
Her ses det avancercde
robotsystem fra Cabinplant.

Systemet er nomineret til Ingeniorens
Produktpris. Ved redaktionens slutning var

vinderen af prisen endnu ikke udnavnt.
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Cabinplants innovative robothindteringssystem til fisk og skaldyr er indstillet til
f ngeniorens Produktpris 20L1. Systemet kombinerer en rakke forskellige

forarbejdningstrin og reducerer give-away med op til 100/0.

Af Klaus Hansen

Den prestigefyldte danske teknologr
pris, Ingeniorens Produktpris 2011, ud-
deles her i oktober mAned. 33 virksom-
heder er allerede nomineret i forskellige
underkategorrer. Cabinplants patent-
anmeldte robotbaserede trimme- og
pakkelinje er nomineret i underkatego-
rien "Produktion, masktner, transport"
blandt fire andre.
For at vinde prisen skal det pAgelden-
de produkt i design eller anvendelse
have afgorende teknologisk nyheds-
vardi ogleller bygge pA markant tek-
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nisk know-how. Desuden skal produk-
tet vere udviklet enten i Danmark eller
af danske krefter i udlandet. For at oqe
fokirs pA betydningen af den design-
messige del inden for udvikling af in-
dustrimaskiner, arrangeres prisudde-
hngen dette Ar sammen med Dansk
Design Center.
I det nominerede robotsystem har Ca-
binplant fundet en ny mAde at kombi-
nere forskellige forarbejdnings- og pak-
ketrin til fisk og skaldyr. Det innovative
' pick-process-place:system stromliner
fi skeforarbejdningsprocesser, erstatter
manuelt arbeide med en automatiseret



Procesteknik

proces, forbedrer driftseffektiviteten og
reducerer give-away.

Helt ny teknologi
- Den tredje funktion, proces-delen, har
hldtil ikke veret integreret i en traditio-
nel pick and place robotpakkelosning,
forklarer Ralf Astrup, der er administre-
rende direktor for Cabinplant. Han fort-
setter:
- Vi tenkte, hvorfor ikke forarbejde pro-
duktet mellem de to trin, pick and pla-
ce?
Det patentanmeldte robotvisionsanlag
med integreret proceszone hAndterer
afskaring af hoved og hale (dette sker
pA ca. 0,5 sek), udsugning af lndvolde
samt efterfolgende krydspakning i
dAse efter predefineret vagt i 6n opera-
tion. Visionsteknologien sorger for star-
relses- og kvalitetssortering. Det giver
mulighed for at velge den'optimale
mAde at fylde dAserne pA. Produkterne
kan derudover ogsA sorteres pA stor-
relse og kvalitet. DArlig kvalitet kan
herved frasorteres. Antal af robotmodu-
Ier afhenger af kundens kapacitetsbe-
hov. Robotvisionsanlegget afskaffer
monotont manueit arbejde, og i forhold

| | - Pa globalt plan er
t t der stor interesse

for 'pick-process-
place'-linjen, fordi mange
fiskeproducenter
kamper med et t t
dobbelt problem I I

til eksisterende losninger kan give-
away reduceres med op tll 10%. Den
anvendte robot- og visionsteknologi
begranser sig ikke kun til sardiner,'
men er ogsA velegnet til mange andre
produkter, sAsom andre flsketyper, kad
og mAske endda ogsA til afskArne
gr@n[sager.

lnteresse fra hele verden
- PA globalt plan er der stor interesse for
'pick-process-place'1injen, fordi mange
fiskeproducenter kamper med et dob-
belt problem - nemlig at finde tilstrek-
kelig fagiert arbejdskraft samtidig

med, at de stAr over for stigende Isnom-
kostninger, siger Ralf Astrup og fort-
s@tter:
- Dette betyder, at mange virksomhe-
der tvinges til at outsource arbejdet, og
dermed mister de kontrollen. Med 'pick-
process-place'linjen kan virksomheder-
ne genvinde kontrollen og samtidig re-
duceres risikoen for fejl, fordi der ingen
manuel hAndtering er.

Gennemtankt deslgn
Robotvisionsanlagget er modulop-
bygget med henblik pA en rationel
produktion. For at sikre nem \eng@-
ring og servicering er verktojet let
tilgengeligt via store glasdore, som
medvirker til at give maskinen et s@r-
ligt udtryk. Robottens skerehoved
(varktajet) er dermed synligt, samti-
digt med, at det er sikkerhedsmas-
sigt afskarmet. Kabelforingen, som
er integreret i designet, er placeret i
toppen og er sAledes afskermet fra
proceszonen, hvilket ligeledes sikrer
en optimal rengoring.
- Vi er meget stolte over nomineringen
og krydser fingre, indtil uddelingen fin-
der sted, slutter Ralf Astrup.


