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Af Thore Dam Mortensen
tdm@teknovation.dk

For de to stiftere og ejere af
det spåntagende underleve-
randørfirma MB Cutting ved
Møldrup, Kasper Bengtsen
og Karsten Mouritsen, kred-
sede tankerne i første om-
gang om at skaffe en mere
basal løsning med henblik på
at effektivisere produktionen
gennem en relevant bear-
bejdningssoftware.

Det handlede først og
fremmest om at få en stabil
software til fremstilling af
bearbejdningsfiler til MB
Cuttings seneste maskinind-
køb.

I oktober sidste år havde de
flittige produktionsfolk med
base i det midtjyske nemlig
taget et Haas VF-4SS CNC-
bearbejdningscenter i brug -
leveret og installeret af Ed-
strøms Værktøjsmaskiner
ApS.

Men i takt med at de fik sat
sig ind i mulighederne for at
effektivisere produktionen,
stod det efterhånden klart, at

en mere langtidsholdbar
Cam-løsning fremstod som
det bedste valg i forhold til at
investere med rettidig omhu.

De fremtidige muligheder i
forbindelse med udvidelser
af gesjæften med yderligere
CNC-maskiner og anvendel-
se af mere avancerede bear-
bejdningsstrategier vejede
således tungest i sidste ende
for de to iværksættere.

Dét, selv om pengene i det
relativt nystartede foretagen-
de ikke ligefrem hang på
træerne, og arbejdet foregik
(og aktuelt stadig foregår)
ved siden af fuldtidsjob og
studier.

I sidste ende faldt valget på
en Mastercam-licens leveret
af Cimco Integration med
opstartssupport fra Cad-/-
Cam-konsulent, Lars Bunde-
sen.

”Med de emner, vi kørte -
og kører i dag - så stod det
klart, at vi på et tidspunkt
skulle have en fuld Cam-
løsning alligevel,” siger
Kasper Bengtsen, og
fortsætter: 

”Så kunne vi lige så godt
tage skridtet fuldt ud og med
det samme blive fortrolige
med Mastercam-softwaren.”

GÅR HURTIGERE
Med den øgede ordremæng-
de, som firmaet har oplevet i
år, har investeringen da også
vist sig at være rigtig, lyder
det fra de to ejere.

”Det har virkelig gjort vo-
res arbejdsgange hurtigere at
få en fuldblods Cam-softwa-
reløsning på plads. Nu kan vi
modtage og anvende kunder-
nes filer meget hurtigere og

ekspederer dem ud på ma-
skinerne,” siger Karsten
Mouritsen, og fortsætter:

”Vi har også oplevet, at det
generelt er blevet meget
nemmere at programmere

også i forhold til at undgå
fejl gennem simulering af
programmerne.”

Endvidere fremhæver de to
allerede garvede produkti-
onsfolk, at det også er muligt

at foretage Cad-programme-
ring, der vil kunne håndtere
en række opgaver indtil, at
de en dag får brug for en fuld
softwarelicens på Cad-siden
også.

Fuldblods
licens 
fra start
Med investeringen i nye 
CNC-maskiner stod det hurtigt 
klart for stifterne af MB Cutting, 
at en Cam-licens var et logisk skridt.

Karsten Mouritsen har arbejdet hårdt på at blive helt fortrolig med den seneste investering i form af en Mastercam-licens
med opstartssupport fra Cimco Integration.

De to iværksættere har eksempelvis konstrueret en opspændingsløsning, der har været med
til at vinde en stor ordre.




