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Ved grundlæggelsen for 47

år siden var IQ Metal i Has-

selager syd for Århus en tra-

ditionel dansk smedevirk-

somhed, men gennem de se-

nere år har virksomheden in-

vesteret kraftigt i at automa-

tisere sin produktion af pri-

mært pladeemner.

Virksomheden råder over

en omfattende højteknolo-

gisk maskinpark til pladebe-

arbejdning med højhastig-

heds-laserskæring, revolver-

stansning, presning, bukning

samt desuden et fuldautoma-

tisk robotiseret bearbejd-

ningscenter til spåntagende

bearbejdning.

Senest har IQ Metal inve-

steret i en stor fuldautoma-

tisk syv-akset Fanuc-robo-

tcelle udstyret med en otte-

akset Gasparini-kantpresse

og integreret med virksom-

hedens offline-programme-

ringssystem Starmatik.

IQ Metal er i dag en inter-

national underleverandør-

virksomhed med 100 medar-

bejdere og speciale i frem-

stilling af både komponen-

ter, delprodukter og færdige

produkter i stål, rustfrit stål

og aluminium i pladetykkel-

ser op til 20 millimeter. Der

er tale om meget forskellige

produkter til en lang række

kunder inden for mange for-

skellige brancher

”Vi tror på, at vi kan auto-

matisere os ud af mange af

de problemer, som danske

metalvirksomheder står over

for, og på den måde blive

mere konkurrencedygtige.

For cirka syv år siden havde

vi 30 smede, og vi omsatte

for et tocifret millionbeløb. I

dag er der otte smede tilbage

og vi omsætter for et trecifret

millionbeløb, men vi er alli-

gevel flere ansatte. Medar-

bejderne har bare fået andre

opgaver,” forklarer fabriksdi-

rektør Jesper Zacher Niel-

sen.

3D CAD ER VIGTIG BRIK
En vigtig brik i automatise-

ringen er anvendelsen af 3D

Cad-systemet Solid Edge.

IQ Metal har i ni år anvendt

Cad-systemet til at modelle-

re emner i 3D og til at mod-

tage 3D-modeller fra kun-

derne. IQ Metal har desuden

for to år siden etableret virk-

somhed i Polen og også her

anvender fem af de ansatte

ingeniører Cad-systemet in-

tensivt. 

”Vi modtager normalt 3D

filer med emner fra vores

kunder som vi laver om til

pladeemner ved at udfolde

dem. Vi vil helst have filerne

i Step-formatet, fordi de er

klart nemmest at arbejde vi-

dere med,” forklarer kon-

struktør Gert Køehn fra IQ

Metals udviklings- og logi-

stikafdeling.

Han peger på, at det er en

stor fordel at anvende Cad-

systemet, både fordi det har

en stærk pladedel med en

meget høj præcision:

”Tingene passer sammen

med en nøjagtighed på fem

hundrededele af en millime-

ter, og det betyder at hvis vi

laver en prøve, kan vi umid-

delbart samle den, forklarer

Gert Køehn.”

Cad-systemet anvendes

også til at tilpasse og optime-

re emner til produktionen el-

ler optimering i forhold til de

metoder, der skal anvendes

ved samlingen af produktet. 

”Anvendelsen af 3D Cad

har gjort det meget lettere

for os at håndtere komplekse

emner. Tidligere krævede det

mange prototyper. I dag kan

vi blot modellere os ud af

det,” påpeger Jesper Zacher

Nielsen.

LOGISTIK OG KVALITET
Den meget blandede sam-

mensætning og det høje an-

tal af forskellige produkter

stiller særdeles barske krav

til håndteringen af logistik-

ken hos IQ Metal. Det gæl-

der både styringen af materi-

aler og færdige produkter.

”Der er ikke mange virk-

somheder i vores størrelse,

der kan styre materialer og

produktion på det niveau, vi

behersker i dag. Vi har en

meget høj grad af anvendelse

af it-systemer både når det

gælder lagerstyring, logistik

og kvalitetsstyring,” fortæl-

ler Jesper Zacher Nielsen.

Til lagerstyringen og logi-

stik anvendes stregkoder og

ERP-systemet Microsoft

Dynamics Nav, mens kvali-

tetsstyringen håndteres med

systemet Basal.

IQ Metal håndterer PPAP,

der har sine rødder i bilindu-

strien, på højeste niveau,

som betegnes ”Level 5”, og

har også gennemført hove-

defterprøvning i forbindelse

med Iso 9001:2008 certifi-

cering.

”Kravene til dokumentati-

on af kvaliteten er benhårde,

og de er fortsat stigende. Fle-

re af vores kunder anvender

Six Sigma, hvor fejlmarginer

måles i PPM (antal pr. milli-

oner). I ekstreme tilfælde

skal vi efterleve og doku-

mentere Sigma 6, som tilla-

der 3,3 fejl pr. millioner pro-

ducerede emner. Det kan

være en udfordring, når man

ikke masseproducerer, men

opererer med seriestørrelser

på 10 til 1.000 styk,” forkla-

rer Jesper Zacher Nielsen, og

tilføjer:

”I dag sælger vi ikke kun

produkter, som i gamle dag.

Nu handler det om hele pak-

ken – produkter, produktion,

3D-modellering samt ikke

mindst logistik og kvalitets-

styring.”
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Automatisering og 
stram styring er 
nøglerne til vækst
Hos IQ Metal er vækst gennem automatisering, 
logistikstyring, dokumentation og kvalitetsstyring 
i fokus. 3D Cad spiller en vigtig rolle i effektiviseringen
af processen fra idé til produkt.

IQ Metal - Integrated Metal Solutions – har egentlig sin

opstartet i 1965 under navnet Brændstrup Maskinfabrik.

Sidste år blev navnet udskiftet med det mere internatio-

nalt klingende IQ Metal, som virksomheden i dag opere-

rer under.

Metalvirksomheden ekspanderede for et par år siden in-

ternationalt med opkøbet af polsk virksomhed og er i øje-

blikket i gang med at opføre en ny fabrik i Polen.

Virksomheden har i dag i alt godt 100 medarbejdere i

Danmark og Polen.

International ekspansion

Jesper Zacher Nielsen, IQ Metal: ”Megen af vores fremtidige udvikling kommer til at ske i
Polen, men vi opretholder vores danske afdeling.”

Den senest ankomne robotcelle betyder, at al buk-
ning nu er fuldautomatiseret.


