
Opgaven
Blandt Arlas mange produkter er hvidløgssmør, 
der produceres i pakker à 250 gram. Arla øn-
skede en løsning til palletering af kasser med 
hvidløgssmør.

”Robotløsningen med palletering har aflastet 
det, vi kalder røde arbejdspladser, der er 
kendetegnet ved ensformigt arbejde og tunge 
løft. Det har været godt for arbejdsmiljøet at 
få en robot. At vi valgte en robot frem for en 
anden palleteringsløsning skyldes, at en robot 
er mere fleksibel end de andre løsninger, vi 
kunne have valgt.”

Løsning
Opgaven blev løst med en robot, der griber 3 
kasser ad gangen og palleterer disse. Forinden 
er kasserne kørt hen over en vægt, og såfremt 
en kasse vejer for lidt, bliver den skubbet ud på 
en sliske, og på den måde udføres en ekstra 
produktionskontrol. Alle materialer i afskærm-
ningen m.v. er udført i rustfast materiale. 
Der er lysgitter ud for pallepladsen af hensyn 
til optimal sikkerhed ved palleskift samt ved 
rengøring.

”ScanRobot har haft den rigtige forståelse over 
for de krav, vi har. Her tænker jeg specielt på 
hygiejnekrav, som vi lægger stor vægt på. Den 
rigtige løsning for os skal være rengørings-
venlig, et hygiejnisk design, og det har vi fået. 
Løsningen har fuldt ud efterlevet de krav, vi 
stillede. Vi er absolut tilfredse med den løsning, 
vi har fået.”

”Driftssikkerheden er, som den skal være. Og 
vi har også efterfølgende fået lavet de regu-
leringer, vi har ønsket. ScanRobot har selv 
henvendt sig flere gange for at tjekke, at alt 
fungerede, som det skulle. Vi har fået en rigtig 
god service.”
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Arla Foods er en mejerikoncern, hvis 
ejere udgøres af omkring 12.000 
mælkeproducenter. Andelsselska-
bet har produktion i 13 lande og 
salgskontorer i yderligere 20 lande. 
Koncernen beskæftiger i alt mere end 
22.000 medarbejdere. Produkterne 
er mange, og blandt de mest kende 
er ”Arla”, ”Lurpak” og ”Castello”, der 
sælges i mere end 100 lande, hvor de 
vigtigste markeder er Storbritannien, 
Danmark, Sverige, Finland, Tyskland 
og Holland.

”ScanRobot har haft den rigtige for-
ståelse over for de krav, vi har. Her 
tænker jeg specielt på hygiejnekrav, 
som vi lægger stor vægt på. Den 
rigtige løsning for os skal være ren-
gøringsvenlig, et hygiejnisk design, og 
det har vi fået. Løsningen har fuldt 
ud efterlevet de krav, vi stillede. Vi er 
absolut tilfredse med den løsning, vi 
har fået.”

Fakta Boks


