
Experter på 
grävning
Teamet på Vulcan Industrial.
Vulcan har utvecklat en spränghålsborr som minskar produktionstiden 
med ett år och förväntas öka företagets intäkter med mer än 25 %.

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



Träffa vår 
banbrytare
Det är Rajiv Gandhi, vd 
på Vulcan Industrial. 

Rajiv är hjärnan bakom Vulcans 
spränghålsborrprojekt. Spränghålsborren 
förväntas öka företagets intäkter med mer 
än 25 %. Han använder Autodesk Product 
Design Suite, som ingår i Autodesks lösning 
för digitala prototyper.

”Spränghålsborren är en viktig milstolpe 
för Vulcan. Vi förväntar oss att öka 
företagets intäkt med mer än 25 %. Vi 
använde Autodesks lösning för digitala 
prototyper i varje steg i projektet.

Komplexiteten i att utveckla produkter i 
gruvindustrin har ökat betydligt. Kunder 
kräver fler funktioner, högre kvalitet och 
allt mer avancerade konstruktioner. Men 
vi är trendsättare och inte trendföljare. 

För att kunna skapa en produkt 
i världsklass behövde vi bättre 
programvara för koncept, design och 
tillverkning, så vi valde Autodesk Product 
Design Suite, som ingår i Autodesks 
lösning för digitala prototyper. Det 
ger oss verktyg för 2D, 3D, rendering, 
simulering och animering i ett och 
samma paket, vilket var avgörande för 
att kunna hantera tusentals komponenter 
inom projektet med spränghålsborren.”

Träffa vår 
spinndoktor
Det är Krishnan 
Chandran, administrativ 
chef med ansvar för 
teknik, på Vulcan 
Industrial. 

Krishnan har sparat Vulcan en ofantlig 
mängd tid och pengar genom att reducera 
omarbetningarna från 20 % till 5 %.

Han använder Autodesk Product Design 
Suite med Inventor, som ingår i Autodesks 
lösning för digitala prototyper.

”Vi har tillverkat tre spränghålsborrar 
hittills. Och tack vare digitala prototyper 
har vi verkligen finslipat produktionen. Vi 
kan tillverka en spränghålsborr på sex till 
åtta månader – dvs. ett år snabbare än 
det tog oss till att skapa den första. 

Tidigare använde vi rörkonstruktion med 
roterande och utskjutande element. Nu är 
det mycket enklare med de regelbaserade 
routningsverktygen i Autodesk Inventor. 
Och Autodesks lösning för digitala 
prototyper har även hjälpt oss med att 

minska omarbetningarna från 20 % till  
5 %. Det sparar tid och pengar.

Programmet gör det lättare för oss att 
samarbeta. Med Autodesk Vault kommer 
vi att kunna hantera, analysera och 
överföra data över skift och globala 
team kan arbeta i samma projektet. 
Det kommer också att hjälpa oss 
bygga upp en digital, intelligent och 
informationsbaserad tillverkningsmiljö.”

Träffa vår 
punktman
Det är Milind Barkale, 
seniorkonstruktion-
singenjör på Vulcan 
Industrial.

Milind hjälpte till att minska tiden för att 
konstruera en spränghålsborr med 50 %.

Han använder Autodesk Product Design 
Suite, som ingår i Autodesks lösning för 
digitala prototyper.

”Vi har organiserat våra tekniska och 
kommersiella system så att kollegor som 
arbetar i samma projekt kan dra nytta av 
andras arbete i design och produktion. 
Autodesk Product Design Suite integreras 
sömlöst med vår miljö och hjälper oss att 
dela data på ett effektivt sätt.

Vi kan till exempel skapa 3D-modeller 
i Inventor och skicka dem vidare till 
tillverkningsenheten helt utan fel. 

Med Autodesk Product Design Suite har vi 
kunnat minska designtiden med 50 %. Vi 
kan även skapa offerter snabbare och har 
minskat tiden mellan offerter och order. 
Återanvändning av data är oerhört viktigt 
för oss, och har antagligen genererat 
årets största bidrag i förbättringen av 
vår effektivitet. Vi har byggt upp ett 
stort bibliotek med komponenter som 
växer med varje jobb. Verktygen ger 
oss möjlighet att slutföra projekt på 
sex till åtta månader, där det tar våra 
konkurrenter 12 till 18 månader.” 

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