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Mir ruller sig ud på verdensmarkedet
 I år er der sket en rivende udvikling hos den danske

 robotkomet Mobile Industrial Robots, Mir. Aftaler med 20
 forhandlere på tre kontinenter er kommet i hus. USA skal
 erobres i 2016.

 Det går stærkt hos Mir i Odense. Medarbejderstaben er det
 seneste år mangedoblet. Og den succesrige serieiværksætter
 Torben Frigaard Rasmussen har fået øje på vækstfirmaet og er
 aktuelt indtrådt som bestyrelsesformand.

 Også en af verdens førende forskere inden for mobile robotter
 har været på besøg hos Mir. Og professor Bruno Siciliano
 vendte inspireret hjem til forskningslaboratoriet på Università
 degli Studi di Napoli Federico II i Italien.

 “AGV’er har været anvendt til automatisering af logistik i flere
 årtier, men det er først i løbet af det seneste årti, at udviklingen
 med bevægelses- og sensorteknologi, at AGV’er 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 denne robottype til, at
 dette marked pludselig accelererer i disse år. 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 ør den mobile robot i
 stand til automatisk at læsse og losse varer robotarme med
 eksempelvis robotarme,” forudser forskeren Bruno Siciliano.

 For hver kilometer robotten tilbagelægger, sparer den ejerne tid
 og kroner. Medarbejderen kan i stedet bruge sin tid på andet
 end at flytte produkter i en uendelig vandring mellem A og Å.
 Og det varer efterhånden ikke mere end et år, før den
 økonomiske gevinst er realiseret - et parameter, som ifølge
 Thomas Visti er afgørende:

 ”Mir-robotterne kører mellem otte og ti kilometer om dagen hos
 de hovedparten af kunderne. Det ville have været
 medarbejdere, der havde gjort det, hvis det ikke var for vores
 mobile robot,” siger Thomas Visti, som er selskabets CEO, Han
 har en fortid som salgsdirektør og Vice President hos Universal
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 Robots, og har således allerede en gang bevist, at han kan
 skabe stejl vækst på både top- og bundlinje. 

 Sammen med Torben Frigaard Rasmussens erfaringer med at
 drive virksomheder i blandt andet USA, forberder han Mir til et
 indtog netop i USA i 2016, hvor det nordamerikanske marked
 skal indtages med etablering af en afdeling i USA og opbygning
 af et forhandlernet i Nordamerika:

 “Jeg tror på, at jeg på flere områder kan være med til at gøre
 en forskel for MiR på, 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.

 Mir100-robotten er blandt de fire finalister til Dira
 Automatiseringsprisen 2015, som overrækkes af statsminister
 Lars Løkke Rasmussen ved åbningen af HI ´15-messen i
 Herning den 22. september.
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