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pakker
lnnovativ
losning
sadiner
i6narhidsgang
"Pick,Process
Cabinplants
andPlace"indstillettil
irets Automatiseringspris.

Cabinplants robothindteringssystem "Pick, Process
and Place"til fisk og skaldyr, som kombinerer forskellige forarbejdningstrin,
er det forste i verden afsin
art.
Tre-i-6n robotten udvelger, processererog pakker i
6n arbejdsgang.'En innovativ robotlosning, der vekker opsigt.
Du sidder med en dise
sardiner, der er sirligt lagt
pi dise, parate til at blive
spist.
Det ser simpelt ud, men
faktisk er pakningen kompliceret - indtil Cabinplant
kom pi markedet med ny
innovativ losning.
Sardinerne
udvelges
af et kamera med fokus
pi hver enkelt lille fisk pi
samlebindet. Processoren
udregner noje, hvor fisken
skal skeres for at passened
i sardindisen. Hoved. hale
og indvolde sugesud. Nu er
der kun selve pakkeprocessen tilbage...
Dernest udvalger robotten sardinernedn efter en:
Vegten tagesi betragtning
siledes,at disen i sidsteende vejer si tet pi den vegt,

pakkes
Sardiner
effektivthosCabinplant.
den ifolge indholdsbeskrivelsen skal veje.
Til slut pakkes sardinerne, si indholdet matcher og
ser indbydende ud - alt i 6n
og samme proces.
Robotlosningen
har
enormt potentiale, specielt
i fiskeindustrien. Sammen
med industriel designer,
Brahe Design,lykkedesdet
at fi en robotlosning si
gennemfort, at Cabinplant
i zou vandt "Ingeniorens
Produktpris".
Tilbagebetalingstiden pi
robotlosningen er mindre
end to ir.
- Pi Cabinplant er vi meget glade for at vere blandt
de nominerede til Automatiseringsprisen. Vi har arbejdet meget intensivt med

vores robotlosning siledes,
at funktion, automatik,
fleksibilitet og hygiejnisk
designgir hind i hind. Dette har ogsi gjort, at lssningen har fiet utroligt meget
opmerksomhed fra vores
kunder samt ikke mindst
fra nye markeder, siger Ralf
Astrup, CabinplantA/S.
- Vi setter en stor are i
at vere sammenmed de andre meget dygtige nominerede til prisen. Det er altid
rart at se,at det store arbejde, vi laver med losningerne ogsi bliver bemarket andre steder.
Cabinplant AiS er indstillet af Henning Ingemann
Hansen, Cabinplant A/S.
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