
Smart Factory Assembly
Digital transformation af montagen
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Smart 
Factory
Assembly

Maksimal fleksibilitet
i din produktion

Forbedre kvaliteten 
i dine montageprocesser

Simplificerer arbejdet
for dine medarbejder

Gennemsigtighed i 
din montageprocesser

Opnå automatisering
for arbejdsprocesserne 

“ En fleksibel løsning til at 
forbinde og processikre 
din montagelinje”

ZIEHL-ABEGG SE – Produktionsplanlægger: 

“Med systemet kan vi producere mere end 100 varianter 
på en økonomisk fordelagtig måde, nemt selv indtaste 
nye og ændre eksisterende varianter, hvilket er meget 
vigtigt for os. Accepten af systemet blandt med-
arbejderne er høj, og der kan også uden problemer 
indsættes nyt personale i produktionen.”

SMART FACTORY ASSEMBLY SMART FACTORY ASSEMBLY

Fordele i din montage
 
Smart Factory Assembly optimerer processtyringen, 
kontrollerer værktøjet i montagen, samt registrerer 
produktionstrinene. Steps i montageprocessen er 
digitalt forbundet for at skabe ensartethed. 

Idéen med digitale arbejdsbeskrivelser er at opdele 
montageprocessen ned i steps. Hvert step guider 
medarbejderen gennem montageprocessen. 
Derudover kan montageværktøjer tilsluttes 

systemet, hvilket giver gennemsigtighed i at 
identificere potentialet for optimering, sikre 
sporbarhed af produktionsdata samt giver komplet 
processikkerhed.  
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Montagemedarbejderen guides gennem hvert 
step ved hjælp af interaktive arbejdsbeskrivelser. 
Dette forkorter onboarding af nye medarbejdere og 
sikrer en effektiv og korrekt montageproces. 
Smart Factory Assembly gør det muligt at håndtere 
et stort antal produktvarianter og pålideligt 
fremstille dem i en papirløs produktion.

Vi guider dig gennem Industri 4.0 med følgende 
kernekompetencer:

Digitalt forbundne smart tools og 
enheder

Digitale værktøjer og enheder er i den grad blevet en 
del af den nymoderne montageproces. Dog stilles 
der krav til at de er netværksforbundet og opgaverne 
leveres i de rigtige steps, vises korrekt og er kon-
stante. De mest relevante montageværktøjer kan 
tilsluttes Smart Factory Assembly , f.eks. smarte 
skruemaskiner, pick-to-light, nittemaskiner, måle- 
og testudstyr osv. 

Digitale og interaktive 
arbejdsbeskrivelser

De digitale arbejdsbeskrivelser kan nemt redigeres 
og tilpasses fra centralt hold, og gør det muligt at 
håndtere og ændre komplekse produktvarianter 
effektivt. De digitale arbejdsbeskrivelser kan tilgås 
direkte i produktionen via touchskærme, smart 
glasses eller tablets. Montagemedarbejderen guides 
gennem arbejdsprocessen og alle steps evalueres og 
dokumenteres automatisk. Systemet kan 
programmeres til hvor frie rammer den enkelte 
medarbejder har i montageprocessen eller for selve 
produktet. 

Sporbarhed af kvalitetsdata og 
kontinuerlige procesforbedringer 

Produktionsdata er sporbart helt ned på 
produktniveau, og relevant produktionsdata kan 
gennemgås til enhver tid. Den transparens, man 
opnår i produktionsprocessen, gør det muligt at lave 
hurtige og enkle analyser og implementere 
forbedringer løbende.

SMART FACTORY ASSEMBLY

Digital transformation af montagelinjen
 
Opnå intelligente montageprocesser med 
Smart Factory Assembly

Smart Factory Assembly i aktion.

Montagemedarbejderen guides gennem hele 
montageprocessen, omkring hvad der skal 
monteres, hvornår, hvor og hvordan. De digitale 
forbundne smart tools, styres automatisk og er 
forprogrammeret med de rigtige parametre.
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Fordelen ved digitale og interaktive 
arbejdsbeskrivelser er, at medarbejderen guides 
gennem hele montageprocessen step for step. 
Arbejdsbeskrivelserne kan udstedes gennem 
følgende teknologier:

Målet er at forbinde montagelinjen, således at 
hvert step i montageprocessen har hver deres 
specifikke formål. 

Jo flere montagevæktøjer som er forbundet med 
systemet, jo mere kan man udnytte følgende 
fordele:

 § Hurtigere opsætning af arbejdsstationer
 § Altid korrekte parametre for værktøjer ift. 
rækkefølge og montagested.

 § Automation af dataindsamling og steps i 
montageprocessen

De fleste værktøjer og digitale enheder kan 
forbindes til systemet. Her er nogle af de mest 
brugte:

Vores brede viden inden for befæstelsesteknologi 
gør, at vi kan yde kompetent rådgivning om hvilke 
værtøjer som opfylder dine behov.

Især inden for nitte- og bolteteknologi kan vi yde 
objektiv rådgivning på baggrund af et bredt pro-
duktsortiment. 

Opsat skærm 

 § Typisk en montagestation med skærm
 § Step for step instruktioner til 

medarbejderen
 § Optimal support til medarbejderen samt 

indsamling af kvalitetsdata

Digitale og interaktive arbejdsbeskrivelser Forbundne værktøjer og enheder

Batteridrevne
skruemaskiner

Smarte nitteværktøjer

1. Momentarme
2. Cobots/Robotter
3. Kameraer
4. Pick-to-light
5. Bitcube til skruebits
6. Momentnøgle
7. Måleinstrumenter
8. Printere
9. Pressemaskiner
10. Scannere
11. Identifikationssystemer

Tablet

 § Visning af montagevejledninger på dine 
mobile enheder.

 § Visning af arbejdsbeskrivelser, montering 
eller tegninger og liste over emner 

 § Fleksibel løsning ude på montagelinjen

Databriller (Smart glasses)

 § Visning af informationer direkte i synsfeltet. 
 § Ved hjælp af augmented reality kan du vise 

information dynamisk og sikre optimal      
informering af medarbejdere.

Smarte 
blindnitteværktøjer
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Sporbarhed af kvalitetsdata og 
løbende procesforbedring.

Alle produktionsdata gemmes i en database 
og kan til enhver tid tilgås. Procesafvigelser er 
synlige med det samme. De lagrede data svarer 
til specifikationerne fra arbejdsbeskrivelserne. 
Eksempelvis hvis  en skruemaskine er koblet 
til systemet, så vil data såsom vinkel på 
iskruning, tilspændingsmoment eller skruetid 
blive gemt. Derudover kan måleværdier for 
skrueforbindelserne specificeres og visualiseres 
ved hjælp af en skruekurve.

Målet for enhver produktion er, at maksimere 
effektiviteten. Smart Factory Assembly hjælper 
med at evaluere og visualisere alle data hurtigt og 
nemt. Uanset om det er over de enkelte arbejds-
stationer eller over hele produktionen. Dataene for 
alle procedure, procespunkter og kvalitets-
indikatorer gemmes i Smart Factory Assembly-
databasen, så virksomheden altid kan finde de 
nødvendige data frem ved evaluering. 

«Fra arbejdsstation til montagelinjen
- en arbejdsstation funktionalitet kan 
udvides til en hel montagelinje eller i 

samarbejde med eksisterende»
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NETVÆRKSFORBUNDET PRODUKTION

Direkte indvirkning på din produktion 
 

Montagemedarbejdere

Montøren guides under hele processen, så fejl 
undgås. Montagevejledningen kan tilpasses 
specifikt til den respektive montør med hensyn til 
sprog, uddannelsesniveau og detaljeringsgrad.

Kvalitets- & 
Produktionsstyring

Alle produktions- og kvalitetsdata bliver 
automatisk dokumenteret og gemt i systemet. 
Dokumentationen kan hurtigt og nemt tilgås 
og garanterer fuldstændig sporbarhed.

Procesplanlægning 

Den centraliserede oprettelse og styring af 
digitale arbejdsbeskrivelser muliggør nem 
kontrol af alle varianter og  versionering. Arbejds-
beskrivelser kan opdateres og udskiftes direkte 
fra kontoret og sendes ud til arbejdsstationerne 
eller linjerne. Derudover gør den modulære 
opbygning det muligt at styre hele montage-
processen / arbejdssekvenser og muliggør 
effektiv oprettelse af nye montagevejledninger.

1 1

2

3
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FIRE STEPS TIL AT OPNÅ DINE MÅL

Kom i gang: Målrettet, pragmatisk og 
uden risiko
 
Oplev fordelene ved Smart Factory Assembly ved at 
teste vores løsning i din produktion. Hvis systemet 
passer til dig, kan du vælge den version, der passer 
bedst til dine behov.

Kontakt

Kontakt os for at aftale et indle-
dende koordineringsmøde på:
smartfactoryassembly@bossard.com

Workshop

Ud fra dine ønsker vil vi sammen 
definere omfanget af services 
og bestemme konfigurationen 
af   den digitale arbejdsstation.

Evaluering
På baggrund af dine første erfaringer er du i stand 
til at vurdere, om Smart Factory Assembly giver 
din produktion den ønskede merværdi samt det 
omfang, du gerne vil arbejde videre med det med.

Proof of Concept
Vi opsætter en digital arbejds-
station (Smart Assembly station) 
i din produktion, konfigurerer den 
sammen med dig og træner dig i 
at bruge Smart Factory Assembly.

Webinar / demo

Vi vil diskutere din situation, de 
udfordringer du har og vise dig 
mulige løsninger.

VORES TILBUD

Skræddersyet løsninger til dine behov
 

* max. 3 Arbejdsstationer

Kontakt

Få en demo
Kontakt vores team

EnterpriseProfessionel  

KVALITETSDATABASE  

PRODUKTIONSTEKNISK DASHBOARD

BOSSARD SMART DEVICES

STANDARD IOT PORTFOLIO

ALLE IOT-ENHEDER  

STATISKE DOKUMENTER 

DYNAMISKE INSTRUKTIONER OG PROTOKOLLER 

AUTOMATISEREDE ARBEJDSBESKRIVELSER 

ERP / MES INTEGRATION  

SOFTWARE - TILPASNING  

Start
Dokumenter

Smart Befæstelse &
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www.bossard.com
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Vi tilbyder, direkte fra lager, mere end 200.000 
forskellige standardprodukter og produktbrands 
og tilbyder løsninger, der er tilpasset kundens 
applikation. Kombineret med services inden for 
områderne Smart Factory Assembly og Assem-
bly Technology Expert giver Bossard sine kunder 
mulighed for bæredygtigt at øge produktiviteten. 
Succesen kan måles: Proven Productivity omfatter 
blandt andet optimering af processer og reduktion 
af lagre for at øge effektiviteten og produktiviteten 
bæredygtigt. Derudover anses Bossard for at være 
en pioner inden for udvikling af intelligente produk-
tionsfaciliteter i overensstemmelse med Industry 
4.0. Bossard er noteret på SIX Swiss Exchange.

BOSSARD AG

En kort introduktion
 
Bossard er på verdensplan en af de førende 
leverandører af produktløsninger og services inden 
for befæstelse til industrien.

Smart Factory
Assembly –
En idé fra
Bossard.


