
”I 5G-Robot projektet arbejder vi på at finde ud 
af hvordan robotverdenen bedst muligt udnytter 
de fantastiske værktøjer der kommer med 5G og 
 telekommunikation.”
Ole Madsen, Professor, Aalborg Universitet

”Demonstrationen fokuserer på 
6 teknologier: 5G som trådløst 
kabel, Edge-Cloud, Multifleed, 
fuld integration af mobile robot-
platforme, Open Architecture så 
ny arbejds processer hurtigt kan 
indføres, Digital Twin hvor alt 
fra den fysiske verden overføres 
til den digitale verden. ”
Preben Mogensen, Professor, Aalborg 
Universitet

”Demoen viser et produktions-
flow med en række støttende 
opgaver der kan varetages af en 
AMR,  der bærer råvarer, i samar-
bejde med en AMRS med en aktiv 
arm eller funk tion ovenpå.  ”
Casper Schou, Adjunkt
Aalborg Universitet5G-Robot Demo1 
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”På Grundfos har vi implementeret mange robotter, 
der varetager simple funktioner, men vi mangler 
 ro botter, der hurtigt kan omstilles til forskellige special-
funktioner, så vi kan udnytte robotterne maximalt.”
Alexander Larsen, Chief Engineer, Grundfoss

”Vi begynder at kunne lave 
 robotter, der kan samarbejde 
og udføre flere forskellige 
arbejdsprocesser. Det vil give 
en højere udnyttelse af robot-
terne og dermed en højere 
business impact.”
Alexander Larsen
Chief Engineer, Grundfoss

”Vi har nået en vigtig milepæl, 
der kan bygges videre på. 
Vi ved, at det virker, hvordan 
det virker, og hvad vi kan få ud 
af det. Så vi har en god base for 
det  videre arbejde.”
Martin F. Andersen
Solution Architect, Telenor Den-
mark

SE VIDEO FRA 
5G-ROBOT DEMO1

”Vi skal lave den software, der 
skaber den vertikale integration 
fra IT og ned til robotten på gul-
vet og den software, der binder 
alt sammen til et sammenhæn-
gende system, selvom det består 
af  forskellige robotløsninger og 
 forskellige automatiseringer.”
Niki N. Grigoriou, CEO, Software 
Architect, Intelligent Systems A/S

”Fremadrettet skal vi udvide 
demonstrationen med flere 
robotter fra forskellige leve-
randører og i højere grad 
koordinere de bevægelser 
robotterne foretager”
Ole Madsen
Professor, Aalborg Universitet

https://youtu.be/ADRKV4mL6l0

