af still's kommuni-
kationsafdeling.

sensorintelligens som forudsætning
at registrere de direkte omgivelser i re-
al-tid og reagere korrekt på forhindringer 
og hændelser: med cubeXX satser still 
på siCk's sensorintelligens - og dermed 
også på årtiers erfaringer og ekspertise 
på området førerløse trucks (Ft). også 
når det drejer sig om områder, hvor per-
soner færdes, er cubeXX godt forberedt: 
  
Positionsbestemmelse og navigation: 
på robottens overside er monteret en 
roterende laserscanner lms5xx. den ge-
nererer en 3d-punktsky. det sætter cu-
beXX i stand til at bestemme sin position 
på basis af fastsatte orienteringspunk-
ter. desuden analyseres de umiddelbare 

omgivelser i 3d: reoler, paller og andre 
forhindringer genkendes pålideligt - 
også under kørslen. still har monteret 
den yderst kompakte, detekterende 
laserscanner tim5xx mellem gaflerne. 
dermed kan cubeXX også helt præcist 
registrere dynamiske forhindringer og 
navigere derefter, f.eks. ved at ændre 
kørselsretningen eller sænke farten. 
  

Personbeskyttelse: med cubeXX er der 
skabt mulighed for fleksible automati-
serede applikationer - også på området 
personbefordring. sikkerhedslaserscan-
neren s300 expert, sikkerhedsstyringen 
Flexi soft og sikkerhedsafbryderne fra 
siCk sørger her for effektiv personbe-
skyttelse.  

mobile materialetransportsystemer an-
vendes i stort set alle industrimiljøer. 
uanset om der er tale om førerløse eller 
delvist autonome transportsystemer, 
transfervogne, gaffeltrucks eller smal-
gangstrucks: siCk tilbyder omfattende 
løsninger - også, og først og fremmest, til 
fremtidens førerløse trucks. (tm)

www.hub2move.de
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hos adler ideNtiFiCeres materialeFlowet pÅ iNtelligeNt vis

varer registreres kuN,  
NÅr det er NødveNdigt
på den måde hænger tingene sammen med gennemgående varegennemsigtighed 
på lageret og i forretningen. siden sommeren 2013 har adlers modemarkeder indført 
rFid-teknologi i et voksende antal af filialer. i alt omstilles 170 markeder til den nye 
teknik. også centrallageret er udstyret med rFid-teknologi. samtlige processer i filia-
len og styringen af leverancer fra distributionscentralen er integreret.

>> op til 90 procent af adlers sortiment 
er udstyret med rFid-transpondere. en 
del af varerne er allerede forsynet med 
rFid-transpondere, når de leveres til 
centrallageret. de øvrige varer bliver 
forsynet med transpondere på centralla-
geret. det danner grundlaget for, at også 
styringen af leverancer fra centrallageret 
til filialerne er helt automatiseret ved 
hjælp af rFid. 
syspro er den systemintegrator og sy-
stemleverandør af software, som sør-
gede for den komplette integration af 

rFid-teknologien i filialer og distributi-
onscentraler på adlers modemarkeder. 
sensorerne og sensorsystemerne blev 
leveret af siCk.

radio Frequency modular system: 
tunnelen til små projekter på 
transportbåndet
track and trace systemet rFms pro sik-
rer høje gennemløbsmængder og høj 
fleksibilitet ved dimensioneringen af sy-
stemet. objektidentifikationen sker i en 
selvstændig og modulært konfigurerbar 
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rFid-tunnel. det innovative opbygnings-
koncept med moduler i to bredder og 
uden antenne giver mange variations-
muligheder. de gør det muligt at tilpasse 
systemet optimalt til rumlige og materia-
leflowtekniske forhold, uden at der skal 
bruges mange ressourcer til planlægning 
og konstruktion. 
varen skal ikke længeres scannes ma-
nuelt i varemodtagelsen; den lægges 
ganske enkelt på transportbåndet, som 
transporterer den gennem tunnelen og 
derefter videre til bestemmelsesstedet 
på lageret eller i produktionen. de iden-
tificerede transpondere kan også relate-
res til de rigtige objekter, når der er tale 
om korte afstande, høj hastighed og høje 
gennemløbsmængder - selv når trans-
portstrækningen startes på ny efter et 
stop. hvis der samtidig emballeres varer 
med rFid-transpondere i umiddelbar 
nærhed af varelageret eller pakkecen-
tralen, må disse ikke kunne registreres. 
ikke noget problem. tilsvarende filtre i 
softwaret sikrer, at fejlaflæsninger und-
gås.
Fejludleveringer undgås også i vareud-
leveringen. rFms pro sikrer, at det er 
lige præcis den bestilte vare, der bliver 

pakket. den kommissionerede vares 
materialeflow til filialen forbedres, og 
fejltolerancen for stykantallet reduceres.
en rFms pro kan valgfrit udbygges til 
en skræddersyet high-end-identifika-
tionsløsning ved integration af streg-
kodelæsere, 2d-kodelæsere og et 
volumenmålesystem til registrering af 
objektdimensionerne.

radio Frequency gate system: porten til 
store objekter og store lagerkøretøjer
til større objekter eller objekter, som 
skal transporteres med gaffeltruck eller 
lignende og alligevel registreres, har vi 
track and trace systemet rFgs pro. en 
fleksibel og intelligent totalløsning til 
modtagelse og udlevering af større varer. 
systemet ligner en stor port, består af 
rFid skrive-/læseenheder til objekti-
dentifikation, en central controller med 
integreret lokaliseringsalgoritme og en 
2d-laserscanner til genkendelse af ob-
jekter, hastighed og retning. rFgs pro 
muliggør dermed en entydig, decentral 
placering af rFid-transponderen. rFid-
skrive-/læseenhedens informationer 
kan evalueres, og læseinformationer 
fra den statiske transponder, som ikke 

RFID er en trådløs teknologi til automatisk identifikation i industrien. Læsning 
og skrivning uden visuel kontakt, genanvendelige datakilder, bulkaflæsning af 
objekter og ingen behov for vedligeholdelse er ofte afgørende argumenter, som 
taler for RFID og mod visuel identifikation med stregkoder. Derudover har syste-
merne intelligente funktionaliteter, som gør integration, drift og diagnosticering 
lettere. På det internationale marked for materialeflowteknik og logistik er det 
desuden afgørende, at radiofrekvenserne er standardiserede i iso/ieC-normer. 
sensorer og sensorsystemer til høj- (hF) og ultrahøjfrekvens (uhF) er derfor 
den helt rigtige løsning til materialeflowet.

optimering af logistikprocesser med stor gennemløbsmængde og 
gennemsigtige processer ved hjælp af rFid-processer

er relevante for processen, kan filtre-
res fra. integrerede service-, kontrol- og 
diagnosticeringsværktøjer i virksomhe-
den sørger for god driftssikkerhed for 
rFgs pro'en. (kl)

track and trace med rFid : Fokus FLEKSIBILITET I LOGISTIKKEN
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For at øge effektiviteten, kræver detailhandlen et særdeles blandet produktsortiment. logistikken reagerer på dette krav ved at 
tilbyde passende automationsløsninger. men fordi de optiske udfordringer i hele logistikprocessen er store, bl.a. på grund af mørk 
emballage og gennemsigtige folier, er der behov for de rigtige sensorer. i et tæt samarbejde mellem dematic og siCk er der skabt 
en specifik løsning til pålidelig volumenmåling.

>> de paller, som varerne til detail-
handlen leveres på, er nu om stunder 
læsset med en god blanding af mange 
forskellige produkter. på lageret læsses 
pallerne i præcis den rækkefølge, som 
de sidenhen aflæsses i lag efter lag og 
stilles på hylder i supermarkedet. det 
sikrer hurtigere processer eller sparer 
lagerplads i detailhandlen. leverancer til 
mindre forretninger eller kiosker kan slet 
ikke ske på anden måde. For at få det 
hele til at lykkes, skal hele logistikproces-
sen fra oplagring til læsning og forsen-
delse af pallerne fungere - på trods af de 
udfordringer i forbindelse med detektion, 
som skyldes de meget blandede varer.
dematics logistikeksperter udvikler 
højtydende systemer for at kunne auto-
matisere denne proces med blandede 
paller og strukturere den bedst muligt i 
henhold til kundens ønsker - lige fra at 

finde den optimale oplagringsplads, den 
softwarebaserede beregning af læssese-
kvensen over den sekvensrigtige levering 
af de ønskede varer, kommissioneringen 
af pallen og omvikling af pallen med 
folie, så der sikres god stabilitet under 
transporten. det software, som beregner 
læssesekvensen optimerer samtidigt 
pallens læssetæthed og gør det muligt at 
bygge højere paller for at mindske trans-
portomkostningerne. 

store sensoriske udfordringer
For at kunne bestemme den optimale 
lagerplads og sammensætningen af 
de blandede paller skal man kende de 
grundlæggende data for varerne, her-
under dimension, volumen, vægt eller 
emballeringsegenskaber. For dematic 
var det en stor udfordring at få registre-
ret disse data på en sikker måde. lige 

så “blandede” som de forskellige varer 
på pallen er, lige så forskellige er også 
sensorernes udfordringer for de objekter, 
der skal detekteres. produkter i sort eller 
mørkeblå emballage, skinnende folier 
eller gennemsigtige folieindpakninger - 
her skal alt bare kunne genkendes og 
måles pålideligt og fejlfrit.

volumenmåling på basis af lysgitre
For at klare denne udfordring har 
dematics og siCk's ingeniører arbejdet 
tæt sammen under udviklingsforløbet. 
volumenet af de forskellige varer, der 
leveres fra transportbåndet og er i be-
vægelse, skulle kunne detekteres og 
bestemmes. de første tests blev gennem-
ført med volumenmålesystemet vml pro, 
som benytter sig af de målende mlg-2 
lysgitre. den store målenøjagtighed, den 
pålidelige genkendelse af gennemsig-

volumeNmÅliNg pÅ logistikomrÅdet

pÅlidelig mÅliNg ogsÅ ved meget  
blaNdede varer
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tige objekter og den hurtige reaktionstid 
svarede præcist til dematics krav. lys-
gitterets led-sende-/modtage-teknologi 
er uafhængig af beskaffenheden af de 
objekter, der skal detekteres. mlg-2 gen-
kender pålideligt gennemsigtige flasker, 
sort eller mørkeblå emballage og varer, 
der er indpakket i folie. derfor var det 
også det bedste valg for dematic til dette 
projekt. 
på en til formålet opbygget rotations-
kreds blev der anbragt to sende- og mod-
tageenheder for lysgitteret i henholdsvis 
vertikal og horisontal position til trans-
portbåndet. varerne transporteres igen-
nem dette “lysstråleforhæng”, hvorved 
deres volumen kan bestemmes. på den 
måde blev der fundet en grundlæggende 
løsning på applikationen. men lige netop 
for produkter, som ikke er rettet ud eller 
som er særligt uformelige, har tilpasnin-
gen af stråleevalueringen muliggjort en 

endnu mere stabil applikationsløsning, 
som i yderligere forsøg har vist sig at 
være pålidelig. 
de indsamlede data behandles i en til-
sluttet industri-pC og transmitteres til sty-
ringssystemet via msC800 controlleren, 
hvis interfaceprotokol er tilpasset spe-
cielt til de hos dematic forekommende 
strukturer. det således udviklede volu-
menmålesystem kunne efterfølgende 
indbygges i den nye applikation hos de-
matic og testes grundigt.

smart beskyttelse mod snavs
i forbindelse med projektudviklingen 
stod det hurtigt klart, at der var behov for 
en særlig beskyttelse mod tilsnavsning. 
støv kan lysgitteret til nød klare, men 
hvis en indpakning beskadiges, og der 
kommer f.eks. klæbrigt saftevand på lys-
gitteret under transportbåndet og snavs 
sætter sig fast, er man ikke længere 

volumenmåling : Fokus FLEKSIBILITET I LOGISTIKKEN

volumeNmÅliNg m.m.: det rette system til ethvert krav

valget af det rigtige volumenmålesystem afhænger af forskellige faktorer som f.eks. 
objektdimensionerne eller andre former og overflader på de objekter, der skal måles. 
siCk lever op til alle krav, lige fra systemer til manuel håndtering til automatiske, 
integrerede volumenmålesystemer til objekter, der bevæger sig. samtidigt er det også 
muligt at registrere og evaluere parametre som vægt eller endog deformationer.

vml pro - volumenmåling i forbindelse 
med gennemsigtige overflader og over-
flader, der er pakket ind i folie
track and trace systemet vml pro (vo-
lumenmålesystem baseret på lysgitre) 
løser krævende logistikapplikationer 
på området objektmåling. på basis af 
led-lysgitterteknologi kan vml pro præ-
cist bestemme selv den mindste karton, 
som objektet er pakket ind i, uafhængigt 
af overfladens beskaffenhed. dermed 

kan især gennemsigtige og folieindpak-
kede objekter udmåles pålideligt. 
den modulære opbygning kombineret 
med systemcontroller msC800 sikrer 
total kompatibilitet med eksisterende 
siCk-løsninger inden for intralogistik-
ken. samtidigt sikres en stor fleksibilitet, 
som muliggør individuel tilpasning til 
de specifikke applikationskrav. et af de 
punkter, der her er i fokus, er udvidelsen 
ved hjælp af autoidentifikationssystemer 

sikret en pålidelig drift. løsningen var 
et plexiglasrør, som lægges rundt om 
lysgitteret. røret gennemstrømmes uaf-
brudt af trykluft; det forhindrer snavs i 
at sætte sig fast. 

vellykket indsats i detailhandlen
mlg-2 lysgitterets tilpasning til 
dematics krav om pålidelig detektion 
og volumenmåling var vellykket. syste-
met er sat i drift i distributionscentralen 
hos en stor detailhandelskæde, hvil-
ket er et yderligere bevis på det tætte 
samarbejde mellem siCk's eksperter 
og kunderne med det formål at komme 
med vellykkede løsninger på applikati-
onsspecifikke krav. men også et bevis 
på sensorernes fleksibilitet og tilpas-
ningsevne. løsningen vml pro som et 
komplet system til volumenmåling med 
lysgitre fås nu også til andre logistikap-
plikationer. 
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og vejeteknik. resultatet er en pålidelig 
løsning på krævende dimensionerings-
opgaver, især til oplagring og konsum-
varelogistikken med de skinnende eller 
gennemsigtige emballager.

vms: volumenmåling af stort set alle 
objektformer
volumenmålesystemet i vms410/510- 
familien er prædestineret til volumenmå-
ling af kasseformede objekter som pak-
ker på flade transportbånd. Fordelene 
ved disse løsninger er hurtig installation, 
enkelt justering og idriftsættelse. stort 
set alle objektformer med op til 3,6 m/s 
på flade transportbånd kan måles 
præcist med volumenmålesystemet 
vms420/520. de pålidelige dobbeltho-
ved-volumenmålesystemer fås også som 
certificerede varianter til beregning af 
den volumetriske vægt.

mere end bare volumenmåling
For udbydere af logistikydelser og 
virksomheder i brancher som kurer-, 
ekspres- og postforsendelser er objekti-

dentifikation en nøgleproces. men trans-
portressourcerne kan først udnyttes 
fuldt ud, når hvert enkelt objekts vægt 
og volumen er kendt. optimal udnyttelse 
af ressourcerne er et væsentligt mål for 
alle logistikvirksomheder. statiske og 
dynamiske volumen- og vægtmålinger af 
kubiske og uregelmæssigt formede ob-
jekter: til disse opgaver kan siCk tilbyde 
et omfattende portefølje til førsteklas-
ses volumenmålehastighed og stor præ-
cision på alle former for transportanlæg. 
de certificerede systemer (f.eks. i hen-
hold til oiml, mid, Ntep eller Nawi) kan 
også anvendes i forbindelse med faktu-
reringen.

dws: måle, veje, identificere
mange små eller få store pakker? små 
enheder med stor vægt eller store pak-
ker med lille vægt? kombinationen af 
vægt og volumen afgør forsendelsernes 
transportomkostninger. de, som præcist 
kan registrere og viderefakturere disse 
transportomkostninger, er logistisk set 
et skridt foran, og det lige netop i en 
tid med høje energipriser. For at sikre 
en komplet dataindsamling om kurer-, 
ekspres- og postforsendelser samt i lo-
gistikcentre, som udover identifikation 
af volumen også registrerer vægten, har 
siCk udviklet dsw-systemerne (dimen-
sioning-weighing-scanning). 
For dws static sker det manuelt: ved 
et tryk på en knap hentes alle relevante 
data til beregning af fragtomkostninger 
henholdsvis til udstedelse af fragtpapi-
rer. systemerne består af de gennem-
prøvede volumenmålesystemer vms510 
henholdsvis vms520, en pålidelig sta-
tisk vægt og en håndscanner til indsam-
ling af kodeinformationer - alt sammen 
integreret i stabil mekanik. totalløsnin-
gen dws static er klar til drift efter få 
minutter og indstilles i henhold til de 
gældende normer oiml, mid og Nawi.
dws dynamic er pakkeløsningen fra én 
og samme leverandør. systemet måler 
automatisk fragtgodsets vægt og volu-
men og identificerer det ved hjælp af 
1d- eller 2d-koder - og det er integreret i 

allerede eksisterende transportsystemer 
og arbejder pålideligt ved transportha-
stigheder på op til 2,9 m/s. som totalsy-
stemer med integreret alibihukommelse 
kan det kalibreres i henhold til oiml 
r129 hhv. r51-1 og det europæiske di-
rektiv om måleinstrumenter 2004/22/
eF (forkortet: “dom”). 

Volumenmålesystem VMS

yderligere informationer: 
www.sick.de/trackandtrace

detektion af beskadigelser eller 
udragende emballage
de data, der registreres i forbindelse 
med volumenmålingen, kan også ud-
nyttes til at indhente flere oplysninger til 
optimering af processer gennem detek-
tion af deformationer. de registrerede 
objektdata evalueres via en industri-pC 
for at detektere beskadigelser eller udra-
gende emballage. sådanne objekter kan 
udsluses, så der ikke opstår uønskede 
driftsforstyrrelser eller dyre afbrydelser 
ved oplagringen eller udleveringen. (ae)

Dimensioning-Weighing-Scanning-System 
(DWS)

www.sick.de/trackandtrace
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actemium logistics tilbyder automatiserede løsninger som kommissionerings- og sorteringsanlæg, transportteknik og lageradmini-
strationssystemer til virksomheder i logistikbranchen. i forbindelse med adgangssikringen til palleteringssystemet søger virksom-
heden efter en løsning, som er i stand til på fleksibel vis at skelne mellem mennesker og materialer. en stor udfordring: Forskellige 
faktorer gør det vanskeligt at skelne. siCk overbeviser actemium med deres sikkerhedslysgitter C4000 Fusion.

>> actemium installerer palleteringssy-
stemet hos e. leclerc logistikcenter. her 
modtager varelageret dagligt forskellige 
varer. e. leclerc palleterer disse varer, 
før virksomheden distribuerer dem til 
regionale supermarkeder. adgangen til 
palleteringssystemet skal sikres mod, at 
personer betræder det. varerne skal dog 
kunne passere uhindret.
de faktorer, som gør det svært at skelne, 
er primært følgende: de objekter, som 
oplagres på paller, adskiller sig ved deres 
størrelser, som varierer fra 150 mm til 
1.200 mm. også typemæssigt er der 
store forskelle. spektret kan omfatte alt 
fra flasker over grønsager til sukker. des-
uden opstår der ofte større eller mindre 
mellemrum mellem objekterne på pal-
len. her er der ikke plads til muting-sen-
sorer, som ville få sikkerhedssensoren til 
at detektere.

perfekt forløb: C4000 Fusion 
actemium besluttede sig for et sikker-
hedslysgitter C4000 Fusion. det er 
et horisontalt monteret lysgitter, som 
automatisk detekterer objektmønstre 
og er særdeles montage- og vedlige-
holdelsesvenlig. der er ikke behov for 
muting-sensorer hverken før eller efter. 
der installeres altså kun et sensorpar, 
nemlig selve C4000'eren. det sparer 
megen montagetid, idet montage af 
muting-sensorer er ret ressourcekræ-
vende, når der kun er begrænset plads 
til rådighed. konfigurationen er enkel. 
Cds-softwaret indlærer de forskellige ob-
jekters størrelser og former, hvilket også 
gør udskiftning efter beskadigelse nem-
mere. alle data transmitteres til det nye 
sensorpar. sikkerhedslysgitteret skelner 
sikkert og pålideligt og uden yderligere 
sekundær sensorik mellem objektmøn-

strene, f.eks. en persons ben. C4000 
Fusion overvåger kontinuerligt aktivt det 
farligt område og yder maksimal sikker-
hed. (ir)

skelNe mellem eN maNgFoldighed aF varer og persoNer

Fleksibel sikkerhed ved adgaNgeN  
til et palleteriNgssystem

adgangssikring : Fokus FLEKSIBILITET I LOGISTIKKEN



dyNamik i traNsportaNlæggeNe

heNt positioNeN
reolstablere i automatiske smådelelagre (sdl) eller højreollagre er nøgleelementer for effektivitet og ydelse. 
desto vigtigere er det at kende reolstablerens position med millimeters nøjagtighed, så varerne oplagres og udle-
veres korrekt. positionsdetektion med meget korte cyklustider og datatransmission varetages hos tgw logistics 
group af siCk's afstandssensorer dl100 pro og optisk datatransmission isd400 pro. den sikrer et gnidningsløst 
forløb på varelagret.

Fo
to

: ©
 T

GW



35

>> tgw logistics group leverer nøgle-
færdige intralogistikløsninger til lager-
føring, produktion, kommissionering og 
distribution. tgw søger hele tiden efter 
måder at forbedre dynamikken i trans-
portanlæg. 
Når reolstablere skal køre lange stræk-
ninger samtidigt med, at der skal fore-
tages en sikker hastighedskontrol, må 
intet gå galt og intet stå stille. Forløbet 
skal gennemføres hurtigt og gnidnings-
løst. 
med sin long-range-afstandssensor 
dl100 pro og den optiske datatransmis-
sion isd400 pro tilbyder siCk afstands- 
og datatransmissionssystemer, som 
også ved lange køregange er absolut 
overbevisende med henblik på dynamik 
og støjsvag måleværdiangivelse. 

teknisk optimalt
den synkrone angivelse af måledata til 
styringen og den direkte integrering af 
styrekredsen gør det muligt at implemen-
tere meget dynamiske applikationer med 
accelerationsværdier på op til 15 m/s2 
og arbejde med hårdt indstillede lager-
styrekredse. dermed kan tgw's reolsta-
blere opnå kortere spilletider og følgelig 
flere enkelt- og dobbeltspil pr. tidsenhed. 

horisontalt og vertikalt - helt perfekt!
dl100 pro muliggør horisontal og ver-
tikal positionering af reolstablerens 
køre- og løftemodul. det innovative fast-
gørelsessystem forkorter montagetiden 
og forenkler lagerføringen. sensorerne 
transmitterer vigtige data til forebyg-
gende vedligeholdelse. dermed undgås 
uventede driftsafbrydelser, og der sikres 
optimal driftssikkerhed, produktivitet og 
økonomi.

datatransmission på den nemme måde
den optiske datatransmission isd400 
pro sørger ved hjælp af infrarødt lys for 
udvekslingen af data mellem rbg og 
rbg-styringen. dermed bortfalder felt-
buskabelføringen. høje transmissions-
hastigheder og rækkevidder sikrer størst 
mulig performance. 
hvis der blev meldt en fejl ved kontrol af 
reolfagsbeholdningen, var det tidligere 

positionsgenkendelse : Fokus FLEKSIBILITET I LOGISTIKKEN

info om kunder på: 
www.tgw-group.com

nødvendigt med en lokal, visuel kontrol. 
i dag foretages kontrollen i stigende grad 
med kameraer. isd400 pro transmitte-
rer de store mængder af billeddata med 
100 mbit. det sparer ressourcer, tid og 
penge. (ir)

www.tgw-group.com
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Jolada automatiserer aF- og pÅlæsNiNgeN hos pepsiCo

spare tid, reagere Fleksibelt
hvor der før kørte gaffeltrucks frem og tilbage for at læsse kartoner med chips på lastbilernes anhængere, skubber Joladas nye 
læssesystem nu fuldautomatisk og i samme arbejdsgang 42 paller op på en ekstra lang lastbil. sparet tid - hele 30 minutter. det 
nye fleksible læssesystem „Flat Floor trailerskate dock“ er resultatet af et intensivt samarbejde mellem læsseeksperten Jolada, 
fødevarekoncernen pepsiCo, logistikudbyderen kuehne + Nagel og lastbilproducenten heiwo. standardudstyr: sensor intelligence.

>> hastighed - den afgørende globale 
konkurrencefordel i en verden af “hurtigt 
omsættelige forbrugsvarer” (Fast mo-
ving Consumer goods), fremskyndet af 
e-handel. derfor er virksomheder hele 
tiden på udkig efter nye måder at auto-
matisere de driftsmæssige processer og 
dermed imødekomme kravene i henhold 
til “just in time” tankegangen. et godt 
eksempel herpå: pepsiCos fuldautomati-
ske læssesystem hos hollandske broek 
op langedijk.

kortere læssetid
der er travlt på pepsiCos læsserampe. 
“her er vi uafbrudt i gang med at læsse 
og losse trailere og modulvogntog. de 
benyttes til shuttlekørsel til kuehne + 
Nagels lager i utrecht,” fortæller wouter 
satijn, salgsleder og adm. direktør hos 
Jolada group. de ekstra lange lastbiler 
(modulvogntog) har en læsseflade på 
21,5 m længde - nok til 42 paller. “det 
eneste chaufføren skal gøre, er at koble 
sit modulvogntog til styresystemet ved 

læsserampen - læssesystemet klarer re-
sten,” forklarer satijn.

afstandsmåling sikrer fleksibilitet
i lagerhallen er alt indrettet til just-in-
time håndtering: det automatiske pal-
leteringsanlæg sørger for, at de enkelte 
kartoner stables præcist kant mod kant 
på pallen. derefter bliver hver palle kørt 
til Joladas kajanlæg. wouter satijn for-
klarer: på ladvognen arrangeres pallerne 
i tre grupper, én med 16, én med 10 og 
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endnu én med 16 paller. så snart ka-
janlæggets rulleport åbnes, nedsænkes 
to siCk long-range-afstandssensorer 
dt500, som er monteret på en bære-
bjælke. de måler anhængerens dybde 
og kontrollerer, om anhængeren er rettet 
rigtigt op.
afstandsmålingen er nødvendig, fordi 
der udover de ekstra lange modulvogn-
tog her også læsses og losses alminde-
lige 13,3 m lange anhængere. kuehne 
+ Nagel lægger nemlig vægt på, at de i 
sidste øjeblik skal kunne beslutte, om 
en anhænger, som tilfældigt befinder sig 
lige i nærheden af broek op langedijk, 
skal afhente et læs.” satijn fortsætter: 
“hvis siCk's sensorer måler en dybde 
på 13,3 m, har bilen plads til 16 plus 
10 paller. hvis der måles en dybde på 
21,5 m, skubber anlægget alle 42 paller 
ind i modulvogntogets læssetunnel.”

takket være trykluft kører alt som på 
skinner
den egentlige læsning af anhængeren 
sker med den af Jolada udviklede ri-
sor-plate-teknologi. 

satijn: “både det stationære kajanlæg 
og anhængeren er udstyret med et sy-
stem, hvor der er monteret trykluftslan-
ger under skinnerne. hvis der ikke er 
luft i slangerne, sænkes skinnerne til 
lige under jordniveau. Når der tilføres 
trykluft, løftes risor-pladerne sig op på 
jordniveau. ovenpå skinnerne ligger 
lange “skates”, som pallerne ligger på.” 
satijn fortsætter: “på grund af trykluften 
svæver pallerne et par cm over vognen 
og kan så køres ind i fragtbilen. så snart 
de befinder sig i den korrekte position 
in anhængeren, fjernes trykket igen fra 
slangerne, og skinnerne sænkes igen 
ned under jordhøjde.” også her løser 
siCk's teknologi opgaven. Fire pbs-tryk-
sensorer kontrollerer ikke blot trykket, 
mens pallerne løftes, men også et evt. 
undertryk. “på den måde kan vi sikre, 
at “skate'ene” kun hentes tilbage, når 
systemet er trykløst,” siger satijn.

mere plads, større sikkerhed
sammenlignet med brugen af gaf-
feltrucks sparer det automatiske læsse-
system enormt megen plads: plads, som 
vi nu på fleksibel vis kan bruge til andre 
formål. arbejds- og personsikkerheden 
øges også. derudover belastes anhæn-
geren næsten ikke på grund af det try-
kluftbaserede løftesystem. “vi er meget 
opsat på, at alle detaljer lever op til vore 
kvalitetskrav; vi ønsker kun det bedste af 
det bedste. det gælder også de kompo-
nenter, vi køber hos tredjemand. derfor 
har vi besluttet at bruge pålidelige top-
brands som f.eks. siCk. siCk har også 
den fordel, at de tænker proaktivt, når 
de skal finde en løsning,” opsummerer 
wouter satijn. (tm)

Automatiseret læsning og aflæsning : Fokus FLEKSIBILITET I LOGISTIKKEN

Fire PBS-tryksensorer overvåger tryk og 
undertryk 

Kajanlæg: 10 paller anbragt i en gruppe  
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>> lector®65x systemet har alt, lige fra 
det helt enkle system til den skrædder-
syede totalløsning. track and trace sy-
stemet, som er baseret på matrixkamera 
lector®65x, identificerer og afkoder 
pålideligt alle gængse kodetyper. ved 
at integrere siCk's netværkskoncept 
med netværkscontroller msC800 kan 
lector®65x systemet kombineres med 
andre produkter som f.eks. iCr8xx lin-
jekameraerne, volumenmålesystemer, 
laserbaserede kodelæsere eller vægte. 
ressourceforbruget til montagen er mi-
nimal. der er ikke behov for en ekstern 
pC. parametrene er specielt prækonfi-
gurerede til kunden, montagerammer 

er perfekt tilpasset anlægget, og en tek-
niker sørger for at montere systemet på 
stedet, så det er driftsklart.

i mange forskellige brancher inden for 
industrien er der brug for pålidelige 
løsninger
online-handelen er i kraftig vækst. 
antallet af pakkeforsendelser vokser 
uafbrudt, og pakkesorteringen stiller 
større og større krav. men der er også 
andre brancher, der efterspørger absolut 
pålidelige løsninger. heriblandt dæk-, 
automobil- og leverandørbranchen, luft-
havnsindustrien og drikke- og fødevare-
industrien. alle er de afhængige af en 

sikker identifikation af produkterne, så 
gennemløbsmængden kan øges, så der 
kan sikres en komplet sporbarhed i leve-
randørkæderne. 

sortering på den nemme måde
typiske anvendelsesområder er in-
tralogistikken i forbindelse med auto-
matiserede sorteringsprocesser. med 
lector®65x systemet er det også muligt 
at halvautomatisere manuelle håndte-
rings- og sorteringsprocesser. 
med det dynamiske fokus kan koder på 
pakker med forskellig størrelse på et 
transport- eller sorteringsbånd aflæses 
på få sekunder. uanset hvordan koden 
er anbragt, uanset om den er anbragt 
under en folie eller i en rude på en kon-
volut. ved hjælp af højdeinformationer, 
f.eks. et automationslysgitter eller et vo-
lumenmålesystem, finder kameraet den 
optimale fokusposition og billedskarp-
hed for ethvert objekt og maksimerer 
dermed læsehastigheden. ud over at 
læse evalueres også kodens kvalitet. på 
den måde kan man f.eks. meget nemt 
finde årsagen til en stigende no-read-
rate forårsaget af en labelprinter, der 
ikke fungerer korrekt, og dermed opti-
mere den samlede proces. 
det billede, som lector®65x systemet 
registrerer, kan derudover anvendes til 
video coding og oCr-opgaver med det 
formål at behandle yderligere informa-
tioner og leverandøretiketter. vms-vo-
lumenmålesystemet leverer pakkernes 
dimensioner, så arbejdsprocesserne på 
lageret bliver optimale. en vægt registre-
rer vægten i flowet. 

Nye Normer For Fleksibilitet

sat i system: Fordele 
kombiNeret pÅ eN 
smart mÅde
ved hjælp af moderne logistik transporteres store mængder - ca. 200.000 pakker pr. time - bare i en enkelt terminal. og logistikken 
stiller store krav: større sikkerhed under sorteringen, større sikkerhed ved identifikation og klassifikation af varer. eftersom pakke-
strømmen ikke kan begrænses, må vi beherske og styre den. den smidige afvikling af processer inden for lagerføring afhænger i 
afgørende grad af den korrekte og komplette registrering af modtagne og udleverede varer. grundlaget for pålidelige data i mate-
rialeflowet udgøres af sensorer til identifikation og volumenmåling. sensorsystemer til kombineret identifikation, volumenmåling 
og vejning i ét sætter nu nye normer for fleksibiliteten på logistikområdet. 
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 • Dynamisk fokus med dynamisk lystilpasning  
takket være fokuspositionens automatiske tilpasning til de varierende objekthøjder er det muligt at identificere pakker 
med forskellig form og størrelse. Fokuseringen gør det desuden muligt at identificere koder på pakker, der ligger ved 
siden af hinanden (side-by-side-læsning) - også når der er tale om svært læsbare koder og høj hastighed. manuel indstil-
ling af blænde og fokusposition er ikke nødvendig. 

 • Intelligent billedgenerering 
Færre billeder, men alligevel ses mere. intelligent billedgenerering: oCr og video coding øger sorteringshastigheden. 
Controlleren sorterer billederne på forhånd.

 • Tracking-funktion
den integrerede tracking-funktion muliggør pålidelig kodelokalisering og øger dermed også gennemløbsmængden i sor-
teringsprocessen. pakkerne rykker tættere sammen, mellemrummene mellem objekterne bliver mindre. sikkerhed ved 
identifikation og klassifikation: lector®65x systemet registrerer enhver kode, selv når pakkerne ligger tæt sammen. 

 • 4-megapixel-kamera
high-speed matrixkamera med fire megapixel og en optagefrekvens på 40 hz, så der opnås størst mulig læsehastighed. 
med matrixkamerateknologien registreres pakken flere gange, og koden læses flere gange. 

 • Nem idriftsættelse, hurtig installation
præmonterede og prækonfigurerede sensorer er nemme og hurtige at montere direkte på stedet. takket være indret-
ningsassistenten er sensorsystemet driftsklar efter et tryk på en knap. 

 • Visualisering og analyse
visualiseringssoftwaret muliggør enkelt systemovervågning og dataindsamling i real-tid.
(yderligere informationer se side 40)

et overblik over FordeleNe

sikker identifikation
i forbindelse med fabriksautomation an-
vendes kodelæsernes potentiale bl.a. til 
identifikation af dæk, eller det anvendes 
i emballeringsanlæggets “end of line” 
område. de muliggør en komplet, doku-
menterbar processtyring og produktspor-
barhed. 
små og tilsnavsede eller beskadigede 
koder er en udfordring for automobil- 

der er altid Fokus pÅ diNe obJekter: det Fleksible leCtor®65X system 
det dynamiske fokus i matrixkameraet 
lector®65x, der kan identificere og af-
kode alle gængse kodetyper, er enestå-
ende i verden. det kan også identificere 
svært læsbare koder på pakker med 
forskellig højde. 
sammen med den dynamiske lystilpas-
ning, genererer det nye sensorsystem 

billeder af højeste kvalitet. i kombination 
med en controller danner matrixkame-
raet lector®65x basis for lector®65x 
systemet, som nemt kan udvides. hvis 
man supplerer med en scanner, en vægt 
eller et volumenmålesystem, er det nye 
lector®65x system klar til at imøde-
komme alle logistikkens krav. takket 

være den enkle netværksintegration kan 
de enkelte moduler arbejde sammen. 
lector®65x systemet fås i tre udførelser: 
Core, prime og pro. ved at vælge den 
rigtige variant, får man de ønskede funk-
tioner for hele systemet.

og dækindustrien. retningsuafhængig 
billedregistrering og stor dybdeskarp-
hed sørger for, at mærkninger kan 
identificeres pålideligt i enhver posi-
tion og orientering uanset dækstør-
relse. kamerabaserede løsninger som 
lector®65x genkender selv koder med 
ringe streghøjde, uanset hvordan de er 
anbragt. dimensionering af læseporte er 
endnu mere modulær og fleksibel med 

lector®65x systemet. alt efter hvilket 
synsfelt, man ønsker, kan systemet ud-
vides med det nødvendige antal kame-
raer. billederne genereres i jpg-format 
og kan bruges til analyse, arkivering og 
sporbarhed. (kl)

yderligere informationer: 
www.sick.com/Lector65x_System

systemløsninger : Fokus FLEKSIBILITET I LOGISTIKKEN

www.sick.com/Lector65x_System
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kamerabaserede kodelæsere

iNFormatioNs- og materialeFlow

total geNNemsigtighed

intelligente sensorer registrerer, behandler og kommunikerer dataene pålideligt og 
sikkert. en ægte merværdi fås dog først, nar de indsamlede data kan benyttes som 
beslutningsgrundlag for at lave forbedringer. 

>> lige netop inden for logistikken, hvor 
der dagligt håndteres flere millioner pak-
ker i anlæggene, har virksomhederne vir-
kelig at gøre med “big data”. disse data 
har et stort iboende potentiale - men 
udgør samtidigt også en stor udfordring: 
at behandle data på en sådan måde, at 
man kan træffe de rigtige beslutninger. 

kontrollere, evaluere og beslutte
package analytics softwaret er udvik-
let på grundlag af mange års praktiske 
erfaringer med automatiske identifika-
tionsløsninger - en softwareløsning til 
dataindsamling og analyse. med dette 
software kan systemets performance 
og status for alle indsamlede data let 
hentes og analyseres - lige fra den en-
kelte pakke på transportbåndet til det 
samlede overblik over de millioner af 
pakker, som transporteres hver dag. på 
den måde kan operatørerne få adgang til 
nøglevariablerne for materialeflowet og 
dermed bedre forstå og styre den. den 
dynamiske databaseløsning forenkler 
kontrollen, analysen og udarbejdelsen af 

rapporter. billeder eller videoer af pak-
ker kan bekvemt forfiltreres ved hjælp 
af specificerede valgkriterier og derefter 
analyseres. 

god skalerbarhed og fjernbetjening
package analytics softwaret kan regi-
strere og visualisere stregkodekvalite-
ten og læsehastigheden for det enkelte 
system. men også anvendelsen i flere 
anlæg på samme sted og netværk be-
stående af flere steder er mulig med 
den højtydende Client server platform. 
service og support for at skabe stor 
driftssikkerhed kan også lade sig gøre 
på afstand - fjernbetjening af de på pac-
kage analytics softwaret viste systemer 
og anlæg er mulig via siCk's meeting 
point router (mpr), sikkert og pålideligt - 
verden over. (ae) 

Kontrol, analyse og optimering af alle processer - fra det enkelte identifikati-
onssystem til visning på tværs af geografien.

 •  optimering af driftstiden takket være hurtig meddelelse og årsagsanalyse
 • Nem udveksling af billeder og data for bedre at kunne opfylde kundens 
krav om konformitet

 •  kortere reaktionstid takket være automatiske meddelelser ved “no reads” 
og andre usædvanlige hændelser

 •  inspektion af pakkernes tilstand for at mindre antal af erstatningssager og 
støtte årsagsanalysen ved forarbejdningsfejl 

 • øget systemydelse takket være særdeles god visualisering af systemets 
drift

package analytics software

Flere informationer:
www.mysick.com/en/ 
package_analytics

håndholdte scannere

www.mysick.com/en/package_analytics
www.mysick.com/en/package_analytics
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video eksterne enheder

package analytics software : Fokus FLEKSIBILITET I LOGISTIKKEN

stregkodescannere dimensioner og vægt

rFid

hybridsystem

package analytics software
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operatører af containerhavne og terminaler stræber efter maksimal effektivitet og fleksibilitet på logistikområdet. det opnår de 
ved hurtig håndtering af containerne og hurtigere lastning og losning. det skaber et tidspres. det øger faren for ulykker. men der 
findes en løsning! siCk's sensorer bidrager både til hurtigere arbejdsgange og større sikkerhed i containerhavnene.

sikkerhed og aktiv hJælp til ChauFFøreN

For smidige arbeJdsgaNge  
i havNelogistikkeN

>>  det er ikke en modsigelse: øget auto-
matisering og dermed større fleksibilitet 
ved samtidig risikominimering i havne og 
terminaler. havneoperatører over hele 
verden har fokus på det. til den opgave 
har de brug for hjælp: sensorer og syste-
mer fra siCk.

der hersker stor aktivitet på havnen
ved lastning og losning af container-
skibe kører kraner, portalkraner og 
andre transportmidler rundt mellem 
terminalerne. sensorerne skal være 
fleksible og reagere på de mest forskel-
lige situationer: forskellige rækkevidder, 
vejrforhold, køretøjer, profiler og meget 
andet. præcis positionering er en nød-

vendighed, og det gælder også måling 
af dimension og kontur, hastighed og 
afstand. sensorer registrerer contai-
nernes position og detekterer det bulk-
materiale, som kranerne skal løfte. de 
optimerer løbekattens transportvej for at 
spare tid. de sikrer adgangsforholdene 
til platformene, så de farlige bevægelser 
standser, når en person betræder om-
rådet. desuden overvåger sensorerne 
førerløse trucks, personer og objekter 
i nærheden af køretøjer i bevægelse. 
de supporterer containertruckenes og 
tom-container-truckenes førere. enkelte 
køreområder har føreren ikke overblik 
over. den største fare udgøres af køre-
tøjets bagendes dynamiske bevægelser, 

som skyldes baghjulsstyringen og den 
meget lille venderadius. sensorerne be-
skytter mod ulykker og kollisioner, fordi 
de advarer føreren og udløser et stopsig-
nal. 

yilport sætter sin lid til ras prime fra 
siCk
yilport holding, en internationalt aktiv 
tyrkisk terminaloperatør, har altid tanke 
for at optimere de ansattes sikkerhed og 
arbejdsgangene. i den sammenhæng fik 
virksomheden øje på siCk's kollisionsaf-
værgesystem ras prime. systemet skal 
bestå gennemgribende tests under sær-
deles baske omgivelsesforhold som tæt 
tåge, støv og andre vejrforhold. syste-
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mets pålidelighed og enkle anvendelse 
overbeviste yilport. ras prime overvå-
ger kontinuerligt området bagved con-
tainertruckene. så snart der dukker en 
forhindring op i en af de tre prækonfigu-
rerede advarselszoner, viser ras prime 
føreren denne forhindring i advarsels-
zonen visuelt og akustisk. afstandsad-
varselssystemet hjælper også føreren 
sikkert, når han bakker. det største po-
tentiale udgør ras prime imidlertid ved 
rangering under trange og uoverskuelige 
forhold. på grund af bagakselstyringen 
gør containertruckens bagende meget 
store udsving. den konstante overvåg-
ning af området bag køretøjet giver fø-
reren en meget større og hidtil ukendt 
frihed under rangeringen. Føreren behø-
ver ikke vende sig om, for displayet og 
alarmen i førerkabinen holder ham godt 
informeret. det gælder i øvrigt også om 
natten, for displayet er udstyret med en 
speciel nattesynsmodus. (ir)

RAS Prime hjælper føreren: Overbeviser med tre advarselszoner og et betjeningsdisplay, 
som viser objekter, der kan være årsag til en kollision

havne : Fokus FLEKSIBILITET I LOGISTIKKEN
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slut med lange køer ved bagageind- 
og udleveringen i lufthavnene: den 
komplette rapport finder du på 
www.sickinsight.com

Check-in, bagageaflevering, nyde flyveturen, hente bagagen igen: en række automatiserede processer i baggrunden sørger for, at 
det sker uden problemer. her er systemer til identifikation og sporbarhed i centrum. kun en komplet identifikation kan sikre, at 
bagagen ikke forsvinder eller sendes til en forkert destination. i tillæg byder der sig nye muligheder for automatiseringen af vigtige 
opgaver. 

>> hvem har ikke oplevet de endeløse 
ventetider ved bagageudleveringen i luft-
havnen? men der er hjælp at hente. på 
samme måde som man i dag kan scanne 
sine egne varer i supermarkedet, er det 
nu også muligt selv at indlevere sin ba-
gage i lufthavnen. virksomheden alsteF 
har i paris' lufthavn orly ouest indrettet 
fem automatiske bagageindleveringssy-
stemer i air Frances check-in-område, 
de såkaldte bag Xpress-systemer. med 
ombord: sensorløsninger fra siCk. 

paris: Check-in på 20 sekunder
i 2010 besluttede paris' lufthavne (adp) 
sammen med air France at tilbyde flysel-

skaberne en ny service. med høje krav: 
systemet skulle kunne reducere baga-
geindleveringstiden til under 20 sekun-
der. og det skulle kunne gennemføres 
ved hjælp af en kompakt maskine, fordi 
pladsen i check-in-området er meget be-
grænset. kravspecifikationen foreskrev 
en identifikationsenhed, som kunne 
læse stregkoder eller rFid-bagagela-
bels. læseraten for stregkoder skulle 
være på mere end 95% og uafhængig 
af bagagelabelens position på bagagen. 
For at kunne gennemføre projektet med 
succes satsede alsteF på forskellige 
virksomheders, især på siCk's, viden. 
stregkodeidentifikationen sker nu på 

pålidelig vis via et netværk af stregko-
descannere Clv651, som er tilsluttet 
modular system controlleren msC800. 
rFid-aflæsningen sker med antenner og 
en skrive-/læseenhed. 

automatiseret bagageaFleveriNg, sorteriNg og sporbarhed

sikkert til destiNatioNeN

www.sickinsight.com
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Zürich: alis sorterer dagligt 29.000 
stykker bagage 
Når man går ud fra antallet af passa-
gerer, er Zürich en af europas største 
lufthavne. i 2013 rejste 24,9 millioner 
flyrejsende via Zürich. det samlede antal 
starter og landinger på næsten 200 inter-
nationale destinationer beløb sig til mere 
end 260.0001). bagagesorteringsanlæg-
get (bsa) håndterede i samme periode 
ca. 10,5 millioner stykker bagage, dvs. i 
gennemsnit ca. 29.000 stykker bagage 
pr. dag. lufthavnsoperatørerne har siden 
2001 satset på det mest udbredte track 
and trace system til håndtering af flyba-
gage: alis fra siCk. med læserater på op 
til 99 % sikrer alis en smidig transport 
af bagage på de kilometerlange trans-
portanlæg.  takket være de nyeste tek-
nologier såvel som service og support 
udgør den omfattede opgradering af læ-
seporte heller ikke et problem: “på grund 

af den tiltagende populære brug af on-
line check-in, herunder også tilbuddet 
til passagererne om fremover at kunne 
printe deres bagagelabels hjemmefra, 
må vi i de næste år på grund af den sti-
gende bagagegennemløbsmængde også 
forvente en delvis forringelse af label-
kvaliteten,” forklarer dieter bachmann, 
projektleder hos gsa i Flughafen Zürich 
ag. “desto vigtigere er det, at de nye læ-
sesystemer har en meget høj læserate, 
især når det drejer sig om beskadigede 
labels eller dårlige print henholdsvis dår-
lig kontrastkvalitet.” 

istanbul: større gennemsigtighed i 
ankomstområdet 
hvis ens kuffert ikke dukker op på rul-
lebåndet efter flyveturen, bliver man 
ganske forskrækket. globalt set er det 
imidlertid kun ganske få lufthavne, der 
kan komme med pålidelige og detalje-
rede oplysninger om den ankommende 
flybagage til flypassagerer og flyselska-
ber. som regel kan man i bedste fald re-
gistrere antallet af ankommende stykker 
bagage, dog uden at man kan relatere 
dem til de enkelte passagerer. operatø-
ren af lufthavnen istanbul-atatürk har 
ændret denne situation: her har man i 
ankomstområdet nemlig nu taget elleve 
alis track and trace systemer i brug. 
“med de nyligt installerede læsestatio-
ner er gennemsigtigheden i ankomstom-
rådet i istanbul-atatürk lufthavnen steget 
betragteligt,” siger bergman-gulsun, som 
er projektets siCk-ansvarlige. “F.eks. er 
det nu uden videre muligt at informere 
ankommende passagerer om det præ-
cise sted og tidspunkt for bagageudle-
veringen.” informationer, som også er 
vigtige for lost and found-processen. (tm)   

1) Kilde: Lufthavn Zürich: Tal og fakta 2013 

vellykket take-off af den seneste 
alis-generation: den komplette rap-
port finder du på 
www.sickinsight.com

lufthavnen atatürk satser på track 
and trace systemer fra siCk: den 
komplette rapport finder du på 
www.sickinsight.com

lufthavne : Fokus FLEKSIBILITET I LOGISTIKKEN

www.sickinsight.com
www.sickinsight.com
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ressourcekrævende processer i varemodtagelsen, tidskrævende ompakning, ny etikettering eller påsætning af labels? det behø-
ver ikke være sådan. med siCk's sensorik bliver dine produkter sammensat, etiketteret og pakket, sådan at kunden umiddelbart 
kan tage dem i brug eller videresende forsendelsen uden først at skulle pakke den ud - over hele europa. 

>> thomas henkel, leder af global logi-
stics hos siCk, kender det fra sit daglige 
arbejde: “mange af vore kunder bestiller 
med jævne mellemrum store mængder 
forskellige sensorer og tilbehør fra vort 
sortiment. vi modtager vel omkring tre 
af den slags ordrer om ugen. scannere 
og fotoceller med den første ordre. den 
anden ordre omfatter reflektorer og 
skruer, og den tredje ordre er for fastgø-
relsesbeslag og yderligere scannere.”

Normalt betyder det, at der skal sendes 
tre leverancer til kunden. altså også tre 
gange varemodtagelse, tre gange oplag-
ring, tre gange søgning efter ordreinfor-
mationer, tre gange afstemning af siCk's 
varenumre med kundens varenumre, ud-
pakning, sortering og lokalisering, tælle 
de enkelte emballager osv. på den måde 
måtte vi gentage varemodtagelsesfor-

løbet hele tre gange. konsekvensen: 
stort ressourceforbrug, stor tidsspilde. 
“sådan behøver det ikke være,” siger 
henkel, “vi kan tilbyde vore kunder en 
række serviceydelser, som gør ordre- og 
leveringsprocesserne betydeligt lettere, 
og som virkelig sparer tid og ressourcer.”

Flere ordrer, samlede leveringer m.m
med added value services ville det være 
noget nemmere at ekspedere de samme 
ordrer: leverancerne sorteres på for-
hånd i den rækkefølge, som de skal bru-
ges og videreforarbejdes i. det er også 
muligt at forberede et kanban-system 
eller samlede forsendelser. om ønsket 
kan varen også pakkes direkte i kundens 
beholder, så ud- og ompakning ikke er 
nødvendig. informationerne på følgesed-
len printes direkte som stregkode; irrite-
rende tastning af numre er ikke længere 

nødvendig. andre individuelle ydelser er 
også mulige, herunder påtryk af kundens 
logo, standardiserede symboler, stregko-
der og kundespecifikke varenumre eller 
tekster. “på den måde bliver tre ordrer 
pr. uge til én leverance, som ankommer i 
kundens varemodtagelse, netop som det 
passer ham bedst,” bekræfter henkel.

udnytte nøglefærdigheder, eksisterende 
logistik, optimere produktions- og ind-
købsprocesser, spare omkostninger, ef-
terleve standarder - alt dette er faktorer, 
som taler for siCk's ekstra serviceydel-
ser på logistikområdet. (kl)

mere serviCe i ForbiNdelse med diN bestilliNg

vi leverer det, du øNsker

yderligere informationer: 
www.sick.com/vas

value added services: Fokus FLEKSIBILITET I LOGISTIKKEN

www.sick.com/vas
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I realiteten er der behov for mere end en enkelt teknologi for at kunne løse identifikationsopgaver effek-
tivt. Hos SICK har du valget: Tre teknologier, én filosofi: Vore kunder har højeste prioritet. I årtier alle-
rede har siCk været fortaler for vision-løsninger, markedsførende på området industriel kodelæsning, 
rFid-ekspert og ekspert i tilslutningsteknik og big data. alt dette er nødvendigt for at sikre professio-
nel identifikation. Med over 6.500 medarbejdere og en verdensomspændende organisation er SICK's 
erfarne teknologieksperter og specialister altid lige i nærheden. For at kunne løse dagligdagens ud-
fordringer er der brug for mere end blot en vision. vi mener, at der er brug for meget mere intelligens. 
www.sick.com/more-than-a-vision
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