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Vi gør det simpelt
Innovation

Rådgivning

Produktudvikling



Nordland Automatic er et firma med stor erfaring indenfor industrielle systemer. Sys-
temerne opdateres hele tiden i forhold til eventuelle nye krav og forhold i og udenfor 
virksomheden. Firmaet udvikler både skræddersyede systemer samt mange former for 
standard-systemer.

Har du brug for en løsning til din virksomhed, så giver vi gerne vores ideer hertil samt et 
tilbud. Ring og aftale nærmere.

MED AT FORBINDE DINE FORRETNINGSOMRÅDER MED DE TEKNOLOGISKE 
RESSOURCER, DU HAR BRUG FOR

Teknologi, der arbejder for dig

LØSNINGER

Fleksible løsninger til dine
forretningsmæssige behov
• Robot løsninger
• PLC-styringer og procesovervågning 
• Styre- og fordelingstavler
• Veje- og doserings systemer
• Sorterings anlæg
• Pneumatik- og hydraulik systemer
• Maskin styringer
• Visions systemer
• Udvikling af databaser / PC-programmer



Interessen for at bruge robotter er stærkt stigende over 
hele landet, da robotterne er blevet billigere og arbejd-
skraften dyrere. 
Vi bruger erfaringer/ tilbagemeldinger fra de virksom-
heder der bruger vores robotter til at styrke vores 
produkt, så vi hele tiden er oppe på beatet for netop at 
finde den rigtige løsning til dit behov.

• Palletering
• Handling
• Pladebuk
• Svejseroboter

Robotter overtager det monotone og belastende arbe-
jde fra produktionen, således personale resourecerne 
kan indsættes et andet sted.

ROBOT- LØSNINGER

Robot løsninger til dine behov

Vore ingeniører udvikler specialsoftware, både til fabriks-hallen og til kontoret. Vi håndterer mange 
forskellige platforme: PC, PLC og microcontrollere.  Vi leverer også software til adminstrativt brug, 
f.eks. Udviklet under Microsoft Office, BackOffice og Visual Basic

TEKNOLOGI- RÅDGIVNING GIVER EN SAMLET LØSNING FRA START TIL SLUT

Fleksible løsninger til dine behov

SRO-SYSTEMER
Nordland har ekspertise i projektering, og udvikling 
af såvel store SCADA-systemer som mindre proces-
overvåningssystemer. Vi har erfaring med de fleste 
anerkendte udviklingssystemer, bl.a. Wonderware 
InTouch, Vijeo Citech, WinCC, RSView32/Factory Talk, 
IGSS, IFIX mm.



 

 

SPECIALLØSNINGER
•  Robot løsninger
•  PLC-styringer og procesovervågning 
•  Styre- og fordelingstavler
•  Veje- og doserings systemer
•  Sorterings anlæg
•  Pneumatik- og hydraulik systemer
•  Maskin styringer

 

KOMPONENTLØSNING
•  Frekvensomformer
•  Tryktransmitter
•  Temperaturtransmitter
•  PLC- udstyr
•  Aktive Filter
•  Fase kompensering

 

SERVICELØSNING 
•  Net-analyse
•  Indkøring/test
•  24-timer i døgnet

 

DOKUMENTATIONSOFTWARE
•  PC SchematIc
•  SCADA
•  Factory Link
•  InTouch
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•	 Robot	løsninger
•	 PLC-styringer	og	procesovervågning	
•	 Styre-	og	fordelingstavler
•	 Veje-	og	doserings	systemer
•	 Sorterings	anlæg
•	 Pneumatik-	og	hydraulik	systemer
•	 Maskin	styringer
•	 Visions	systemer
•	 Udvikling	af	databaser	/	PC-programmer
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