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Dia-Tech

Ny virksomhed  
udstiller robot- 
løsninger på R-22
Diatom A/S sætter turbo på automatiseringen og har etableret undervirksomheden 
Dia-Tech, som vil være fuldt dedikeret til robot-, automatiserings- og 
dispenseringsløsninger. Dia-Tech og virksomhedens robotløsninger præsenteres på R-22

Dia-Tech er det nyeste skud af 
undervirksomheder under Diatom 
A/S. Virksomheden er etableret i 
2022 og leverer robot- og automa-
tiseringsløsninger integreret med 
andet produktionsudstyr. Løsnin-
gerne er oftest en plug-and-play 
kollaborativ robotarm integreret 
med eksempelvis doseringsudstyr.
Dia-Tech forhandler blandt an-
det cobots fra Dobot og Hitbot, 
der begge leverer innovative og 
fleksible kollaborative robotarme til 
konkurrencedygtige priser - hvilket 
i høj grad sænker opstartsom-
kostningerne, der ofte kan være 
høje i forbindelse med industriel 
automatisering. 
Derfor henvender robotarmene 
sig ligeledes til små og mellem-
store virksomheder, der ofte kan 
være tilbageholdende med at 
automatisere.
-I små og mellemstore virk-
somheder er det særligt cobots, 

n Dobot CR5
Dobot CR5 er en seks-akset kol-
laborativ robotarm med en nyttelast 
på fem kg og en rækkevidde på 
1.096 mm. Høj nøjagtighed, fleksibel 
bevægelighed samt intuitiv og enkel 
programmering gør den nem at im-
plementere og betjene. 
Den er perfekt til applikationer, 
hvori den indgår i samarbejde 
med mennesker. CR5 er nem at 
integrere med andet udstyr og kan 
anvendes til alt fra dosering og pick-
and-place til visuel sortering og 
komponentmontering.

n Hitbot Z-Arm
Hitbot Z-Arm-serien består af 
fire-aksede kollaborative ro-
botarme med en nyttelast på en til 
tre kg og en rækkevidde på 320-420 
mm. Enkel programmering, bruger-
venlig betjening og et lille fodaftryk 
gør den velegnet til implementer-
ing i produktionsmiljøer med be-
grænset plads. Dertil er den yderst 
sikker at arbejde sammen med. 
Z-Arm er nem at integrere med 
andet udstyr og er særligt velegnet 
til pick-and-place, visuel sortering 
og komponentmontering. Dia-Tech 
medbringer tre modeller fra Hitbot. 

n Dobot MG400
Dobot MG400 er en fire-akset 
letvægts desktoprobot med et lille 
fodaftryk. Den fylder rent faktisk 
mindre end et A4-ark. Robotten 
har en nyttelast på 750 gram og 
en rækkevidde på 440 mm. Den 
er nem at implementere, bru-
gervenlig og sikker at arbejde 
sammen med. MG400 er veleg-
net til lette industriopgaver, der 
kræver hurtig implementering 
og omstilling samt automatiseret 
småskalaproduktion.

n Dobot M1 PRO
Dobot M1 PRO er en fire-akset 
letvægtskollaborativ scara-robot 
med en nyttelast på 1,5 kg og en 
rækkevidde på 400 mm. Den er 
nem og hurtig at implementere, 
brugervenlig og sikker at arbejde 
sammen med. M1 PRO er veleg-
net til lette industriopgaver, der 
kræver høj præcision og nøjag-
tighed, blandt andet visuel sort-
ering, PCB-monte ring, svejsning, 
dosering og alle typer samlebånds-
arbejde n
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som efterspørges, da de ofte er 
nemmere at sætte i funktion 
og anvende end mange andre 
robotløsninger, fortæller Michael 
Petersen, der er produktchef i  
Diatom og Dia-Tech.

ROBOTTERNE PÅ R-22
-Derfor glæder vi os til at kunne 
præsentere en række forskellige 
robotløsninger integreret med 
andet produktionsudstyr på R-22, 
fortæller han videre.


