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Scape Technologies udvider markedsmulighederne i den Baltiske
region med et nyt samarbejde med etiske Demek CNC OÜ.
Det nye samarbejde mellem Scape Technologies og Demek CNC OÜ har udløst en ordre på
en SCAPE Mini-Picker til et automatiseringprojekt i forbindelse med produktion af
lystfisker-udstyr. Denne ordre ligger i halen af tre andre større ordrer, som Scape har
modtaget i dette kvartal.

Scape har indgået en ny partneraftale med Demek CNC OÜ – der leverer metalværktøjsmaskiner og komplette automatiseringsløsninger til blandt andet elektronik-, fødevare- og
træindustrien i den Baltiske region.
Som forlængelse af samarbejdet har Demek CNC OÜ bestilt en SCAPE Mini-Picker til et
automatiseringsprojekt, hvor den fleksible og brugervenlige bin-picker løsning skal håndtere
lystfisker-udstyr i en produktionslinie af woblere.
Om samarbejdet udtaler Maitis Märss, medlem af bestyrelsen - Demek CNC OÜ:
"Vi ser frem til udvikle samarbejdet med Scape Technologies og vi ser frem til at kunne
tilbyde Scape Bin-Picking teknologien til endnu flere kunder. Efter vores opfattelse er Scapes
stabile og pålidelige Bin-Picking løsninger til præcisionsaflevering af emner fremtiden
indenfor markedet for automatiseret matrialehåndtering".

"Demek CNC's kernekompetencer og projekter passer til SCAPE Bin-Picking løsninger, som
gør det muligt for cobots og industrirobotter at udføre opgaver, som ellers ikke ville kunne
automatiseres effektivt og omkostningseffektivt. Teknologien anvendes bl.a. til pick-&-place
og Bin-Picking operationer til automatisk maskinfodring, hvor fordele i form af øget
stabilitet, pålidelighed og effektivitet er med til at sikre høj rentabilitet i automatisk
håndtering af emner", siger Henrik K Nielsen, Channel Manager - Scape Technologies.

Om Scape Technologies
Scape Technologies er en fokuseret robotvirksomhed, der har udviklet en unik og patenteret
teknologi til at genkende, opsamle og præcisionsaflevere fx produktionsdele. Dette er kendt
som SCAPE Bin-Picker-systemet, og systemerne markedsføres i samarbejde med partnere,
der er ansvarlige for at bygge og implementere dem i forskellige og specifikke
produktionsfaciliteter. SCAPE Bin-Picker-systemerne bruges blandt andet i et af verdens
mest krævende områder nemlig bilindustrien, hvor SCAPE systemerne anvendes hos bl.a.
Ford og BMW.
I 2021 har Scape Technologies lanceret den meget brugervenlige SCAPE Easy-Picker og
SCAPE Mini-Picker til de små mellemstore virksomheder og SCAPE Package Picker til
distribution og logistiske applikationer.
Scape Technologies tilbyder en komplet løsning med fuldt integrerede komponenter og
softwaremoduler, der tilsammen skaber en sammenhængende og effektiv løsning, der kan
tilsluttes direkte til de førende seksaksede robotmærker, der bruges i branchen – såsom
Universal Robots, ABB, Fanuc, Kawasaki, KUKA m.fl.
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