
Totalleverandør af
automationsløsninger
med robotter og CNC-maskiner



Automation har til formål at øge effektiviteten og produktiviteten bl.a. ved hjælp af robotteknologi. En sidegevinst ved at auto-
matisere er, at sporbarhed og kvalitetskontrol bliver bedre og lettere tilgængelig. 

En investering i automation øger produktiviteten med det samme antal medarbejdere, samtidig med at kapaciteten kan ud-
nyttes udenfor normal arbejdstid med et minimum af personale tilstede. Robotter er fleksible, så udnyttelse af lokaler med et 
uhensigtsmæssigt arbejdsmiljø kan med fordel bruges til at implementere en automationsløsning. 

Gibotech udvikler, leverer og servicerer højteknologiske automations- og maskinløsninger til både industri og hospitalsbran-
chen. Vores løsninger hjælper med at skabe en mere sikker, integreret og bedre udnyttet produktion, der understøtter effekti-
vitet og kvalitet og giver medarbejderne tid til at fokusere på flere værdiskabende opgaver. 

Vi sætter en ære i at levere kvalitetsløsninger, og så længe et af vores anlæg indgår i kundens produktion, er vi leveringsdyg-
tige i reservedele og service. 

Vores løsninger begynder altid med din virksomheds behov. Vi gennemfører et grundigt indledende analysearbejde, som 
sikrer dig et solidt beslutningsgrundlag inden projektstart. Vores slutmål er fuld udnyttelse af potentialet i virksomhedens 
produktionsanlæg, så I får frigjort ressourcer og forbedrer virksomhedens konkurrenceevne. 
 

Invester i automation
og udnyt alle fordelene

• Produktiviteten øges væsentligt
• Medarbejdere frigives til andre værdiskabende opgaver
• Forbedret konkurrenceevne, da du kan producere til samme pris uanset tidspunkt
• Arbejdsmiljøet forbedres - tunge løft og ensidigt, gentagende arbejde minimeres
• Medarbejderne skånes for sundhedsskadelige påvirkninger
• Et bedre og mere sikkert arbejdsmiljø reducerer antallet af arbejdsskader og sygedage. 

Skræddersyede automationsløsninger
med robotteknologi 

Øget effektivitet og forbedret arbejdsmiljø
med robotter og maskiner



LØSNINGER
MASKINER
Hvad enten det drejer sig om eksisterende maskiner, stand-alo-
ne CNC-maskiner, eller maskiner integreret med automatisk 
håndtering af emner, så kan vi altid tilbyde en skræddersy-
et løsning og en maskine, som passer perfekt til dine behov.

ROBOTTER
Vi udvikler og leverer kundetilpassede automationsløsninger til  både
industrien og hospitalsbranchen. Vores mangeårige erfa-
ring og know how omkring hvordan effektiv automatise-
ring kan realiseres, giver os mulighed for at udvikle og tilbyde 
den optimale løsning til vores kunders produktionsprocesser.

STYRINGER
Gibotech leverer  såvel styringer som automatikløsninger. Enten i forbin-
delse med integrerede systemer eller stand-alone løsninger. Vi samarbej-
der med kvalitetsleverandører samtidig med, at vi har vores egne erfarne 
programmører.

AGV
I forlængelse af traditionelle automationsløsninger er de selvkø-
rende  AGV’er en naturlig udbygning af effektiviseringsprocessen. 
Vi implementerer altid den nyeste teknologi i vores løsninger og 
mange brancher kan have stor gavn af  AGV’ernes fleksibilitet. 

SERVICE
En serviceaftale med Gibotech giver en række fordele, fx færre drifts-
stop, rabat på reservedele  mm. Hvis reservedelen ikke er på lager, kan 
den i de fleste tilfælde skaffes fra dag til dag. Udover at servicere  bl.a. 
FANUC, KUKA og CMS-maskiner, er vi skandinavisk repræsentant for 
OSAI. Vi forhandler OSAI’s innovative løsninger og reservedele som vi 
tilbyder support og serviceeftersyn på i Danmark, Sverige og Norge.
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