
Vi har alle et 
ansvar for 
produktions-
forbedringer 
- LPM Smart Tools øger effektiviteten 
og sænker omkostninger



LPM Smart Tools
Smart Tools arbejder ud fra et simpelt 
princip – tænk smartere i produktio-
nen. 

Den unikke kombination af praktisk er-
faring, teknisk viden og opfindsomhed 
hos vores udvikler har været essentiel 
i skabelsen af Smart Tools-serien. 

Smart Tools sparer tid i produktionen 
og øger effektiviteten.
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Ved brug af Quick-Controller 
minimeres mængden af tid, hvor 
medarbejderne behøves være 
tilknyttet produktionen, og tiden, der 
anvendes i sorteringen og verifi-
ceringen af emnerne i tilfælde af 
påviste fejl, sænkes drastisk, ned 
til en sjettedel.

Dette sker ved automatisk at kunne 
opdele en produktion i seks mindre 
batches i udtagelige opsamlingskas-
ser. 

Desuden bliver der udtaget to til tre 
emner fra hver af de seks batches 
i separate prøveskuffer. Herved 
konstateres det let, hvor i processen 
en mulig fejl er opstået, og hvorvidt 
denne er gennemgående. Således 
sparer man tid på unødig sortering 
og man undgår, at en hel produktion 
skal kasseres.

Herudover er Quick-Controller 
optimal til at sikre, at din virksom-
hed kan kombinere høj kvalitet og 
dokumentationsgrad med konkur-
rencedygtige priser og lave omkost-
ninger.  Dette sker ved, at det med 
Quick-Controller er muligt at udføre 
SPC (Statistical Process Control)

LPM Smart Tools Quick-Controller 
Tryghed ved uovervåget produktion af små og mellemstore 
emner. 

Lette kontrolmålinger samt mindre sortering og spild
Tænk smartere i produktionen

Det er muligt at tilkøbe lys alarm til Quick-
Controller således at medarbejderne 
adviseres om endt cyklus i god tid.

Ligeledes er det muligt at tilkøbe understel med 
hjul og højde justering.med meget højere oppetid på 

maskinerne. Emnet der udtages i 
prøveskuffen kan sikres, at være 
kontrolemnet og herved kan der 
køres seks SPC-målinger, uden at 
maskinen skal sættes til stop hver 
gang. Højere oppetid med samme 
kvalitet og dokumentation - det 
er hvad der kræves for at være 
konkurrencedygtig på markedet og 
sikre din virksomhed.

For mere information kontakt:

LPM Smart Tools 
+45 76 98 22 55




