
Konstruktionsteamet på Vimek
Vimek halverade tiden till marknaden för sin Minimaster 630 – 
en miniskotare. Teamet använder Autodesks® lösning för digitala 
prototyper.

Framåtblickande experter



Träffa vår vägledare

Det är Fredrik Lundberg, 
vd på Vimek. Fredrik 
hjälper Vimek att 
utveckla och exportera 
nya produkter på nya 

marknader. Fredrik använder Autodesks® 
lösning för digitala prototyper.

”För att kunna skapa Minimaster 630 
behövde vi förbättra den tidigare 
modellen. Vi tog ett stort steg – 
och inte bara små justeringar och 
modifieringar. Vi har gjort det lättare 
att underhålla motorn. Vi har lagt till 
lampor fram och bak, bredare däck, 
utformat en ny front, byggt en ny ram 
och utformat ett nytt balanssystem för 
inkoppling. Nu tillverkar vi 630 i en ny 
uppseendeväckande färg också. 

Autodesks lösning för digitala 
prototyper har sparat oss tid och pengar 
genom att vi kunde göra en massa 
arbete virtuellt istället för i verkstaden. 
Då kunde vi uppgradera våra andra 
maskiner på samma gång. Tiden som 
vi sparat användes till att ta fram en 
reservdelskatalog och servicemanualer 
som är klara för lansering. Detta var 
inte möjligt förr, när vi förlitade oss på 
fysiska prototyper. Minimaster 630 har 
hjälpt oss att komma tillbaka på rätt 
spår igen. Vår försäljning har gått upp 
30 procent sedan lanseringen. 

Vi tillverkar maskiner som våra kunder 
enkelt kan serva och underhålla. 
Minimaster 630 är mer attraktiv, mer 
stabil och lättare att underhålla än den 
förra modellen. Så jag är säker på att vi 
kan expandera på nya marknader.” 

Träffa vår tyngdlyftare

Det är Johannes Nilsson, 
produktchef på Vimek. 
Johannes bidrog till att 
öka produktionen med 
30 %. Han använder 

Autodesk® Inventor®, som ingår i 
Autodesks lösning för digitala prototyper.

”När vi skulle skapa Minimaster 630 
frågade vi våra återförsäljare och 
kunder vad de ville ha. De efterfrågade 
en mindre maskin för arbete på väg 
och i terräng. Så den skulle vara lätt 
och praktisk. För att kunna tillverka den 
behövde vi uppgradera motordelar, 
växellåda, elektronik och hydraulik. 

Vi ville ha klart maskinen inför 
skogsmässan på Elmia – som 
är det största evenemanget för 
skogsmaskinbranschen i Baltikum. Vi 
hade tio månader på oss för att få den 
klar, från design till tillverkning. En 
månad efter utställningen tillverkade vi 
630:an för kunder.

Autodesk Inventor, som ingår i 
Autodesks lösning för digitala 
prototyper, har hjälpt oss att bygga 
Minimaster 630. Det gjorde det 
möjligt att kontrollera varje detalj 
i designen på datorn och göra fler 
kollisionsupptäckter än tidigare. Och vi 
undvek att göra en fysisk prototyp. Det 
sparade tid och pengar.

Med hjälp av Autodesks lösning för 
digitala prototyper kunde vi gå från 
idé till färdig produkt på halva tiden. 
Produktionen har dessutom ökat 30 %. 
Maskinen som vi visade på skogsmässan 
på Elmia såg inte ut som en prototyp. 
Den såg körklar ut och det hjälpte till 
med försäljningen. Försäljningen går 
fortfarande uppåt.” 

Träffa våra mångsysslare

Det är Thomas Johansson, 
konstruktionsingenjör på 
Vimek. Thomas hjälpte till 
att få Minimaster 630 från 
design till produktion på 

halva tiden. Thomas använder Autodesk 
Inventor, som ingår i Autodesks lösning för 
digitala prototyper. 

”För att kunna bygga Minimaster 630 
behövde vi ta våra 3D-modeller till 
nästa nivå. Inventor hjälpte oss med 
sprängskisser som gör det lättare att 
samarbeta och visa medarbetare och 
otekniska personer vad vi snackar om. 

Det är så mycket lättare när man kan se 
modeller i Autodesk Inventor, sätta ihop 
dem själv och välja vilka muttrar och 
skruvar man vill använda. Sedan kan du 
skapa materiallistan för exakt det antal 
artiklar du ska använda. Det sparade 
oss en massa tid och eliminerade den 
mänskliga faktorn vid arbetet med 
materiallistan. Med hjälp av Autodesks 
lösning för digitala prototyper kunde vi 
gå från idé till färdig produkt dubbelt så 
snabbt.”

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




