
Teamet på Dearborn Mid-West Company 
Dearborn Mid-West Company kunde spara 40 timmar och 
32 000 dollar på sitt lackleveranssystem åt Chrysler.  
Teamet använder Autodesk® Product Design Suite®, som 
ingår i Autodesks® lösning för digitala prototyper.

Experter på transportband



Träffa vår linjechef 
 Det är CJ Bagierek, 
vice vd för 
fordonsavdelningen 
på Dearborn Mid-West 
Company. 

CJ hjälpte företaget med att spara 
32 000 dollar och överträffa kundens 
förväntningar. Han använder Autodesk® 
Factory Design Suite, som ingår i 
Autodesks® lösning för digitala prototyper.

”Chrysler ville ha ett transportband som 
flyttar material från karossfabriken till 
lackeringsverkstaden. Vi lanserade tre 
projekt. I dem ingick en del nyheter som 
företaget inte hade sett innan, som 
3D-design och laserskanning.”

”En av de saker som lockade oss 
med Factory Design Suite var 
3D-designelementet. Kunden var mycket 
spänd på att få se utformningen på det 
viset. Det krävs inte så mycket tid på 
förklaring av 3D-modellen så vi tar ett 
tvåtimmarsmöte – i veckan” 

”När vi överförde vår 3D-modell till 
punktmolnet kunde vi identifiera störningar 
i god tid. Det blir väldigt kostnadseffektivt. 
Om vi hade behövt göra ändringar 
på golvet skulle kostnadseffekten bli 
betydande och kvaliteten bli lidande. Vi 
slapp gränssnittsproblem och fick möjlighet 
att utforma allt med god framförhållning, 
så vi kunde spara minst 32 000 dollar. Nu 
tar det bara 15 minuter att göra en sak 
som förr tog en timme.”

”Vi har imponerat på kunden med den 
första 3D-transportbandsupplevelsen, 
breddat vårt produktutbud – och 
dessutom gjort det till underpris.”

Träffa vår 
tyngdlyftare
 Det är Chris Hahn, 
projektingenjörschef 
vid Dearborn Mid-West 
Company. 

Chris hjälpte till att spara mer än 40 
ingenjörstimmar. Han använder Autodesk 
Factory Design Suite, som ingår i Autodesks 
lösning för digitala prototyper.

”Vi designar, tillverkar och monterar 
de transportband som används som 
monteringsband i bilfabriker och det är 
min uppgift att övervaka våra löpande 
projekt.” 

”Den största utmaningen är 
registreringen av alla ledningar i 
byggnaden, som rör, stål och kablage – 
allt som kan tänkas stå i vägen för våra 
system. Möjligheten att kunna skanna 
allt, ha dessa data tillgängliga när som 
helst och använda dem för att avgöra 

var det finns störningar var ett viktigt 
säljargument för oss.”

”Med Autodesk Digital Prototyping kunde 
jag göra en planskiss med stödraster för 
vår utrustning i tre dimensioner och köra 
den i Frame Designer så att jag fick en 
snabb överblick av vilka påfrestningar 
som fanns för stålet vi använde. Mycket 
av informationen blir omedelbart 
tillgänglig när du modellerar något – vikt, 
fysiska egenskaper och ytbegränsningar.”

”Med skanning förkortas tiden mer än  
40 ingenjörstimmar – och det är en 
enorm besparing. Allt kan göras direkt i 
modellen och det innebär färre manuella 
beräkningar. Då kunde två ingenjörer 
klara samma jobb i ett projekt som 
normalt skulle kräva fyra.” 

”Autodesk Digital Prototyping har hjälpt 
oss till positionen som marknadsledare. 
Det har hållit oss i framkant av tekniken.”

Se hur man blir expert på tillverkning på http://www.autodesk.se/campaigns/manufacturing-genius




