CASE

SPECIALMASKINER | AUTOMATION

”Lad os bygge din maskine”, en opfordring til dig
som ønsker et produktionsapparat som er innovativt, fleksibelt og effektivt.

PROJEKTS FORLØB:
1. Sandsynliggørelse af projektets værdi i
forbindelse med erkendelse af behovet.
2. Konceptudvikling samt bevisførelse for den
fundne løsning.
3. Udvikling, fabrikation og test.
4. Idriftsættelse af udstyret/maskinen hvorved
nyttevirkningen opnås.
5. Behjælpelig med service og reservedele
efter projektets afslutning
Tech Invent har fokus på at opnå den ”rigtige” løsning ved at gå i tæt dialog med kunden i alle faser af
projektet. Tidsplaner, budget og kravspecifikation er
essentielle konkurrenceparametre i markedet, og vi
sætter en dyd i at overholde disse.
Casen her omhandler en totalleverance med konceptudvikling, design, fremstilling og indkøring af en lakeringsmaskine som lakerer og UV-hærder 250 emner/minut.
Udviklingen af specialmaskinen er foregået i tæt dialog
med kunden for at sikre en maskine, som lever op til
kundens forventninger.
Kravsspecifikationen definerede en OEE på 80%, hvilket
efter produktion af de første 3 millioner emner har vist
sig at være ca. 96%.

partner in engineering

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 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.
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