
Experter på kraftgenerering
Teamet på Harbin Electric 

Harbin Electric förkortar konstruktionstiden för sin spillvärmepanna 
med 25 %.

Teamet använder Autodesk® Product Design Suite, med Autodesk® 
Vault, som ingår i Autodesks® lösning för digitala prototyper.



Träffa vårt 
kraftpaket
Det är Li-Jie Miao, vice 
vd på Harbin Electric.  
Li-Jie har förbättrat 

sättet som företaget arbetar med sina 
partner och leverantörer. Han använder 
Autodesk Product Design Suite, som ingår i 
Autodesks lösning för digitala prototyper.

”Harbin Electric är en av de största 
tillverkarna av utrustning för elproduktion 
i Kina. Vi har levererat över 300 
miljoner kilowatt ström till världen från 
energikällor som kol, gas, vattenkraft, 
kärnkraft och vindkraft. 

Vi har implementerat ett storskaligt 
system som hjälper oss att tillverka 
smartare och grönare energiutrustning. 
Så när vi började titta på en lösning för 
digitala prototyper var det ett krav att 
den kunde integreras med detta system. 
Autodesks lösning för digitala prototyper 
är ett öppet system som fungerar smidigt 
med våra andra program. Då kan våra 
team arbeta oavsett var de är, eftersom 
de kan ansluta till lösningen från sina 
datorer, handdatorer och smarttelefoner.

Integrerade arbetsflöden är viktigt för 
en grupp som vår, som producerar 
kompletta utrustningssatser. Autodesks 
lösning för digitala prototyper ansluter 
oss till våra partner och stödtjänster 
både uppströms och nedströms för att 
hjälpa oss att skapa innovativa produkter 
snabbare.”

Träffa mannen 
bakom vår 
tryckbehållare
 Det är Jia-Qi Wang, 
formgivare på Harbin 
Boiler Factory.

Jia-Qi hjälpte till att rationalisera 
konstruktionsprocessen för 
spillvärmepannan. Han använder Autodesk 
Product Design Suite, som ingår i 
Autodesks lösning för digitala prototyper.

”Tidigare har vi använt 2D CAD-modeller. 
Det var inte idealiskt för samarbeten. De 
är ofta inte tillräckligt detaljerade för att 
hjälpa formgivarna senare i processen. 
Det kan generera fel. Med Inventor kan 
du planera hela formgivningen från topp 
till botten och minska risken för fel.”

Träffa mannen 
bakom vår  
effektiva värmare
 Det är Wen-Xiu Bi, 
formgivare på Harbin 
Electric.

Wen-Xiu sparar en hel veckas 
konstruktionstid genom att återanvända 
delar för spillvärmepannan. Han använder 
Autodesk Inventor, som ingår i Autodesk 
Product Design Suite och Autodesks 
lösning för digitala prototyper.

”Nu när vi använder Inventor sparar vi 
flera veckors arbete med omformning eller 
omstrukturering. Det gör oss mer effektiva. 
Utrustningstillverkare använder ofta samma 
eller liknande delar. Jag kan ändra storleken 
på dem i Inventor så att de passar. Det 
innebär att jag sparar en massa tid.”

Träffa vår 
energikälla
 Det är Er-Kai 
Liang, assistent till 
konstruktions-och 
utvecklingschefen på 
Harbin Boiler Factory. 

Er-Kai förkortar konstruktionstiden för sin 
spillvärmepanna med 25 %. Han använder 
Autodesk® Inventor, som ingår i Autodesk 
Product Design Suite och Autodesks 
lösning för digitala prototyper.

”Vi sålde vår spillvärmepanna till 
Mitsubishi Heavy Industries. Med 
Autodesks lösning för digitala prototyper 
förkortar vi konstruktionstiden i projektet 
med 25 %. Mitsubishi blev imponerade 
av vår effektivitet och detaljerna i våra 
3D-designer. 

 Autodesk Inventor hjälper oss att se om 
någon del av en miljö kommer att påverka 
hur våra produkter fungerar. Dessutom 
kunde Autodesk Showcase hjälpa 
marknadsavdelningen att presentera 
allt vad vi kan göra, och våra säljare 
kammade hem nya affärer. Och Autodesk 
Vault ger oss möjlighet att hantera design- 
och konstruktionsinformationen på ett 
snabbt sätt.”

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




