
”Vi bruger SolidWorks-produkterne i stor 
stil til at lave konstruktion, simulerings-
analyser, produktionsforberedelse, 
lagerstyring og markedsføringsmaterialer. 
Vi er meget strukturerede i vores 
udviklingsarbejde. I forhold til tidligere har 
vi både kunnet reducere udviklingstiden 
med omkring halvdelen og samtidig udvikle 
stadigt mere komplekse konstruktioner.”

UDFORDRINGER:

•  Behov for stadigt hurtigere at kunne udvikle  
 nye og mere avancerede lifte til montage på  
 køretøjer som kassevogne, pickups og lastbiler
•  Krav om effektivisering af udviklingsarbejdet
•  At lave lettere og stærkere konstruktioner

LØSNING:

•  Strømlinet udnyttelse af SolidWorks, Simulation  
 og Enterprise PDM til konstruktion, simulerings- 
 analyser, produktionsforberedelse, lagerstyring  
 og markedsføringsmaterialer
•  Meget strukturerede udviklingsprocesser

RESULTATER:

•  Halvering af udviklingstiden
•  Mulighed for udvikling af mere komplekse,  
 lettere og stærkere konstruktioner
•  Besparelser på lønomkostninger

Time Danmark i Farsø med 85 medarbej-
dere udvikler, producerer og sælger lifte. 
Virksomheden er en del af den ameri-
kanske liftproducent Versalift og står for 
alt salg af Versalifts produkter uden for 

Nord- og Sydamerika. Virksomheden sælger årligt 
omkring 1.200 lifte med en arbejdshøjde på 12 til 
25 meter.

www.time-danmark.dk
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Med en strømlinet udnyttelse af SolidWorks, Simulation og Enterprise 
PDM har Time Danmark A/S halveret udviklingstiden for nye lifte til 
montering på køretøjer.

Nye lifte udvikles på 
den halve tid

Time Danmark A/S har brug for stadigt 
hurtigere at kunne udvikle nye og mere 
avancerede lifte til montage på køretø-
jer som kassevogne, pickups og og last-
biler. Det stiller krav om effektivisering 

af udviklingsarbejdet. Løsningen på udfordringen 
har været en stadig mere avanceret udnyttelse af  
software fra SolidWorks, som har gjort det muligt 
at halvere udviklingstiden og samtidig skabe bedre 
produkter.

De 85 medarbejdere hos Time Danmark i Farsø 
udvikler, producerer og sælger lifte. Virksomhe-
den er en del af den amerikanske liftproducent 
Versalift og står for alt salg af Versalifts produk-
ter uden for Nord- og Sydamerika. Virksomhe-
den sælger årligt omkring 1.200 lifte med en ar-
bejdshøjde på 12 til 25 meter. Liftene anvendes 
primært af elselskaber og kommunale elværker 
til eksempelvis udskiftning af pærer i gadelygter, 
men bruges også til en lang række andre opgaver 
inden for blandt andet byggesektoren.

Time Danmark råder over syv SolidWorks licen-
ser, hvoraf de to er Premium-licenser. Desuden 
har virksomheden en SolidWorks Simulation Pro-
fessional licens, og det hele er bundet sammen 
med PDM-systemet SolidWorks Enterprise PDM 
(EPDM).

”Vi bruger SolidWorks-produkterne i stor stil til 
at lave konstruktion, simulerings-analyser, pro-
duktionsforberedelse, lagerstyring og markedsfø-
ringsmaterialer. Vi er meget strukturerede i vores 
udviklingsarbejde. I forhold til tidligere har vi både 
kunnet reducere udviklingstiden med omkring 
halvdelen og samtidig udvikle stadigt mere kom-
plekse konstruktioner,” fastslår Martin Adamsen, 
der er chef for teknisk afdeling hos Time.
 
Anvendelsen af SolidWorks produkterne har bety-
det store besparelser, forklarer Martin Adamsen:
”3D-konstruktion går meget hurtigere end 2D, 
som vi anvendte tidligere. Med 2D skulle vi ganske 
enkelt bruge flere folk, så 3D har direkte været 
med til at spare lønomkostninger,” fastslår han.

Martin Adamsen peger desuden på, at Time Dan-
mark med SolidWorks har kunnet øge genbrug af 
dele af eksisterende konstruktioner i forbindelse 
med konstruktion af nye lifte, hvilket har reduce-
ret udviklingstiden for nye produkter.

Lettere og stærkere konstruktioner har afgørende 
betydning for Time Danmark. I sagens natur har 
vægten af liftene stor betydning, fordi de skal pla-
ceres på køretøjer og dermed ikke må være for 
tunge. SolidWorks Simulation spiller en væsent-
lig rolle i arbejdet med at kunne skabe lettere og 
samtidigt stærkere konstruktioner:

”Vi anvender primært simulering til at simulere og 
analysere udbøjninger og udmattelse af konstruk-
tioner med henblik på at optimere dem vægt- og 
styrkemæssigt,” fortæller Martin Adamsen.

Konstruktionerne udføres i høj grad som plade-
konstruktion i SolidWorks’ Sheet Metal-modul. 
Liftene består for en stor del af pladeemner, som 
tappes sammen. Anvendelsen af Sheet Metal-mo-
dulet betyder ifølge Martin Adamsen, at tingene 
passer sammen og antallet af prototyper har der-
for kunnet reduceres fra typisk tre til en enkelt:
”Med 2D-konstruktion manglede vi at kunne ud-
folde pladedelene automatisk, hvilket betød mere 
omstændeligt arbejde, større muligheder for at 
lave fejl og behov for flere prototyper. Nu kommer 
vi lynhurtigt ud over prototypestadiet.”

PDM-systemet anvendes til at styre al informa-
tion i forbindelse med konstruktionsarbejdet, 
men spiller også en stor rolle i produktionsfor-
beredelsen. Systemet genererer automatisk 
PDF-dokumenter med produktionstegninger og 
de DXF-filer, som underleverandørerne anvender 
ved laserudskæring af plader.

Time Danmark har også udviklet sin egen version 
af SolidWorks’ indbyggede bibliotek over stan-
dardkomponenter. Foruden standarddele rum-
mer biblioteket komponenter, Time Danmark 
selv har udviklet eller købt. Komponenterne er 
forsynet med Time Danmarks egne varenumre og 
anvendes til både generering af styklister og ved 
plukning af dele på lagreret.

PLM Group Danmark A/S
Langebjergvænget 4
DK-4000 Roskilde
Tlf: +45 70 22 22 80 
info@plmgroup.dk
www.plmgroup.dk 


