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Udforsk fremtiden 
i trygge rammer
På vegne af vores brancher og fl ere end 90 udstillere inden for auto-
matisering, robotter og digitalisering byder vi dig velkommen til Auto-
matik 2020.

Meget er forandret under covid-19, men selv i en digital tidsalder me-
ner vi, at det personlige møde er vigtigere end nogensinde. Vi skal ud 
og have fi ngeren på pulsen, mødes på tværs af brancher og holde os 
opdaterede på, hvor udviklingens strømme bevæger sig hen – alt sam-
men for at vi i fællesskab kan bidrage til at holde hjulene i gang i dansk 
erhvervsliv. Vi har brug for at møde hinanden.

Synergien mellem Automatiks konferenceprogram og udstillerne er 
stor, og det giver dig som besøgende rig mulighed for – på kortest 
mulig tid – at opdatere og udbygge din viden omkring nye løsninger og 
muligheder. Konferenceprogrammet tager afsæt i tidens og fremtidens 
udfordringer, og derfor kan du blandt andet se frem til at hente værdi-

fuld viden om robotter, kunstig intelligens, Industri 4.0 og maskinsik-
kerhed, ligesom det også bliver muligt at overvære fl ere spændende 
produktdemonstrationer. 

Automatik byder på tre dage med spændende konferencer, nye løsnin-
ger og innovative produkter samlet under ét tag, og vi vil alle gøre os 
umage for, at du som besøgende på messen føler, at dit besøg bliver 
både trygt og indholdsrigt. Antal, afstand og hygiejne er nøgleprincip-
perne i det trygge, personlige møde, og dette kan du derfor læse mere 
om på side 4 og 5.

På de følgende sider kan du også læse meget mere om konferencerne 
og få et overblik over alle messens udstillere. 

Velkommen til Automatik 2020.

Bliv inspireret og deltag 
i de højaktuelle konferencer

Brancheforeningernes
mediepartner

Jørgen Stenberg, 
Senior advisor, 

Hans Følsgaard A/S

Ole Krabbe, 
Koncerndirektør,

AVN Gruppen A/S

Søren Peter Johansen, 
Sekretariatsleder, 

DIRA

Michael Nielsen,
Administrerende direktør, 
Beckhoff  Automation ApS

Lars Ejnar Jensen, 
Administrerende direktør, 

Brdr. Klee A/S

Georg Sørensen, 
Administrerende direktør, 

MCH A/S
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Udstillerliste pr. 19.08.2020
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H
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TrygtMØDE
MCH gennemførte 13. - 16. august design- og interiørmessen Formland, den første 
messe siden nedlukningen i marts. Det skete under tryghedskonceptet TrygtMCH 
og samlede i alt 6.500 indkøbere og udstillere.

TrygtMCH blev særdeles godt modtaget, og kan opleves på Automatik-messen 
i Brøndby Hallen som TrygtMØDE.

Grundprincipperne er antal, afstand, adfærd og hygiejne – som du kan læse 
mere om på siden overfor.
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AUTOMATIK
COVID-19-KONCEPT
Med et nyt covid-19-koncept for Automatik 
passer vi på dig og dine kolleger: 

Før messen
•  Gæsterne fordeles jævnt

(ankomsttidspunkt 
vælges ved registrering)

•  Gæsterne modtager 
praktiske informationer
forud for besøget

•  Gæsterne opfordres til 
at downloade appen 
smitte|stop

•  Gæsterne opfordres til at
blive testet, hvis man har 
været i områder med
potentiel risiko for smitte

•  Tag ikke på Automatik ved
symptomer på sygdom

Messen
•  Fokus på rette antal gæster 

og udstillere i hallen (jf. myn-
dighedernes anbefalinger)

•  Messen opbygges efter 
gældende anbefalinger
– alle stande er 12 m2

•  Brede gange (4 meter) skal 
sikre plads til gæsterne

•  Hygiejnestationer og 
ekstra rengøring

•  Påmindelser om afstand 
og hygiejne

•  Tryghedskontrakt med 
udstillere sikrer antal, 
afstand og hygiejne

•  TrygtMøde-guider på 
messeområdet

•  Mundbind af type II vil være 
tilgængelige på messen 
som et supplement til dem, 
der ønsker det

Konferencer
•  Gennemføres i Idrættens 

Hus tilpasset de gældende 
anbefalinger

Indgang
•  Gæsterne fordeles ved 

tre indgange
•  Tællere sikrer det rette 

antal gæster i hallen og 
ved konferencerne

•  Synlig information med 
råd om antal, afstand 
og hygiejne

TRYGT
MØDE
ANTAL · AFSTAND · HYGIEJNE

Afrejse
•  Ved eventuel spidsbelastning 

guides gæster til rette 
udgang fra messen

Messeaktivitet er omfattet af Erhvervsministeriets retningslinjer 
pr. 14. maj 2020. Det betyder, at messer som et fagligt indkøbscenter 
er omfattet af regelsættet for indkøbscentre og stormagasiner, hvor der 
skal være et minimumsantal kvadratmeter pr. person på såvel standene 
som på hele messen.

Vi passer på hinanden
TRYGTMØDE

ANTAL · AFSTAND · HYGIEJNE
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Carsten Schøler Lass, 
head of sales, 
ansvarlig for
Robotics-afdelingen i 
Bila A/S 

”Man kan simpelthen ikke sidde der-
hjemme og kigge ud ad vinduet og få 
en fornemmelse af, hvad der sker i bran-
chen. Vi er nødt til at komme ud og op-
leve alle de nye teknologier og hente 
noget ny viden, så vi fortsat kan have en 
fi nger på pulsen.
Desuden tror jeg på H2H - human to hu-
man: At mennesker handler med men-

nesker. Det har aldrig været vigtigere at 
pleje sine relationer, end det er nu, så 
jeg glæder mig enormt meget til at kom-
me ud og netværke med både nye og 
eksisterende kunder og leverandører 
på Automatik.”

Peter A. Dahlgaard, 
area sales manager, 
Sihm Højtryk 

”Vi skal have respekt for covid-19, men 
hvis vi skal holde liv i vores virksomhe-
der og erhvervsliv og ikke mindst vores 
eksport, så bliver vi nødt til at komme ud 
og møde hinanden. 
Det at mødes face to face giver simpelt-
hen så meget, så jeg vil opfordre 

folk, der har lyst og føler sig trygge til at 
møde op til Automatik-messen.”

Michael Nielsen, 
administrerende direktør,
Beckhoff  Automation ApS

”Vi har som mange andre været udfor-
dret med at besøge vores kunder under 
covid-19, så med Automatik-messen får 
vi en fantastisk mulighed for at komme 
ud og tale med vores kunder, potentielle 
nye og ikke mindst mulige samarbejds-
partnere.
Det at kunne møde folk fysisk i øjenhøj-
de og fremvise vores mange produkter 

og nyheder glæder vi os rigtig meget til. 
Face to face mødet er ekstremt vigtigt 
både i forhold til kommunikationen og 
relationen, men ligeledes for at være i 
stand til at vise robotternes mange mu-
ligheder.” 

”Automatik er yderst populær blandt 
både udstillere og besøgende, fordi det 
er en fagmesse i ordets bogstaveligste 
forstand. Her møder du besøgende, der 
går målrettet efter at undersøge nye 
produkter og automatiseringsløsninger. 
De fl este har en teknisk baggrund og 
repræsenterer alle brancher i dansk in-
dustri, og vi bruger messen til at skabe 

værdifulde relationer til indkøbere, ma-
skinbyggere, udviklere og andre fagfolk 
og beslutningstagere.
Muligheden, for at besøgende kan un-
dersøge vores produkter fysisk, giver 
en helt anden oplevelse end et online 
webinar.”Flemming Blauert, 

produktchef, 
AVN Teknik

”Automatik er en af de klart vigtigste 
danske messer for LINAK. Messen giver 
os en unik mulighed for at vise, hvilke 
løsninger vi arbejder på, og hvad fremti-
den bringer inden for elektrisk 
aktuatorteknologi.
På messen ved vi, at vi får værdifulde 
input fra de besøgende om eksempelvis 
automatisering og datakommunikation, 

som vi kan bruge til at udvikle de løsnin-
ger, som markedet efterspørger.
Automatisering, robotter og AGV’er er 
et stort fokusområde for os, og vi delta-
ger på messen for at tage temperaturen 
på feltet og mulighederne i Danmark. Vi 
glæder os til den 8.-10. september.” John Lund, 

key account manager, 
LINAK Danmark A/S
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Konferenceprogram

Læs mere og tilmeld dig på automatikmesse.dk

TIRSDAG
11.00-12.00  
Åbningskonference: DIRA 
Automatiseringsprisen 2020
Lad dig inspirere af de absolut bedste 
automationsprojekter i dansk industri, 
når personerne bag de tre nominere-
de til DIRA Automatiseringsprisen i 
Danmark fortæller. 
De tre nominerede er allerede fun-
det og Welltec, Juliana Drivhuse eller 
VOLA, kan se frem frem til at løbe med 
dette års DIRA Automatiseringspris.  

12.30-13.30 
Robots eller Cobots?
Vidste du, at de fleste cobots anvendes 
som robots? Dvs. de er beskyttet af 
fysiske eller virtuelle hegn, så deres ind-
byggede sikkerhed ikke kommer i spil.
Ender din næste cobot bag lignende 
hegn, giver det måske mere mening at 
investere i en klassisk robot uden inte-
greret sikkerhed.
Hør om regler og hvilke argumenter 
andre virksomheder benytter, når de 
skal vælge mellem cobot og robot. 

13.45-15.00 
Fra prototypefremstilling til  
digital precision manufacturing
Tre stærke profiler giver hvert deres 
inspirerende oplæg: ”Industriel 3D-print 
og kobling til avancerede proceskæder” 
ved David Bue Pedersen, DTU, ”Additive 
Manufacturing i produktionen” ved Ken-
neth Callesen fra LEGO og ”Construc-
tion 3D Printing – COBOD” ved Simon 
Klint Bergh, COBOD International A/S.

ONSDAG
09.45-11.00
Bedre produktion med kunstig 
intelligens
Kunstig intelligens, AI, sniger sig 
ind overalt. Det bliver bl.a. brugt til 
overvågning, og de sociale medier bru-
ger det til at fastholde din opmærksom-
hed. EU har netop vedtaget, at AI skal 
komme os alle til gavn. AI vil helt sikkert 
påvirke, den måde vi producerer på i 
fremtiden. Hør hvordan danske virksom-
heder allerede anvender AI, hvordan AI 
fremover bliver reguleret, og hvad det 
betyder for sikkerheden.

12.30-13.30
Danmarks Robotstrategi
Regeringen har netop i år offentlig- 
gjort en national robotstrategi. Andre 
har i lang tid haft en strategi. Hør om 
disse og få samtidig de gode råd til din 
virksomhed og dig selv, så du og ro-
botterne kan være med til at sikre øget 
produktivitet, arbejdspladser samt høj 
velfærd til os alle i fremtiden. Afsluttes 
med en paneldebat.

13.45-15.00
Beyond compliance, industry 
4.0, Track and trace: Why and 
How?
Track and trace-entusiaster fra DNV GL, 
Worldline og Persequor giver deres bud 
på, hvordan og hvorfor du bør inkludere 
en track and trace i din digitale forsyn-
ingskæde og gennem hele den industri-
elle automatiseringsproces. 

TORSDAG
09.45-11.00 
Mennesker og robotter
Vi kender alle den gode historie, der 
gør os nysgerrige efter at høre og 
lære mere.
Historierne får du her.
Kom og mærk entusiasmen fra ni ro-
botleverandører, når de fortæller om 
deres sjoveste, sejeste, mærkeligste 
og mest spektakulære løsning eller 
oplevelse med robotter.

12.30-13.30
AI øger kvalitet og 
produktivitet
Deep learning og andre algoritmer 
baseret på kunstig intelligens kan 
finde struktur i kaos. 
Hør om, hvordan danske produktions-
virksomheder kan kvalitetskontrol-
lere den perfekte polerede overflade, 
samt hvordan kunstig intelligens kan 
sikre vaskeanlæg mod nedbrud.

13.45-15.00
Digital reality
Hvordan bliver Virtual, Augmented  
og Mixed Reality anvendt i danske  
industrivirksomheder? Med afsæt i 
Digital Reality-projektet, som er støttet 
af Industriens Fond, får du indblik i 
gevinster og udfordringer ved anven-
delse af disse nye teknologier både 
på fabriksgulvet og i samarbejdet  
mellem leverandør og kunde. 

09.00-10.00   ATEX i virkelighedens verden
10.00-11.00   CE-mærkning og  

risikovurdering i praksis
11.00-12.00   Nyt om maskinsikkerhed  

og CE-mærkning

13.00-14.00  Krav/ansvar for virksom-
hedens maskiner- har I styr 
på sikkerheden?

14.00-15.00   Implementering af kollabo-
rative robotter (cobots) - er 
samarbejdet sikkert?

15.00-16.00  CE-mærkning af maskiner - 
hvordan gør man?"

ALLE DAGE
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ROBOTTER
11.00-12.00 Tirsdag 8. september Gunnar Nu Sal, Idrættens Hus

Robots eller cobots? 
Mads Mathiesen, Teknologisk Institut

Dorte Martinsen, BM Silo 

Hans Morten Henriksen,  Maskinsikkerhed

Facilitator: Søren Peter Johansen, Sekretariatsleder, DIRA

Vidste du, at de fleste cobots anvendes som robots? Dvs. de er 
beskyttet af fysiske eller virtuelle hegn, så deres indbyggede sik-
kerhed ikke kommer i spil.
Ender din næste cobot bag lignende hegn, giver det måske mere 
mening at investere i en klassisk robot uden integreret sikkerhed.

Hør om regler og hvilke argumenter andre virksomheder benytter, 
når de skal vælge mellem cobot og robot.

Danmarks robotstrategi 
Jacob Kjeldsen, Fremstillingsindustrien

Henrik Aarestrup, Dansk Metal

Kim Reeslev, DIRA

Facilitator: Søren Peter Johansen, Sekretariatsleder, DIRA

Regeringen har netop i år offentliggjort en national robotstrategi. 
Andre har i lang tid haft en strategi. Hør om disse og få samtidig de 
gode råd til din virksomhed og dig selv, så du og robotterne kan 
være med til at sikre øget produktivitet, arbejdspladser samt høj 
velfærd til os alle i fremtiden.

Afsluttes med en paneldebat.

Mennesker og robotter 
Facilitator: Søren Peter Johansen, Sekretariatsleder, DIRA

Vi kender alle den gode historie, der gør os nysgerrige efter at høre 
og lære mere.
Historierne får du her.
Kom og mærk entusiasmen fra ni robotleverandører, når de fortæl-
ler om deres sjoveste, sejeste, mærkeligste og mest spektakulære 
løsning eller oplevelse med robotter.

Georg Sørensen

Med forbehold for ændringer

Åbningskonference:  
DIRA Automatiseringsprisen 2020
Velkomst ved Georg Sørensen, administrerende direktør,  
MCH A/S

Overrækkelse af DIRA Automatiseringsprisen 2020 
Overvær kåringen af dette års vinder af DIRA Automatiseringspri-
sen og hør om de inspirerende automationsprojekter, der har givet 
en nominering til den prestigefyldte pris.

Welltec:
Welltec har implementeret en helt unik robotsvejseløsning til pro-
duktion af udstyr til energisektoren. Denne løsning er en sammen-
sætning af mange nye teknologier og processer, hvilket gør den 
speciel. Løsningen giver Welltec afgørende konkurrencefordele på 
flere vigtige parametre, hvilket er med til at sikre, at Welltec kan 
fastholde sin position som førende high-tech engineering partner i 
energisektoren. Blandt fordelene ved løsningen er mindre ensidigt 
gentagende arbejde, ingen gener fra giftig røg og høj grad af spor-
barhed af selv den mindste svejsedetalje.

VOLA:
VOLA har med installationen af en flåde af ni mobile robotter sat 
fokus på fleksibilitet og hurtig omstilling af produktflowet. Auto-
matiseringen har gjort, at VOLA hurtigere kan omstille sig til nye 
markeder, samtidig med at det har højnet produktiviteten. Ved at 
automatisere processen er fejlene, der tidligere er sket under ma-
nuelle arbejdsmetoder, fjernet, og de ansatte har færre tunge løft 
og ensformigt arbejde.

Juliana Drivhuse:
Juliana Drivhuse i Odense har planlagt og implementeret en avan-
ceret robotcelle, der forener lagerautomater med avanceret visi-
onteknologi i en fuldautomatisk pakkeløsning af delelementer til 
drivhuse. Indtil nu har de små drivhusdele ligget i en stor pose sam-
men med de større dele, som er blevet sendt ud til kunderne. Efter 
automatiseringen af processen bliver delene pakket i rumopdel-
te papkasser, der gør oplevelsen bedre og samlingen langt mere 
overskuelige for kunderne.

DIRA
DANSK ROBOT NETVÆRK

DIRA
DANSK ROBOT NETVÆRK

Mads Mathiesen

Dorte Martinsen

Hans Morten 
Henriksen

Jacob Kjeldsen

Kim Reeslev

Søren Peter 
Johansen

Henrik Aarestrup

12.30-13.30 Onsdag 9. september Gunnar Nu Sal, Idrættens Hus

09.45-11.00 Torsdag 10. september Gunnar Nu Sal, Idrættens Hus

12.30-13.30 Tirsdag 8. september Gunnar Nu Sal, Idrættens Hus
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AI - ARTIFICIAL INTELLIGENCE

Bedre produktion med kunstig intelligens 
Kim Skov Hilding, Dansk Standard

Peter Skovhus, Novo Nordisk

Hans Morten Henriksen, Maskinsikkerhed

Facilitator: Søren Peter Johansen, Sekretariatsleder, DIRA

Kunstig intelligens, AI, sniger sig ind overalt. Det bliver bl.a. brugt 
til overvågning, og de sociale medier bruger det til at fastholde 
din opmærksomhed. EU har netop vedtaget, at AI skal komme os 
alle til gavn. AI vil helt sikkert påvirke, den måde vi producerer på 
i fremtiden. Hør hvordan danske virksomheder allerede anvender 
AI, hvordan AI fremover bliver reguleret, og hvad det betyder for 
sikkerheden.

09.45-11.00 Onsdag 9. september Gunnar Nu Sal, Idrættens Hus

AI øger kvalitet og produktivitet 
Thomas Høibjerg Giselsson, Teknologisk Institut

Tudor Morar, Inwatech (på engelsk)

Facilitator: Søren Peter Johansen, Sekretariatsleder, DIRA

Deep learning og andre algoritmer baseret på kunstig intelligens 
kan fi nde struktur i kaos. 
Hør om, hvordan danske produktionsvirksomheder kan kvalitets-
kontrollere den perfekte polerede overfl ade, samt hvordan kunstig 
intelligens kan sikre vaskeanlæg mod nedbrud.

Med forbehold for ændringer

12.30-13.30 Torsdag 10. september Gunnar Nu Sal, Idrættens Hus

Thomas Høibjerg 
Giselsson

Tudor Morar

Kim Skov Hilding

Peter Skovhus

Hans Morten 
Henriksen
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INDUSTRI 4.0
13.45-15.00 Tirsdag 8. september Gunnar Nu, Idrættens Hus

Additive Manufacturing i produktionen 
Kenneth Callesen, technology manager/platform owner, 
LEGO Company

Få et indblik i den rejse, LEGO har været på - krydret med nogle 
eksempler på, hvordan Additive Manufacturing bliver brugt i pro-
duktionen af LEGO i dag. 

Additive Manufacturing (AM) teknologien er ikke ny. Teknologien 
startede som en prototype, men det er, hvordan vi bruger teknolo-
gien i dag, der er interessant her. AM har stille og roligt positione-
ret sig som en ”ny” og spændende teknologi med potentiale. Pro-
cessen med at indfri potentialet i Additive Manufacturing er både 
spændende og lærerig, selvom opgaven endnu ikke er løst. Der 
fi ndes mange gode udfordringer som f.eks. at fi nde de rette appli-
kationer, bruge 3D-print rigtigt, hvad er det gode design, hvordan 
ser det ud osv.

Hør hvordan LEGO har arbejdet med forhindringer på rejsen, og 
hør dem løfte lidt af sløret for, hvor vi er på vej hen.

Construction 3D Printing - COBOD
Simon Klint Bergh, founding partner - application manager, 
COBOD International A/S

3D Printing in construction has developed a lot the past years. Sin-
ce COBOD printed the fi rst house in Europe in 2017 development 
has gone fast. Since then COBOD has developed a second ge-
neration Construction 3D Printer - The BOD 2 and sold a 2 digit 
number of machines installed in 4 diff erent continents. Get a pic-
ture of the state of the art of COBODs construction 3D Printers 
and introduction to some of the interesting application areas of the 
technology and how the benefi ts of the technology can vary with 
diff erent locations in the world.

Facilitator: Michael Nielsen, Beckhoff  Automation ApS (DIRA) 

Industriel 3D-print og kobling til avancerede 
proceskæder
David Bue Pedersen, seniorforsker, gruppeleder, DTU Mekanik

3D-printeren kan sjældent stå alene. Typisk opstår den disruptive 
mulighed, når 3D-printeren kobles med en konventionel proces 
eller proceskæde, hvorigennem agiliteten fra 3D-print-processen 
kan overføres til den eksisterende proces. Herved opnås en hybrid 
produktionsform, hvor det bedste fra begge verdener kobles: Den 
korte lead-time og den geometriske frihed fra 3D-printeren samt 
volumen og robusthed fra den konventionelle fremstillingsmetode. 
Hør om de nyeste strategiske anvendelser af 3D-print i industriel 
fremstilling.

Fra prototypefremstilling 
til digital precision 
manufacturing

Beyond Compliance, Industry 4.0, Track and 
trace: Why and how? 
Anemette Hansen, global food business development manager - 
digital assurance & supply chain, DNV GL

Nichlas Hyldgaard-Olesen, senior business development 
Manager, Worldline

Emanuel Greisen, managing director, Persequor

Host: Michael Nielsen, managing director of Beckhoff  
Automation

Regulatory trends and frameworks amplify the importance of track 
and trace within the digital supply chain. The European Tobacco 
Products Directive (TPD), Medical Device Regulations (MDR), and 
Framework Convention for Tobacco Control (FCTC) have set the 
pace in this regard. As businesses reshaped their operations to 
comply with these regulations, they digitised their manufacturing 
processes and supply-chains. 

Lessons learned made it apparent that manufacturers should con-
sider track and trace as part of their digital supply chains for com-
pliance reasons, but also for reasons beyond compliance. These 
include positive outcomes relating to internal governance, quali-
ty assurance, data management, other digital improvements and 
more.

Join our session to fi nd out how you can - and why you should - in-
clude a track and trace capability at the core of your digital supply 
chain and throughout the industrial automation process.

Digital Reality
Jens Lauritsen, chief product offi  cer, Virsabi

Hvordan er teknologien bag Digital Reality og anvendelsen af f.eks. 
HoloLens, smartphones, tablets og VR-briller. Hvordan kommer 
man i gang, og hvilke gevinster kan man høste. 
Hvilke er de vigtigste use-cases på den korte bane? Og den lidt 
længere bane?

Louise Kock, akademisk medarbejder, DTU

En gennemgang af Digital Reality projektet med fokus på forsk-
ningsresultaterne. Hvilken faglig viden ligger der bag brugen af og 
behovet for Digital Reality. Hvordan ser omfanget af teknologien 
ud. Hvordan virker det i produktionen. Hvordan reagerer medar-
bejderne? Hvilke resultater har vi opnået så langt, og hvad byder 
fremtiden på.

Simon Tofte, head of projects, Jorgenson Engineering

Hvad har virksomheden fået ud af at indarbejde Digital Reality 
værktøjer? Hvad var opgaven? Hvordan blev den løst, og hvilke 
udfordringer var der undervejs? Hvad er læringen indtil nu, hvor 
skal vi hen i fremtiden?

Facilitator: Michael Nielsen, Beckhoff  Automation ApS (DIRA)  

13.45-15.00 Onsdag 9. september Gunnar Nu, Idrættens Hus

13.45-15.00 Torsdag 10. september Gunnar Nu, Idrættens Hus

Med forbehold for ændringer

David 
Bue Pedersen

Anemette Hansen

Nichlas 
Hyldgaard-Olesen

Nichlas 
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Jens Lauritsen
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Callesen

Simon 
Klint Bergh
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MASKINSIKKERHED - MINIKONFERENCER

ATEX i virkelighedens verden
Hans Morten Henriksen, direktør, civilingeniør, 
Maskinsikkerhed ApS

Vi tager dig gennem begreberne, og giver dig redskaberne til
at genkende og evt. reducere ATEX-udfordringer:
- Kort introduktion til begreber og regler, pligter og ansvar
- Brugerens opgaver ved planlægning, ordre, drift og vedligehold
- Leverandørernes opgaver
- Hvordan får I samarbejdet til at fungere
- Hvad kan du selv gøre?

CE-mærkning og risikovurdering i praksis
Thomas Thillemann Petersen, 
Seniorkonsulent/Salgschef, Maskinsikkerhed ApS

Alt kan lade sig gøre. Du skal blot kunne dokumentere at løsninger-
ne er sikre:
- Hvad er CE-mærkning?
- Dine opgaver og ansvar, både som bruger og fabrikant 
- Risikovurdering: Værdi i design og idefase
- Standarder: Dine hjælperedskaber til gode og holdbare løsninger  
- Når der ikke fi ndes erfaringer, hvordan dokumenterer du dine 

egne løsninger?
Afh oldes i samarbejde med Dansk Standard.

Nyt om maskinsikkerhed og CE-mærkning
Thomas Thillemann Petersen, 
Seniorkonsulent/Salgschef, Maskinsikkerhed ApS

Nyt Maskindirektiv på vej, vi giver en introduktion til de forventede 
ændringer: 
- Hvorfor? Hvornår? Og hvad forventes ændret?
- Elektroniske brugsanvisninger? 

Andre væsentlige nyheder om maskinsikkerhed og CE-mærkning 
af maskiner:
- DS/EN ISO 12100 Risikovurdering
- Forsyningsadskillere, placering mv; nye krav fra 19. september 

2020
- EN 60204-1:2018 El på maskiner
- Maskiners brugsanvisning jfr DS/EN ISO 20607
Afh oldes i samarbejde med Dansk Standard.

09.00-10.00 Alle dage Ragnhild Hveger, Idrættens Hus

10.00-11.00 Alle dage Ragnhild Hveger, Idrættens Hus

11.00-12.00 Alle dage Ragnhild Hveger, Idrættens Hus

Krav/ansvar for virksomhedens maskiner 
- har I styr på sikkerheden?
Tom Lorentzen, senior maskinsikkerhedskonsulent, 
Pilz Skandinavien K/S

- Hvilke krav er der til brugen af maskiner, og hvordan opfyldes de?
- Indkøb og ibrugtagning af nye maskiner
- Ændringer af eksisterende udstyr
- Sammenbygning af maskiner (f.eks. maskinlinjer)

Implementering af kollaborative robotter 
(cobots) 
- er samarbejdet sikkert?
Tom Lorentzen, senior maskinsikkerhedskonsulent, 
Pilz Skandinavien K/S

- Risikovurdering og praktiske sikkerhedsløsninger
- Validering af sikkerheden
- Krav til CE-mærkning
- Virksomhedens rolle og ansvar

CE-mærkning af maskiner - hvordan gør 
man?
Tom Lorentzen, senior maskinsikkerhedskonsulent, 
Pilz Skandinavien K/S

- Baggrund for CE-mærkning
- CE-mærkningsproceduren
- Anvendelse af standarder
- Nødvendig dokumentation

13.00-14.00 Alle dage Ragnhild Hveger, Idrættens Hus

14.00-15.00 Alle dage Ragnhild Hveger, Idrættens Hus

15.00-16.00 Alle dage Ragnhild Hveger, Idrættens Hus

Med forbehold for ændringer

Thomas Thillemann 
Petersen

Thomas Thillemann 
Petersen

Hans Morten 
Henriksen Tom 

Lorentzen

Tom 
Lorentzen

Tom 
Lorentzen

PRODUKTDEMOER - Flere produktdemoer følger. Følg med på automatikmesse.dk

Bin-Picking og kvalitetsinspektion
Stefano Tonello, CEO - IT Robotics Italy, DanRobotics

Simplifi cer jeres plukkeproces med Intelligent Bin-Picking med 
EyeT+ med efterfølgende kvalitetsinspektion med EyeT-Inspect.
Udstyret fremvises efterfølgende på DanRobotics stand 1404.
IT robotics´s Bin-Picking systemer anvendes i dag over hele verden.

12.30-14.00 Onsdag 9. september Preben Elkjær, Idrættens Hus
Torsdag 10. september
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Arrangører i samarbejde med MCH Messecenter Herning:

VVS- og El-tekniske Leverandørers 
Brancheforening

Brancheforeningernes
mediepartner

Brancheforeningen for Industriel 
Teknik, Værktøj og Automation

Dansk Robot Netværk

DIRA
DANSK ROBOT NETVÆRK

Tilmeld dig messen og konferencerne på  
automatikmesse.dk

ÅBNINGSTIDER  
8.-10. september 2020

Kl. 08.30 – 16.00 

ARRANGØR
MCH Messecenter Herning

automatik@mch.dk
+45 9926 9926

STED
Brøndby Hallen

Brøndby Stadion 10
2605 Brøndby

WEBSITE 
automatikmesse.dk
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