
Innovative løsninger til fremtiden
LT Automation skaber værdi og vækst for virksomheder, der ønsker at automatisere
- Vi tør gå forrest, når det gælder nytænkning og banebrydende løsninger

LT Automation er en af de mest nyskabende og innovative robotvirksomheder i Danmark. 
Vi arbejder målrettet med at udvikle intelligente og værdiskabende automations- og 
robotløsninger til industrien og sundhedssektoren. Vi bryder med vanetænkning og 
kombinerer kendt teknologi med 30 års erfaring, den nyeste viden og et innovativt 
mindset. 

Fra idé til kundetilpassede totalløsninger
Vores hovedfokus er udvikling af kundetilpassede automationsløsninger med robotter 
og specialmaskiner. Vi forebygger og imødekommer problemstillinger, som hæmmer 
produktivitet og arbejdsmiljø. Vi kan hjælpe med: 

Vores stærkt kvalificerede team varetager idégenerering, markedsundersøgelser, 
risikovurdering, konceptudvikling, konstruktion, indkøb, montage, indkøring, test 
og service. 

Vi er uafhængige af robotfabrikater og har vores eget værksted på over 500 m2, hvor vi 
udvikler og indkører robotanlæggene, så du er sikker på at få leveret en kvalitetsløsning, 
der lever op til dine forventninger.

Totalentreprise
Vi har alle de nødvendige kompetencer til at påtage os nøglefærdige løsninger i en 
totalentreprise. Fordelen er, at du altid kommunikerer med LT Automations projektledere, 
som står inde for alle aspekter af den leverede løsning.

 

LT AUTOMATION ApS 
Fåborgvej 15A
DK-9220 Aalborg Ø

Automatisk håndtering af blodprøver

Sliberobot til beton trapper

• Rådgivning og tilbud
• PLC-styring og softwareudvikling
• Udvikling og 3D konstruktion

• CE-mærkning og dokumentation
• Projektstyring og undervisning
• Servicering af robotløsninger

Overvejer du at automatisere eller har spørgsmål til automatisering og robotteknologi? 
Så er du mere end velkommen på Fåborgvej 15A i Aalborg - vi vil meget gerne lære jeres 
aktuelle og fremtidige udfordringer at kende og eventuelt pejle jer i den rigtige retning. 

Vi arbejder for at gøre en forskel – både for arbejdsmiljøet og bundlinjen.

     Få mere viden om LT Automation: 
     Scan QR koden eller gå ind på 
     www.lt-automation.dk

Vinder af DIRA 
Automatiseringsprisen 2019
I samarbejde med Aalborg 
Universitetshospital og 
Intelligent Systems vandt vi 
Automatiseringsprisen 2019 for 
at implementere Den Intelligente 
Forsendelseskasse til intelligent 
overvågning og automatisk 
håndtering af blodprøver. 
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