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Af Jørgen Jensen
I stedet for at sidde med hænderne i 
skødet og vente på, at den nye spe-
cialmaskine blev produceret, satte 
produktionstekniker Jes Falch hos 
Carl Hansen & Søn på Fyn en række 
parallelle processer i værk: Udvikling 
af program, optimering og fremstil-
ling af fixturer samt prøvekørsel og 
optimering af værktøjer.
Knap to måneders kostbar produk-
tionstid blev sparet - den tidskræ-
vende indkøringstid blev til effektiv 
produktionstid.
Historien begynder midt i 2004. 
Carl Hansen & Søn har besluttet at  
sætte en ny stol i produktion, men 
konstruktionen er en stor udfordring 
med mange glidende overgange og 
vanskelig geometri. Fx kunne det 
være svært at købe et fast værktøj til 
fræseren. 
- Så sendte jeg den håndlavede pro-
totype op til Karl Erik Andersen hos 
Østjydsk CAD/CAM, der en uges tid 
senere kom med et forslag til, hvor-
dan emnerne kunne fremstilles ma-
skinelt på CNC-maskiner, fortæller 
Jes Falch.

Skræddersyet stolefabrik
Jes Falch er ansvarlig for produk-
tionsteknikken hos Carl Hansen & 
Søn i Aarup, der for knap tre år siden 
flyttede ind i en skræddersyet fabrik 
udstyret med de nyeste maskiner. 
Carl Hansen & Søn er især kendt for 
produktionen af H.J. Wegener stole, 
hvoraf især Y-stolen er blevet berømt 
og nu sælges i store styktal over hele 
verden.
Udflytningen fra den gamle fabrik 
i det indre Odense var blevet nød-
vendig af flere grunde. Der var ingen 
muligheder for at udvide i et villa-
kvarter, og på grund af pladsmangel 
var det stort set umuligt at indføre 
ny teknologi. 
I den nye fabrik produceres Y-stolen 
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på en to gange fem-akset 
CNC-styret dobbelttapper, 
en kopifræser, et femakset 
CNC-bearbejdningscen-
ter med to synkrone hove-
der samt en robot, der ud-
fører den grove del af pudsningen. 

Tegningsfil fra superemne
Karl Erik Andersens forslag viste 
sig at være så godt, at stolen umid-
delbart kunne sættes i produktion, 
men det blev nødvendigt at anskaffe 
endnu en maskine, en treakset CMS 
CNC-maskine med fire synkrone ho-
veder plus to borde til vekseldrift.
Fodret med de rigtige program-
mer kan maskinen, der er en kraftig 
portalmaskine med to vekselborde, 
stort set fræse alle geometrier - altså 
også dem i den nye stol. 
Jes Falch forklarer, at igangsætnin-
gen af den nye produktion på ingen 
måde måtte påvirke den igangvæ-
rende produktion af Y-skolen. Ud 

Indkøringstid
Tag samarbejdspartnere med i projektet lige fra dag ét, 
så sparer du en masse tid, siger produktionstekniker i en stor stolefabrik

fra prototypen blev der fremstillet et 
»superemne«, dvs. et fejlfrit emne, 
der faktisk ligner noget af plastik.
»Superemnet« blev sendt til Zebicon 
i Billund, specialister i tredimensio-
nel scanning. De scannede emnet 
og leverede en tegningsfil, som nu 
danner grundlag for programmet i 
den nye CMS-fræser. 

Fabriksafprøvning med 
fixtur, værktøj og råemner
Med superemne-programmet i 
hånden henvendte Jes Falch sig til 
Aarslev Maskinfabrik, som er spe-
cialister i at fremstille værktøjer og 
fixturer. Her var man med på ideen 
om, at der kunne spares tid ved at 
fremstille fixturer og værktøjer, mens 

CMS-fræseren blev konstrueret og 
bygget.  
- Det første fixtur blev brugt til en 

Den italienske CMS maskine er 
fotograferet i fabrikken

kort før den begyndte at
producere. De to vekselborde er 

placeret med større 
afstand end sædvanligt 

– det giver mere plads til hånd-
tering af emnerne.

- Indkøringstid er 
blevet forvandlet

til effektiv produk-ti-
onstid, siger
produktions-
tekniker hos 

Carl Hansen & Søn 
Jes Falch.
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