
ROBOTLØSNING SIKRER KONKURRENCEEVNE OG 
FOREBYGGER ARBEJDSMILJØSK ADER.

Øget automation 
Austral ian B odycare

I knapt 30 år har den fynske virksomhed 

Australian Bodycare produceret effektive 

hudplejeprodukter, der er baseret på naturlige 

aktiver i form af australsk Tea Tree Oil. 

Støt stigende efterspørgsel fra danske 

og udenlandske kunder betyder, at 

virksomheden konstant er vokset. I dag 

er Australian Bodycare mere end 40 

medarbejdere og har kunder på hele kloden. 

Den konstante vækst indebærer, at der 

løbende er mange produkter, der skal pakkes  

i kasser og sendes afsted.

Det kalder på en kompakt, effektiv og 

brugervenlig robotløsning.

Tidligere blev al pakning og stabling foretaget manuelt. Det betød en stor del gentagende arbejde, pakning i kasser 

og stabling på paller, var arbejdsmiljømæssigt udfordrende og slidsomt for de ansattes knæ, ryg og led. 

Samtidig var det manuelle arbejde ikke lønsomt. Australian Bodycare er i skarp international konkurrence, og derfor  

er rentabilitet væsentlig. En medarbejder, der fast skulle tage sig af pakning, var ikke driftøkonomisk optimalt.  

Med virksomhedens ambition om konstant at minimere omkostningerne, øge automationsgraden og gøre tingene 

smartere, var det oplagt at fokusere på om en produktiv robotløsning kunne overtage det gentagende arbejde.

ØGET FLEKSIBILITET, BEDRE ARBEJDSMILJØ 
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LØSNINGEN
Efter en dialog med Technicon besluttede 

Australian Bodycare sig for at investere i 

• En UR10e-robot

• En Technicon Liftstand

• En Robotiq-vakuumgriber

AU S T R A L I A N  B O DYC A R E S 
U D BY T T E
• Ud over at fremme fleksibiliteten er løsningen 

samtidig brugervenlig

• Forprogrammer i robotten gør at man med 
et par klik, enkelt og hurtigt kan udføre de 
pakkeopgaver der ønskes 

• Forbedret omstillingsevne 

• Sikrer konkurrenceevnen

ØGET FLEKSIBILITET, BEDRE ARBEJDSMILJØ 

Den løsning gør det muligt for Australian Bodycare at man nu 
sikkert og effektivt kan pakke og stable i op til 160 centimeters 
højde. Det skåner medarbejderne og forbedrer mulighederne for, at 
virksomheden kan flytte rundt på medarbejderne til andre og mere 
udfordrende opgaver.

 Technicon så vores behov, barrierer og potentiale. Vi har fået god sparring og service hos 
Technicon. De har leveret en samlet brugervenlig pakkeløsning, der let, enkelt og effektivt 
forbedrer vores arbejdsmiljø og styrker vores muligheder for at sælge til konkurrencedygtige 
priser.

       Mogens Kjær, Produktionstekniker Australian Bodycare A/S


