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Turbo på On Robots ekspansion i Europa
Industrien installerer flere og flere samarbejdende robot-arme. Det øger samtidig
efterspørgslen på de fleksible, sikre og brugervenlige robot-gribere fra On Robot. Derfor
forstærkes salgsorganisation nu med den erfarne salgschef Kenneth Bruun Henriksen. Med sin
solide eksporterfaring skal han udbygge distributørnetværket i Europa yderligere.
Produktionsfremgangen og medarbejdervæksten har desuden sprængt rammerne, og derfor er
On Robot netop flyttet fra Odense Havn og ind i et større domicil i det sydvestlige Odense.
Det er få uger siden, Kenneth Bruun Henriksen havde første arbejdsdag i vækstvirksomheden On Robot.
Alligevel har han allerede sikret en langt mere finmasket distribution af den kollaborative robotgriber RG2
i Europa. Så nu kan den europæiske fremstillingsindustri få glæde af den “fingernemme” danske
opfindelse gennem 33 europæiske forhandlere – en forøgelse på 10 forhandlere siden årsskiftet. Den
indsats afspejler sig også i ordrebogen hos On Robot:
“Vi overgå faktisk os selv hver måned, hvor salget slår nye rekorder. Efterspørgslen på vores gribere er
størst i lande som Tyskland og Frankrig, hvor bilindustrien og dens underleverandører dominerer samt
her i Danmark, hvor der er et stort fokus på at øge konkurrenceevnen via automatisering,” fortæller
Kenneth Bruun Henriksen, Area Sales Manager - Europe, der var medarbejder nummer 7 hos On Robot.
På sit CV har han mere end 10 års erfaring med lederstillinger inden for teknologi, salg og eksport.
Målet for 2017 er at udvide On Robots distribution med yderligere 20 nye forhandlere alene i Europa. På
verdensplan har On Robot etableret distribution i mere end 40 lande, herunder senest også et kontor i
USA under ledelse af den robot-erfarne profil Gary Eliasson. Det handler om at være gearet til den
voldsomme vækst inden for samarbejdende robotter, cobotter, som allerede er i gang. Ifølge
analysehuset Research and Markets ventes cobot-markedet at vokse fra en samlet værdi på 1,3
milliarder i 2016 kroner til 26,8 milliarder i 2021.
CEO i On Robot Torben Ekvall er vældig tilfreds med at have fået Kenneth Bruun Henriksen om bord i
virksomheden:
”Kenneth Bruun Henriksen blev en del af On Robot på det helt rigtige tidspunkt, da det er lige nu,
markedet for kollaborative robotter for alvor boomer. Kenneth Bruun Henriksen har både den rette
entreprenørånd og en stærkt internationalt erfaring”, siger Torben Ekvall.
Syretest af brugervenlighed
On Robot solgte sin første kollaborative griber i 2015. Nu er virksomheden netop flyttet ud af sine
hidtidige lokaler på Havnegade i Odense og ind i et større domicil i det sydvestlige Odense for at få plads
til yderligere vækst. Aktuelt søger On Robot tre nye robot-specialister inden for softwareudvikling og
teknisk support.
”Jeg kan godt lide at være med til at bygge noget op. Her i On Robot er der masser af drivkraft og der
hersker en innovativ ånd. On Robot har ramt et produkt, som er banebrydende. Fremtidsperspektiverne
og mulighederne med automatisering er kæmpestore og åbenlyse, og det passer mig perfekt at blive en
del af denne vilde rejse. Jeg har faktisk oplevet forhandlere, integratorer og maskinbyggere næsten slås
om at komme i betragtning som fremtidig On Robot forhandler, fordi de er tiltalt af, at det vitterlig er et
kollaborativt plug & play produkt”, fortæller Kenneth Bruun Henriksen.
Som helt nyansat valgte Kenneth Bruun Henriksen at lave sin egen syretest på brugervenligheden i en
RG2-griber. Han har ikke før arbejdet med robotteknologi. Derfor tog han tid på, hvor lang tid det tog
ham at montere og programmere en griber uden instruktion eller hjælp fra kolleger. Ikke mere 10
minutter gik der, så var robotgriberen RG2 i sving.
”Made in Denmark er et kvalitetsstempel i udlandet. Her i landet er vi gode til design og til at udvikle
produkter af høj kvalitet, som er intuitive at betjene. Hver gang jeg demonstrerer RG2 for nye

forhandlere og på messer oplever jeg, at skepsis lynhurtigt vendes til overbevisning” lyder det fra On
Robots Area Sales Manager i Europa.
For at være kollaborativ skal et produkt opfylde tre kriterier. For det første skal være sikkert for
mennesker at samarbejde med. For det andet skal det være brugervenligt og enkelt at installere,
programmere og betjene. For det tredje skal produktet være rentabelt og effektivt.
”Alt dette lever RG2 op til, og så ser vores griber oven i købet godt ud”, pointerer Kenneth Bruun
Henriksen med et smil på læben.
To hænder på en arm
Robotgriberen RG2, som kan ligne en hånd med to fingre, monteres på håndleddet af en samarbejdende
robotarm – en cobot. Desuden er det muligt med et særligt beslag at montere to ”hænder” fra On Robot
på en kollaborativ robotarm. Det benytter man sig blandt andet af på maskinfabrikker, hvor en robot
fodrer en CNC-maskine. Tohåndsgriberen fra On Robot kan nemlig i én og samme bevægelse både fjerne
et færdigbearbejdet emne i en CNC-maskine og isætte et nyt. Dermed kan man ofte halvere ventetiden
og frigøre medarbejdere til andre opgaver.
Denne tidsbesparelse er særdeles værdifuldt for alle industrier, der opererer på markeder med små
marginaler og benhård konkurrence. Samtidig er RG2erens program er så nem at justere, så den med
fordel kan bruges til produktioner med ’’low volume’’ ’’high mix’’.
Om On Robot
Odense-virksomheden On Robot har udviklet en kollaborativ griber, RG2, der let monteres på
kollaborative robotter, også kaldet cobotter, som er kendetegnet ved at kunne arbejde side om side med
mennesker uden brug af beskyttende afskærmning. Mens traditionelle løsninger til robottilbehør typisk er
komplicerede og drevet af trykluft, kan den elektriske, digitale griber fra On Robot let monteres og
programmeres direkte fra samme interface som selve robotten. Efterfølgende kan griberen om
programmeres af brugeren uden brug af en programmør. Virksomheden er stiftet af Bilge Jacob
Christiansen og Ebbe Overgaard Fuglsang i 2015. I efteråret 2016 fik virksomheden i den grad anerkendt
og blåstemplet sit store potentiale, da en række prominente investorer investerede større beløb i On
Robot, ligesom Torben Ekvall, tidl. topchef i Brüel & Kjær Vibro trådte ind som medejer og CEO. Blandt
investorerne er Vækstfonden, Enrico Krog Iversen, Thomas Visti.
Læs mere på www.onrobot.dk.
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