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Maskiner, værktøj og automation
Programmet for det kommende
Spåntagningsdage-arrangement er
nu klar. Flextek og KJV præsenterer
firmaernes seneste løsninger inden
for maskiner, værktøj og automation
den 26. og 27. november.
Af John Nyberg
nyberg@teknovation.dk
Begge dage vil der være mulighed for at møde Flexteks
specialister inden for femakset bearbejdning ligesom
konsulent Michael Olsen vil
tage sig af præsentationer af
både fem-sidet og det mere
udfordrende fuld fem-akset
simultan-bearbejdning.
Fra KJV´s side gælder det
primært Iscars IQ-generation 2.0, der omfatter produktlanceringer inden for
både stik, drejning, boring
og fræsning.
Samarbejdspartnerne slår
desuden også på de fælles
automationsaktiviteter, der
blandt andet Universal Ro-

bots generation 3.0, som
KJV vil demonstrere med
optioner til unik emne-genkendelse fra palle ved hjælp
af laser samt i en option til
offline-programmering,
mens Flextek demonstrerer
sine Motoman standard-setups.
I maskinparken er der
blandt andet premiere til tyske Chirons DZ08 FX, der er
et kompakt 5-akset, dobbeltspindlet center med 40.000
spindelomdrejninger/minuttet samt accelerationer op til
2G. Fra Okuma præsenteres
blandt andet det seneste
Multitaskingcenter, Multus
U4000, og det aktuelt lancerede, fuld fem-aksede MU5000V-L. Der vises også

Flexteks domicil i Hedensted danner 26. og 27. november rammerne om KJV og Flexteks Spåntagningsdage-arrangement.
løsninger fra Flexmill-linjen
og YCM på arrangementet.
KJV slår også på løsninger
fra Lang Technik. Det gælder et opspændingssystem til

netop fuld fem-akset bearbejdning og Langs nulpunktsplader, og så gælder det
automationssystemet
Eco
Compact 20 ligesom KJV vil

demonstrere nogle af de seneste løsninger fra ligeledes
tyske Zoller inden for forindstilling.
Det er gratis at deltage i

Spåntagningsdage,
men
kræver forhåndstilmelding
senest den 21. november.

Bila med i Fighter-finalen
OK har offentliggjort de nominerede i kampen om at blive Årets Fighter
2014. Det er henholdsvis Ausumgaard, Tange Frilandsgartneri A/S og
branchevirksomheden Bila A/S.
Fighter Pokalen uddeles for
fjerde år i træk. Energiselskabet OK vil med prisen
særligt have de mindre og
mellemstore virksomheder i
Danmark i fokus. Således er
det et kriterium, at man er
kommet godt igen ovenpå finanskrisen, og har lagt nye
strategier eller opstillet nye
visioner.
Da det kan kun lade sig

gøre med dygtige medarbejdere, er Fighter Pokalen først
og fremmest tiltænkt vindervirksomhedens medarbejdere, fortæller OK-direktør
Jørgen Wisborg.
Dommerpanelet tæller direktør Jens Klarskov, Dansk
Erhverv,
EU-parlamentsmedlem, og tidligere minister Bendt Bendtsen, indehaver Lars Larsen, Jysk,

direktør Jens Bjerg Sørensen, Schouw & Co, samt Jørgen Wisborg.
I ugerne 41, 42 og 43 er det
muligt at stemme på den af
de tre finalister, som man synes fortjener Fighter Pokalen
og de 100.000 kroner.
Herefter kåres den endelige vinder af Fighter Pokalen 2014, og Jørgen Wisborg vil overrække Fighter-

pokalen i vindervirksomheden.
Alle kan frem til den 24.
oktober stemme på den af de
tre nominerede som man synes skal vinde. Det sker på
den til lejligheden etablerede
hjemmeside på Internet:
www.fighterpokalen.dk
jn

Leverandør af

Sidste år fejrede Bila A/S ved hovedsædet i Nykøbing M.
firmaets 25 års-jubilæum med maner. Virksomheden er
kommet stærkt igennem de seneste seks år.
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