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IBS ENTERPRISE DENMARK A/S

IBS is the world leader in distribution
 resource management software,...

ABC Softwork

ABC Softwork leverer software til
 handel- og produktionsvirksomheder
 der ønsker profitabel...

Elbek & Vejrup A/S

Med Dynamics NAV i fokus udvikler
 vi IT-løsninger, der optimerer din
 kerneforretning og sikrer...

Mark Information A/S

Mark Information er en innovativ
 software virksomhed som udvikler
 og implementerer Workforce...

BIZbrains

BIZbrains får IT systemerne til at
 snakke sammen på en let måde. Vi
 leverer en komplet...
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MiR100-robotten er blandt de fire finalister til Dira Automatiseringsprisen 2015: Foto: MiR

Dansk robot-virksomhed i international
 udvikling
Danske Mobile Industrial Robots har i år lavet aftaler med 20 forhandlere på tre
 kontinenter. I 2016 kommer turen til USA.

| 11.09.15

Opret nyhed0Anbefal Kommentarer 0

IT & DATAFANGST Den danske robot-virksomhed Mobile Industrial Robots (MiR) fra Odense har
 fuld fart på i år. 20 aftaler med forhandlere på tre kontinenter er indgået, og i 2016 er målet at
 erobre det amerikanske marked. Den rivende udvikling kan også mærkes på medarbejderstaben,
 der det seneste år er mangedoblet, skriver teknovation.dk.

Læs også: Robotter kan skaffe danske arbejdspladser

Og der er god grund til, at den danske virksomhed har fået succes, mener en af verdens førende
 forskere inden for mobile robotter, Bruno Siciliano, der har været på besøg hos Mir.

“AGV’er har været anvendt til automatisering af logistik i flere årtier, men det er først i løbet af det
 seneste årti, at AGV’er har udviklet sig til at blive ægte mobile robotter med indlysende fordele for
 industrien. MiR100-robotten rummer alle disse egenskaber med sin intuitive programmering og
 fleksible anvendelse. Og kombineret med det lave prisniveau på denne robottype har det ført til, at
 dette marked pludselig accelererer i disse år," siger forskeren fra Università degli Studi di Napoli
 Federico II i Italien til teknovation.dk og fortsætter:
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Robotter kan skaffe danske arbejdspladser

| 02.09.15
Brugen af robotter kan betyde, at flere danske virksomheder
 vil insource produktionen tilbage til Danmark. Og det
 betyder nye danske arbejdspladser, side om side med
 robotterne.

Robotterne har bidt sig fast i Sydsjælland

| 31.08.15
Virksomheden Blue Ocean Robotics har netop fået
 forlænget sin aftale med Faxe kommune, og dermed
 fortsætter en af Danmarks største kommunale satsninger
 på robotter til bl.a. sundhed og velfærd.

Robotter bliver stadig mere udbredte

| 24.08.15
Robotteknologi bliver stadig mere udbredt - både i
 virksomheder, i det offentlige og i det private liv. Men den
 nye teknologi byder på nye udfordringer, mener Grundfos.

Danske virksomheder misser roboteventyr

| 18.08.15
Danske virksomheder har endnu ikke fået øjnene op for
 robotteknologi. For selvom markedet for specialiserede
 robotter er stort, tror mange virksomheder fortsat ikke, at
 deres varer kan produceres ved hjælp af robotter.

16 KUKA-robotter til møbelleverandør

| 27.07.15
KUKA Nordic har sammen med WIP Consulting vundet en
 licitation på 16 robotter til en leverandør, der fremstiller
 møbelkomponenter til en svensk møbelproducent.
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”Morgendagens udfordring bliver så at udvikle løsninger, der også adresserer de teknologiske
 udfordringer i at få kombineret mobiliteten med en form for motorik – altså løsninger, som gør den
 mobile robot i stand til automatisk at læsse og losse varer med eksempelvis robotarme”.

Læs også: Robotterne har bidt sig fast i Sydsjælland

Iværksætteren Torben Frigaard Rasmussen har fået øje på Mir og er netop indtrådt som
 bestyrelsesformand i virksomheden. Han er med til at forberede MiR på at indtage USA:

“Jeg tror på, at jeg på flere områder kan være med til at gøre en forskel for MiR, fordi jeg har prøvet
 vækstprocessen flere gange, og herigennem også har mange forretningsmæssige relationer rundt
 omkring i verden. Derudover ser jeg frem til at dele mine erfaringer med at opbygge en
 organisation, der kan understøtte de ambitiøse vækstplaner”, siger Torben Frigaard Rasmussen til
 teknovation.dk. 

-SSM
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