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Konceptudvikling er en fase hvor et systems

Konceptudvikling anvendes som en delfase i

bærende idéer udvikles som grundlag for en

alle projektudviklingsydelserne fra Tech In-

løsningsmæssig helhed. Denne fase eksisterer

vent. Mekanisk udvikling og konstruktion er en af

i alle udviklingsprojekter. Tech Invent tilbyder

virksomhedens absolutte kernekompetencer. Vores

assistance til denne fase som en stand-alone

medarbejdere er alle ingeniører med maskinteknisk

ydelse og resultatet er en rapport, som samler

baggrund og mange års erfaring indenfor området.

idéerne til et velovervejet forslag til det videre

Vores kunder kan derfor med rette forvente et yder-

udviklingsforløb. Denne rapport er værdifuld

st kompetent samarbejde, når det gælder ingeniør-

for beslutningstagere og sikrer, at projekterne

discipliner, der knytter sig til mekanisk udvikling

forløber optimalt.

og konstruktion. Derudover har vi et stort netværk

Tech Invent anvender i konceptudviklingsfasen
moderne og praktiske værktøjer som f.eks. 3D
printning, tests, high speed videooptagelser til

indenfor maskinteknologi, og vi samarbejder vi med
videnstunge fagspecialister, universitetet og andre
ingeniørfirmaer.

mere metodiske hjælpeværktøjer såsom bevæ-

Vi udfører beregninger efter gældende normer.

gelsessimulering, CAD, FEM, CFD, Mathcad, Vis-

Udvikling samt konstruktion udføres i henhold til

Sim, Excel og Visual Basic. Nogle gange er logisk

gældende direktiver. Desuden har vi ekspertise in-

argumentation, principskitser og illustrationer

denfor dynamisk simulering af mekaniske systemer

nok til at bevise, at konceptet bringer projektet

herunder bestemmelse af vinkelhastigheder, vinke-

sikkert i mål.

laccelerationer, kurvebaner, kraftreaktioner m.v.

Det er vigtigt, at arbejdsmiljøet og sammen-

Vores medarbejdere har erfaring med følgende 3D

holdet i konceptudviklingsgruppen er godt, eft-

CAD systemer:

ersom denne disciplin kræver forskellige spid-

• SolidWorks

skompetencer. Konceptudviklingsfasen kræver

• Autodesk Inventor

sans for kreativitet, kvalitet, sammenligning,

• Pro/ENGINEER

udvælgelse, systematik og helhedsforståelse.

• NX (Unigraphics)
• CATIA

partner in engineering

• Solid Edge

Innovation og praksis går hånd i hånd hos Tech Invent.
Uanset om vi hjælper med at produktudvikle nyt eller
optimere det eksisterende, skal vores bidrag skabe værdi
på din virksomheds bundlinje.
Vi har stor erfaring med komplekse og forskellige udviklingsprojekter i mange brancher og vores ingeniører
har flair for både nyudvikling og optimering.
De bedste løsninger skabes i et tæt samarbejde, så der
opnås synergi mellem jeres specifikke produktviden og
den viden, vi har opbygget via tilsvarende projekter.
Vores grundlæggende filosofi er at møde jer i øjenhøjde
for smidigt og fleksibelt at tilpasse os jeres produktområde,
så kommunikationen bliver nem og effektiv.

SÅDAN ARBEJDER VI
Hos Tech Invent har vi en systematisk tilgang til produktudvikling. Vi anvender anerkendte projektmodeller for at
styre processen bedst muligt og sikre et optimalt resultat.

Vores udviklings- og fabrikationsprojekter indledes ofte
med, at vi udarbejder en detaljeret kravspecifikation, så
alle parter kender målene med opgaven og har et fælles
udgangspunkt for et succesfuldt projektforløb.
Herefter udvikler vi med en faseopdelt projektmodel,
som går fra idé- og konceptgenerering/udvælgelse,
konstruktion/tegning, dimensionering og grundig konstruktionsgranskning til fabrikation, montage og test af
udstyret/maskinen.

DET FÅR I
Vi er jeres kompetente og erfarne partner i alle faser af
produktudviklingsprocessen og har naturligvis de faciliteter og leverandører, der skal til for at fremstille prototyper og produkter.
I får en skræddersyet løsning, der passer præcist til den
opgave, vi sammen har defineret kravene til; altid udført i
rette kvalitet til rette pris.
Læs mere på https://tech-invent.dk/

Vi arbejder målrettet med at udvælge de bedste idéer og
udpeger herefter en vej fra idé til implementering, som
giver mest mulig økonomisk og kvalitetsmæssig værdi for
projektet som helhed.

PASSION, STÆRK FAGLIGHED, GOD SERVICE OG ENGAGEMENT
En konsulent fra Tech Invent er en ”TI’er” – et helt særligt kvalitetsstempel, som Tech Invent konstant arbejder på at optimere, så vi
fastholder vores særlige kendetegn: Passion, stærk faglighed, god
service og engagement.

TECH INVENT A/S
Niels Bohrs Vej 23
DK - 8660 Skanderborg
Tel +45 70 70 25 50
mail@tech-invent.dk

Designed by Design Concern

PRODUKTUDVIKLING OG OPTIMERING

