
Nordland Automatic A/S er specialister, 
når det gælder om at udnytte teknologien 
som menneskets hjælper - både inden 
for industrielle systemer og løsninger til 
plejesektoren.
Interessen for at bruge robotter er stærkt stigende over hele 
landet, da robotterne er blevet billigere og arbejdskraften dyre-
re. Derfor har Nordland Automatic A/S specialiseret sig i at løse 
industriens udfordringer med at automatisere produktionen.

Virksomhedens hovedkvarter er beliggende i Nørresundby 
mellem Lindholm St. og Fjordparken, hvor man siden 1995 
har udviklet robot- og automationsløsninger til Nordjylland, 
hele Danmark og resten af verden. Placering i hjertet af Nord-
jylland gør Nordland Automatic A/S til en god, lokal samar-
bejdspartner i hele regionen.

Virksomheden er specialiseret i 

”Vi samarbejder tæt med kunderne fra den første ide helt til det 
færdige produkt, alt afhængig af kundens individuelle behov. Ef-
ter at vi har afleveret og installeret anlægget, fortsætter vi ofte 
samarbejdet via en servicekontrakt for at sikre en problemfri 
drift og vedligeholdelse,” siger adm. direktør, Karl Jensen og 
fortsætter:

”Vi har lavet mange projekter i mange forskellige brancher, bl.a. 
fødevarebranchen, specielt indenfor fisk- og fjerkræbranchen 
hvor vores produkter håndterer og palleterer forskellige føde-
varer. I de seneste år har vi også bevæget os ind i sundheds-
sektoren. Vi har udviklet en sengeløfter til sygehussenge og en 
multilift, der bl.a. kan bruges til genoptræning, som støtter pa-
tienterne såvel som plejepersonalet.”

Nordland Automatics fokus er, at teknologien skal hjælpe 
mennesker, og derfor udvikler man altid med udgangspunkt i 
kundernes ønsker og behov, og gerne i samarbejde med kun-
derne, så man opnår den mest tilfredsstillende løsning.

ROBOTTERNE KOMMER 
og de er fra Nørresundby

• Af Hans Sejlund • Foto Nordland Automatic A/S

Nordland Automatic-robot håndterer 
fiskekasser hos Launis A/S i Skagen.

Hos Dava Foods, tidligere Hedegaard Foods i Had-
sund, bliver millioner af æg håndteret automatisk 
og med hjælp fra Nordland Automatic-robotter.

• Robotløsninger
• PLC automation
• Styre- og fordelingstavler
• Maskinstyring

• Visionsystemer 
• Solcelleanlæg
• Sundhedsteknologi
• Dataopsamling
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