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Økonomisk etiketteringsrobot vinder 2022 

igus ROIBOT Award 

En afskrivningsperiode på 16 til 24 måneder og en fejlmargin på nul 

overbeviser panelet af ekspertdommere i robotikkonkurrencen 

 

Enkle, økonomiske automatiseringsløsninger findes både i et stigende 

antal små og mellemstore virksomheder og blandt store industrielle 

aktører. Hvert andet år uddeler igus ROIBOT prisen for de mest kreative 

applikationer. I år gik den eftertragtede pris til opfinderne af en 

etiketteringsrobot, udviklerne af et fuldautomatisk containersystem til 

dyrkning af grøntsager og urter samt designerne af en tapetseringsenhed. 

 

Robotter er i brug over hele verden – i logistik, laboratorier og landbrug. Hvert 

andet år arbejder eksperter fra industrien og fagpressen sammen med igus 

GmbH for at hædre de mest økonomiske, kreative og smarte løsninger med 

ROIBOT prisen. Konkurrencens fokus er på igus Low Cost Automation 

løsninger som deltarobotter, kartesiske robotter og ledarmsrobotter. Prisens 

navn siger det hele og afslører det vigtigste beslutningskriterie for 

dommerpanelet: investeringsafkast. I alt 110 indsendelser fra 20 lande viser de 

forskellige anvendelsesmuligheder for økonomisk robotik. I den anden årgang 

af konkurrencen vandt MFG Technik & Service GmbH dommerne med sin 

"LabelMonkey" etiketteringsrobot og vandt robotkomponenter til en værdi af 

5.000 euro. En robolink DP multiakse leddelt robot til 7,700 euro er hjertet i dette 

system. Dens to trykmoduler sikrer, at logistiketiketter er pålideligt fastgjort på 

paller. LabelMonkey er en enkel, økonomisk mekanisme for slutbrugeren. 

Systemet betaler sig selv på kun 16 til 24 måneder, hvilket gør det meget 

attraktivt for mange logistikfunktioner. 

 

 

Automatisk høstassistent indtager andenpladsen 

De stigende ekstremer i vejrforholdene på grund af klimaændringer kræver 

stadig større udgifter til ressourcer og personale i landbruget. Så er der 

afgrødeopbevaring og de lange transportruter. Den østrigske virksomhed 

Farmionic har derfor sat sig et helt særligt mål: Ingeniørerne udvikler fremtidens 

køkkenhave. Det er et fuldautomatisk, ressourcebesparende containersystem 
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til dyrkning af grøntsager og urter med 24/7 tilgængelighed, overalt i verden. En 

robolink DP robot påtager sig alle opgaver, fra plantning til høst, på en syvende 

akse. Robotsystemet koster 11,200 euro. Det betaler sig selv på 13 til 15 

måneder. Den banebrydende opfindelse tog andenpladsen. tapo-fix GmbH & 

Co. KG, der er baseret i Wolfsburg, tog tredjepladsen. Ved hjælp af en 

rumlineær robot har producenten af tapetseringsudstyr til hjem og håndværk 

udviklet en ekstremt overkommelig automatiseringsløsning til påføring af pasta 

på metal. Anskaffelsesværdien er 6,700 euro. For at frigøre medarbejdere 

påtager doseringsrobotten sig nu denne opgave. Det fungerer ekstremt præcist 

og hånd i hånd med personalet, hvilket sparer virksomheden op til 8,000 euro 

om året. 

 

Få mere at vide om vinderne af ROIBOT prisen 2022 på: 

https://www.igus.dk/info/roibot-winners-2022 

 
 
 
 
 
Overskrift: 

 

Billede PM6122-1 

MFG Technik & Service GmbH vandt førstepladsen i ROIBOT prisen for deres 

mærkningsrobot, efterfulgt af Farmionic med sit automatiske containersystem 

og tapo-fix klæbningsrobotten. (Kilde: igus GmbH) 
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OM IGUS: 
 
igus GmbH udvikler og producerer motion plastics. Disse smørefri, højtydende polymerer 

forbedrer teknologien og reducerer omkostningerne hvor ting er i bevægelse. Indenfor 

energiforsyninger, højfleksible kabler, glide- og lineære lejer samt føringsskrueteknologi 

fremstillet af tribo-polymerer, er igus verdensførende. Den familiedrevne virksomhed i Köln, 

Tyskland er repræsenteret i 31 lande og beskæftiger 4.900 medarbejdere world wide.. I 2021 

genererede igus en omsætning på 961 mio euro. Forskning i tribo-polymerer udført på branchens 

største testlaboratorium, skaber løbende innovationer og mere sikkerhed for brugerne. 234.000 

produkter kan leveres fra lager og levetiden kan beregnes online. I de seneste år er selskabet 

vokset ved skabelse af interne startups, f.eks. af kuglelejer, robotdrev, 3D print, RBTX platformen 

til Lean Robotics og intelligent "smart plastics" til Industry 4.0. Blandt de vigtigste 

miljøinvesteringer er "chainge" programmet - genindvinding af brugte energikæder - og 

deltagelsen i et selskab der producerer olie fra plastaffald. 

 
 
Navnene “igus", “Apiro”, "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", “drygear”, "drylin", "dry-tech", "dryspin", 

"easy chain", "e-chain", "e-chain-systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool”, "flizz", "ibow", 

“igear”, "iglidur", "igubal", “kineKIT”, "manus", "motion plastics", “print2mold”, "pikchain", "plastics for longer 

life", "readychain", "readycable", “ReBeL”, "speedigus", "tribofilament“, "triflex", "robolink", “xirodur”, "xiros", 

er varemærkebeskyttet i Tyskland og resten af verden. 
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