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SAMARBEJDSPARTNER:

Industri 4.0 handler om nye teknologier, som udnytter de digitale muligheder til at de-
signe nye produkter og services og til at fremstille og levere samme på hidtil uset smarte 
måder. Selve begrebet Industri 4.0 blev opfundet i 2011, og mange af teknologierne er 
endnu ældre. Så nyhedens interesse er ved at være ovre, og mange af teknologierne er 
på vej til at blive modne teknologier. Det gør dem imidlertid ikke mindre interessante og 
navnlig ikke, hvis de kan virke godt sammen med de – tilsyneladende – eviggyldige lean-
principper. 

Årets konference sætter fokus på sammenkoblingen af Lean og Industri 4.0 og giver ek-
sempler på, hvor vi er på vej hen. På konferencen lægger vi igen i år vægt på at skabe rum 
og plads til at deltagerne kan tale med hinanden og ad den vej også søge ny inspiration 
og måske nye kontakter. 

Tilmeld dig og læs mere her: di.dk/leankonference

Onsdag den 23. september, kl. 9.00 – 16.45
Industriens Hus, København 

Lean og 
Industri 4.0
Konference
Onsdag den 30. september kl. 9.00-16.45
Industriens Hus, København

Nye teknologier og nye måder at udvikle produkter på betyder, at 
Lean skal ses i et endnu bredere perspektiv end hidtil. Til Lean og 
Industri 4.0 konferencen 2020 sættes der fokus på, hvordan din virk-
somhed øger effektiviteten og konkurrencekraften gennem synergien 
mellem Lean og Industri 4.0.

Visionære praktikere og personer på forkanten af udviklingen samles 
for at dele deres viden og indsigter med dig, så du bliver inspireret og 
får indsigt i, hvad andre arbejder med for at følge med den hastige 
udvikling. Igennem inspirerende oplæg, workshop og aktiv ERFA får 
du mulighed for at stille skarpt på Lean og Industri 4.0 i din virksom-
hed.

ARRANGØR SAMARBEJDSPARTNERE
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TPS and Industry 4.0 at Toyota Material Handling (TMH)
Martin Mimer from Toyota Material Handling Europe describes how TPS and Industry 4.0 is viewed at THM and provides examples 
of implementation in production and logistics flows. Hear about how TMH balances and prioritizes between Motion Kaizen and 
Investment Kaizen.

V/ Martin Mimer, Toyota Material Handling Europe

Registrering og kaffe - Mulighed for Exo-Skeleton v/ Jacob Gerdes, IMMO

Introduktion til konferencen - Lean og Industri 4.0
V/ Merete Nørby, Chefkonsulent Ph.d, MADE

Frokost - Mulighed for Exo-Skeleton v/ Jacob Gerdes, IMMO

Design af ny Pandora Lean Industry 4.0 flow fabrik
På vegne af Pandora fortæller Michael Leck fra Implement, hvordan man har integreret Lean og Industri 4.0 til at designe ny 
smykkefabrik i Thailand. Hør om, hvordan fabrikken blev muliggjort ved brug af digitale løsninger og real-time shopfloor manage-
ment - Lean på digital EPO.

Michael Leck, Implement Consulting Group

xR øger produktivitet i såvel udvikling som drift 
Mads Troelsgaard fra Unity Studio fortæller om, hvad Virtual Reality og Augmented Reality er og kan bruges til. Via cases fra bl.a. 
Grundfos og franske Total viser Mads, hvor dan VR/AR kan anvendes til at øge produktiviteten i hele værdikæden fra design til 
løbende drift.
V/ Mads Troelsgaard, Unity Studio

Pause - Mulighed for Exo-Skeleton v/ Jacob Gerdes, IMMO

Workshop
Bliv klogere på, hvad VR/AR kan gøre for din virksomhed. Unity Studio faciliterer med effektivitet.dk en afklaringsworkshop ved 
bordene.

Program

Bordgruppe-erfa

Design for synlighed 
Når målet er real-time-indsigt i virksomhedens drift 24/7 og optimal udnyttelse af ressourcerne, viser det sig, at Lean filosofiens 
krav om synlighed og Industri 4.0’s store mængde af data går vældig godt hånd i hånd. Bo Fischer Larsen fortæller om sine visioner 
for synlighed og visualisering af data og illustrer med eksempler fra den igangværende opbygning af en ny fabrik i Polen. 
V/ Bo Fischer Larsen, IQ Metal A/S

Bordgruppe-erfa 

Gaffeltrucken på Industri 4.0 strøm
Søren Vester Rasmussen fra Toyota Material Handling vil give et visionært indblik i, hvordan Industri 4.0 via gaffeltrucken kan 
transformere lager- og distributionsarbejdet. Gående mod 2030 vil specielt samspillet mellem medarbejdere, data og SMART-
enhed være under forandring.
V/ Søren Vester Rasmussen, Toyota Material Handling

Pause - Mulighed for Exo-Skeleton v/ Jacob Gerdes, IMMO

Programmering af robotter skal være lige så let som at betjene en Ipad
Teknologi har aldrig været mere kompleks end i dag, samtidigt med at integrationen i vores liv bliver større og større. Derfor er 
det endnu vigtigere at gøre det muligt for alle at kunne anvende teknologien, f.eks. gennem intuitive brugergrænseflader. Niels Jul 
Jacobsen fortæller om, hvordan MiR arbejder på at gøre styringen af komplekse robotter så enkel at de, som robotterne afløser, 
selv kan programmere dem via intuitive brugergrænseflader. 
V/ Niels Jul Jacobsen, MIR

Deleøkonomi - også indenfor 3D Print? 
Sammen er vi stærkere, men alligevel har vi som nation på mange områder for meget produktionskapacitet. Laserskærer, og be-
arbejdningscentre står rundt omkring på mange fabrikker, hvor de ikke kører i døgndrift. Med 3D print står vi overfor en deleøkono-
misk mulighed, hvor investeringerne er store, og den nødvendige viden for at kunne fremstille emner og produkter ikke er tilstede, 
er muligheden derfor at etablere en deleøkonomisk AM industri i Danmark. Peter Bay fra Krebs & Co giver sit bud på, hvordan han 
ser fremtiden. 
V/ Peter Bay, Krebs & Co.

Afslutning og opsamling 
V/ Merete Nørby, Chefkonsulent Ph.d, MADE

Slut - og et lille glas

08:30 - 09:00 

09:00 - 09:10 

09:10 - 10:05 

10:05 - 10:25 

10:25 - 10:40 

10:40 - 11:20 

11:20 - 12:00 

12:00 - 12:20 

12:20 - 13:10 

13:10 - 13:50 

13:50 - 14:10 

14:10 - 14:50 

14:50 - 15:10 

15:10 - 15:50 

15:50 - 16:30 

16:30 - 16:45 

16:45 -  


