TEKNISK LEAD PÅ
MODUL TIL VERDENS
MEST TEKNOLOGISKE
MEJETÆRSKER
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AGCO, der er en af verdens største
producenter af landbrugsmaskiner,
er på markedet med IDEAL Massey
Ferguson mejetærskeren – en maski
ne med den nyeste innovative og me
get effektive høstteknologi. DIS har
været teknisk lead på udvikling og
test af soldkassen.
Sidste gang AGCO byggede en helt ny mejetærsker var i slutningen af 80’erne, men nu
er de kommet med deres hidtil største udviklingsprojekt med et budget på over 200
millioner dollars – IDEAL Massey Ferguson/
Fendt mejetærskeren. Der er tale om en
udviklingsopgave, der indeholder næsten
alle ingeniørdiscipliner.
Typisk videreudvikler man på eksisterende maskiner, men IDEAL Massey Ferguson/Fendt er en helt ny mejetærsker med
100 procent nyt indhold, hvortil der er
brugt viden og forskellige koncepter fra
tidligere modeller.
- De maskiner, vi tidligere har produceret, har været tilpasset lokale forhold.
Det, der fungerer godt i Europa, virker
ikke nødvendigvis godt i Nordamerika.
Med IDEAL ville vi udvikle en maskine
med en fælles platform, der kunne bygges og produceres ens på vores produktionslokationer i henholdsvis Italien, USA
og Brasilien, og som kunne operere i alle
lande, siger Morten Bilde, udviklingschef
for AGCO’s udviklingsafdeling i Randers.
Udvikling opdelt i moduler
Udviklingen af mejetærskeren var delt op
i 12 moduler, hvor afdelingen i Randers

havde ansvaret for hjertet af maskinen;
processoren og soldkassen, der hvor al
tærskning, separation og rensning af afgrøden foregår. I udviklingen af soldkassen var DIS teknisk lead med ansvaret for
levering af de tekniske løsninger og koordineringen af de involverede ingeniører i
afdelingerne i Danmark, Italien, Tyskland,
Slovakiet og i Sydamerika.
I udviklingen af soldkassen har der særligt været fokus på omkostninger og vægt,
hvorfor materialevalget har været et vigtigt
element. I den forbindelse er der eksempelvis udviklet en ny underblæser i plast,
der er langt mere effektiv end den tidligere
stålblæser. AGCO er afhængige af, at de
kan prøve funktionerne af i praksis, da det
er svært at beregne og simulere effekten
af forskellige designs. DIS har også stået
for udviklings- og testarbejdet, der foregik
i AGCO’s testlaboratorie.
- Det har taget cirka fem år at udvikle mejetærskeren, og det har været en proces,
der har haft mange udfordringer. Her har
det været vigtigt, at vi igennem hele processen har haft et tæt samarbejde med
DIS og har kunnet trække på deres viden
inden for nye teknologier, siger Morten
Bilde, der selv betegner IDEAL som verdens mest teknologiske mejetærsker.
Den nye mejetærsker har allerede modtaget fine anerkendelser som ”Årets maskine” og ”Innovationsprisen” på Agritechnica-udstillingen i Hannover i Tyskland, og
de første modeller med den største indbyggede korntankkapacitet på det europæiske marked, den hurtigste tømme

hastighed og det største tærskeområde,
er allerede taget i brug.
Om AGCO
AGCO, med hovedsæde i Atlanta USA, er
en af verdens største full-line producenter af landbrugsmaskiner. AGCO dækker
over en række forskellige brands herunder Massey Fergusson, Fendt, Valtra,
Challenger, GSI, Cimbria m.fl. AGCO A/S
i Randers er AGCO’s center for forskning
og ”Advanced Engineering” inden for
høstprodukter.
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INDUSTRI 4-UGEN
VAR EN ØJENÅBNER
Hos DIS har vi sat os for at hjælpe danske virksomheder sikkert ind i en verden med Industri 4.0.
Derfor gjorde vi uge 4 til I4-uge – en uge, som bød
på masser af inspiration, hands-on-erfaringer og
mulighed for vidensdeling.
Det er altid spændende, når man inviterer gæster. Hvor mange
dukker op? Og vil de være glade for arrangementet? Sagt på jysk,
så gik det helt godt med begge dele: Alt i alt kom der flere deltagere i ugens løb, end vi havde turdet håbe på, og reaktionerne
var gennemgående positive. For nogle var der endda tale om
en decideret øjenåbner. Det var tydeligt at se i pauserne, hvor
mange diskuterede ivrigt.

“

Jeg har fået god føling med, hvad der rører sig lige nu.
Innovation er ikke noget værd, når man bare snakker
om den. Organisationen skal omfavne den: Hele
værdikæden skal gentænkes lige fra idéen og til det
færdige produkt puttes i kassen.

Den konkrete tilgang holder
Det bekræfter os samtidig i vores tro på, at der ude i virksomhederne er et behov for den konkrete tilgang til Industri 4.0,
som vi står for. Netop den konkrete tilgang var også grunden
til, at ugen blandt andet bød på et Tech-Try-Out, hvor man selv
kunne få fingrene i teknologierne, og at minikonferencens oplægsholdere var praktikere, der tog udgangspunkt i cases fra
deres egen hverdag, hvor de arbejder med et eller flere aspekter af Industri 4.0.

Tim Damgaard Christensen,
Selvstændig konsulent

”

Ugen sluttede med, at vi som partner deltog i Hitachi Vantara
Forum i København – et partnerskab, hvor vi allerede er i gang
med meget spændende I4-projekter.

“

Jeg arbejder i mediebranchen
og er meget nysgerrig. Mange af
disse teknologier er jo allerede
opfundet, men nu skal vi finde ud
af, hvordan vi drager størst mulig
fordel af dem. Samtidig er det en
god måde at møde nye virksomheder på.
Ian Nettelfield,
Projektleder, Danmon Group

”

“

Jeg får mere viden og holder
mig opdateret. Superfedt med
de konkrete ting. Det konkrete
er bedre end det fluffy.
Linda Lagoni,
Designkonsulent,
D2i – Design to Innovate

”
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MINIKONFERENCE – IKKE SÅ MINI ENDDA
I4-ugens dag to var sat af til en minikonference,
men med cirka 20 udstillere og tre gange så mange
deltagere var den nu slet ikke så mini endda.
Konferencens formål var at give et bredt indblik i, hvad man kan
gøre med Industri 4.0 lige nu. Derfor blev man, så snart man
trådte ind af døren, mødt af et par AGV’er (Automated Guided
Vehicle) fra MiR og OMRON, der problemfrit manøvrerede i menneskemængden. Derpå gik det slag i slag. Johnny Ryser, partner i
DIS, introducerede ved kort og kontant at opridse, hvad Industri
4.0 handler om: digitalisering. Og så gav han ellers ordet til talerne, som hver havde 15 minutter til at præsentere deres cases
om Industri 4.0. På den måde var der tid til at nå rundt om meget
forskellige brancher.
Ud over de to allerede nævnte robotproducenter kom vi rundt
om så forskellige emner som oliefiltreringssystemer, datacentre,
software til manufacturing design, berigelse af sojaprotein samt
3D-print af bildele i metal.
Hvad kunne vi tage med os?
På trods af oplægsholdernes vidt forskellige baggrunde var der
alligevel nogle ting, som gik igen. Eksempelvis bevægelsen fra
at sælge et rent produkt til at sælge en service, altså en abonnementsmodel. En anden ting, der var værd at bemærke, var

den generelle optimisme, der herskede. Hvor mediernes vinkel
på robotter og digitalisering ofte er noget med, at vi alle bliver
arbejdsløse, så tegnede konferencen et noget andet billede: Cobots sparer udgifter til monotone og ensartede opgaver og kan
på den måde være med til at holde mere specialiserede arbejdspladser i Danmark.
Laver vi samtidig intelligente løsninger herhjemme, får vores kunder en konkurrencefordel – og dermed os selv. Et godt eksempel:
Sønderjyske Abena har netop introduceret verdens første intelligente ble, som giver signal til plejepersonalet, når den er våd.
Pludselig går de fra at levere et generisk produkt til noget unikt,
som på sigt kan udvides med at levere sundhedsdata.
Endelig gik ét råd ofte igen: Se at komme i gang! Brug ikke for
lang tid på at diskutere risici, men kast jer ud i det. Husk at det er
helt okay at starte med en lavpraktisk anvendelse. Muligheder er
der masser af, så det er bare med at prøve dem af. Hvis det ikke
virker, så prøv igen. Som Edison sagde: “Jeg har ikke fejlet. Jeg har
bare fundet 10.000 måder, som ikke fungerer.”

“

Det har været positivt! Jeg har
dannet mig et godt overblik
over markedet og mødt en ny
producent, som jeg faktisk ikke
kendte.
Torben Nissen, Projektleder,
NNE Pharmaplan

”
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SIDEN SIDST
Nye afdelinger i England og Spanien
CREADIS Spanien
Siden januar har CREADIS haft adresse i Spanien. Den første afdeling ligger i Barcelona, og den næste i rækken bliver
i Pamplona. Spanien placerer sig som verdens femte største
producent af vindenergi, og det er også vindenergi, vi har fokus på ved opstarten. Spanien er nummer to i Europa inden
for automotive, og det forretningsområde samt defence vil
også hurtigt blive vores forretningsområder.
CREADIS England
Den 1. februar etablerede CREADIS sig i England under navnet
CREADIS UK Ltd. De to nye afdelinger ligger i henholdsvis London
og i den nordligere kystby Lowestoft. Storbritannien er verdens
største havmøllemarked med flere end 5.000 havvindmøller i
2025, og et af de primære fokusområder vil i starten være vind,
hvor vi kan udnytte den viden, vi har om vedvarende energi.
DIS’ hovedkontor i Stilling fik i forbindelse med etableringen i
England besøg af den britiske ambassadør Dominic Schroeder,
som glæder sig over det potentiale, DIS/CREADIS ser i landet.

ASSET MANAGEMENT
– NYT FORRETNINGSOMRÅDE I DIS
På baggrund af en lang DIS track-record inden for
produktudvikling og service engineering, samt
DIS’ fremtrædende position inden for Industri 4.0,
etablerer vi nu et nyt forretningsområde, hvor
alle kompetencer forenes.
DIS Asset Management tilbyder komplette løsninger inden for
ISO 55000-certificering, AM-strategier, Asset monitoring, reservedelsløsninger, vedligeholdelsesstrategi og planlægning. Hertil kommer Maintenance Excellence-ydelser inden for Master
data, RDS-PP og konfigurationsstyring, Failure Mode Analysis og
Condition Based Maintenance, CMS system-integration samt
Life Cycle Cost Analysis. Endelig tilbydes der uddannelse og
træning samt logistikløsninger og kitpakning.
Vindindustrien fører an
Asset Management-løsninger og -services tilbydes til en lang
række markedssegmenter, men det er et markant voksende
behov fra vindindustrien, der er grundlag for etableringen af
DIS’ nye forretningsområde.
- Behovet for optimering af drift og vedligeholdelse vokser markant i vindindustrien, og mange af beslutningerne, der træffes
i planlægnings- og i konstruktionsfasen, får stor indflydelse på
omkostningerne i drift og vedligehold samt levetidsforlængelse
eller dekommissionering. Derfor er viden og erfaring fra designog konstruktionsfasen oplagt at inddrage og tilbyde som helhedsløsninger, siger Morten Basse, der er ansvarlig for Asset
Management i DIS.
Asset Management og driftsoptimering er et internationalt behov og passer godt sammen med DIS Global Team-forretningsmodellen og globaliseringsstrategien.

Foto: Modelfoto

- Især inden for vindindustrien vil vi være til stede i Danmark,
Tyskland, Spanien, USA, Taiwan og Storbritannien. Det nye
forretningsområde er da også ”driveren” bag etableringen af
CREADIS UK Ltd. i England, ikke mindst fordi Storbritannien
er kendt som verdens største offshore vindmarked, fortæller
Morten Basse.
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“

Der stilles store krav til rottefælder, der skal bruges
i kloaksystemer, da miljøet, produktet anvendes
i, er barskt og svært tilgængeligt. Fælden bliver
monteret i kloakkens spildevandsafløb, hvor den
gør det muligt at afspærre for rotters adgang til
bestemte dele af kloaksystemet samtidig med, at
indtrængende rotter aflives.
Hans Knudsen,
Administrerende direktør, Ratél

”

RATTRAP
– DEN MEKANISKE ROTTEFÆLDE
RatTrap er navnet på en ny mekanisk giftfri rotte
fælde, der nede i kloakkerne skal komme de forhadte
gnavere til livs.
Danske Ratél, der fremstiller produkter inden for giftfri rottebekæmpelse, har udviklet en mekanisk rottefælde, der med ny
teknologi skal reducere rottebestanden i kloaksystemerne. I
udviklingsprocessen har DIS i tæt samarbejde med Ratél stået
for det omfattende konstruktionsarbejde af selve fælden samt
af udstyret, der anvendes omkring fælden.
- Der stilles store krav til rottefælder, der skal bruges i kloaksystemer, da miljøet, produktet anvendes i, er barskt og svært tilgængeligt. Fælden bliver monteret i kloakkens spildevandsafløb, hvor
den gør det muligt at afspærre for rotters adgang til bestemte
dele af kloaksystemet samtidig med, at indtrængende rotter aflives, forklarer Hans Knudsen, adm. direktør hos Ratél.
Fra skitse til færdigt produkt
På baggrund af Ratéls erfaringer med en tidligere rottefælde,
fik DIS forskellige skitser til den nye justerbare fælde og har
i tæt samarbejde med Ratél stået for udviklingsarbejdet, der
indebar idéudvikling, 3D-konstruktionsarbejde, styrkeberegning af belastede komponenter, afprøvning af delløsninger ved
hjælp af rapid prototyping, samt ”design for manufacturing” i
forhold til plaststøbning af de komplekse plastkomponenter.

- De nye RatTrap-rottefælder er allerede taget i brug af kunder i
Skandinavien, hvor flere kommuner benytter fælden. Med den
teknologi, der er omkring fælden, kan kommunerne lovmæssigt overholde regler for registrering af rottebekæmpelser på
en smart og innovativ måde, siger Hans Knudsen.
I bestræbelserne på at bekæmpe rottebestanden opstår der
konstant et behov for nye varianter af fældeløsninger, og dem
skal Ratél nu i samarbejde med DIS til at arbejde videre med.

Om Ratél
Ratél, der ligger i Kolding, er en af Europas
førende producenter inden for udvikling
af miljøvenlige og dyreetiske løsninger i
forbindelse med giftfri rottebekæmpelse
samt rottebeskyttelse.

Fælden er modulart-opbygget og kan benyttes til alle gængse
rørstørrelser fra ø150 til ø500 millimeter i diameter blot ved at
skifte forpladen. Fælden, der er trådløst tilkoblet GSM-nettet,
melder via en specialudviklet portal antal aflivninger til brugeren.
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NYE MEDARBEJDERE
Siden december har vi budt velkommen til en række nye kolleger:

Anastazja Sitarz
Office Manager,
Krakow

Anders Høxbro
Larsen
Intern,
Mechanics, Aarhus

Arkadiusz Swiatek
Project Engineer,
Mechanics, Krakow

Benjamin Højgaard
Nielsen
Intern,
E&A, Aarhus

Bo Madsen
Sales Manager,
Kolding

Charlotte Caspersen
Student Assistant,
Sales, Esbjerg

Chris Wilhjelm
Olesen
Intern,
HW/SW, Aarhus

Christian Løfquist
Technical Project
Manager,
HW/SW, Copenhagen

Christian Wirenfeldt
Bundgaard Jensen
Senior Engineer,
HW/SW, Aarhus

Christoffer Hørning
Marketing Coordinator,
Aarhus

Damian Drabik
Project Engineer,
E&A, Krakow

Finn Hedegaard
Pedersen
Project Engineer,
HW/SW, Aarhus

Frederik Raaby
Global Key
Account Manager,
Aarhus

Gitte Buur Hansen
Finance Assistant,
Aarhus

Hans Brunbjerg
Lauridsen
Project Engineer,
E&A, Aarhus

Henning Laursen
Chief Engineer,
HW/SW, Aarhus

Jacek Sandomierski
Project Engineer,
E&A, Krakow

Jacob Maienborg
Christiansen
Project Manager,
Esbjerg

Jakub Kielar
Project Engineer,
E&A, Krakow

Jan Nowak
Project Engineer,
Mechanics, Krakow

John Skovsgaard
Project Engineer,
HW/SW, Aalborg

Kristian Holbek
Intern,
HR, Aarhus

Mads Lyngsø Møller
Business Consultant,
Aarhus

Marcus Hoch
Constructor,
E&A, Hamburg

Matthi Kaae Keller
Project Engineer,
Aarhus

Michael Boris
Petersen
Project Manager,
Esbjerg

Michal Polinski
Project Engineer,
Mechanics, Krakow

Morten Nøhr
Intern,
E&A, Aarhus

Niels Christian
Lind-Frandsen
Senior Engineer,
HW/SW, Aarhus

Pascal Partsch
Project Engineer,
HW/SW, Nürnberg

Pawel Wojcik
Project Engineer,
HW/SW, Krakow

Rasmus Gregersen
Project Engineer,
E&A, Aarhus

Rasmus Jørgensen
Senior Engineer,
Mechanics,
Copenhagen

Roman Mashkovskyy
Intern,
HW/SW, Aarhus

Simone Juel Olsen
Intern,
Mechanics, Aarhus

Steffen Vognstoft
Kristensen
Student Assistant, Sales,
Aarhus

Tan Quoc Dang
Intern,
Mechanics, Aarhus

Thomas Amthip
Mansachs
Senior Engineer,
HW/SW, Aarhus

Thomas Christensen
Project Engineer,
Mechanics,
Copenhagen

Thomas Gøtke
Project Engineer,
HW/SW, Aalborg

Thomas Leopold Berg
Student Assistant,
QMS, Aarhus

Trine Kjærskov
HR Coordinator,
Aarhus

Valentina Vuckovic
Project Manager,
Dortmund

Danmark | England | Polen | Spanien | Tyskland | Ukraine | USA
DIS (Dansk IngeniørService A/S) er Danmarks førende ingeniør- og udviklingsvirksomhed og
leverer konsulentydelser, rådgivning og totalløsninger til industrien i både ind- og udland. DIS
har afdelinger i Danmark, England, Tyskland, Polen, Spanien, Ukraine og USA og tæller nu 18
afdelinger på verdensplan og beskæftiger mere end 500 ingeniører og konsulenter. I Danmark
er navnet DIS, og i resten af verden er det CREADIS. Siden grundlæggelsen i 1997 har DIS haft
en stabil vækst og en sund økonomi.

