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Medlem af

Igennem de seneste par
måneder har Prodan A/S i
Randers arbejdet på et pro-
jekt til virksomheden Nordic
Radar Solutions.

Kunden har udviklet et
uafhængigt radarsystem til
objektdetektering og real-
tidstrusler i lufthavne og de-
res omgivelser.

Nu, fremhæver den metal-
bearbejdende underleve-
randør, hvorledes der har
været tale om et utrolig
spændende forløb, hvor der
er trukket på mange af virk-
somhedens kernekompeten-
cer, herunder ikke mindst la-
serskæring og buk, såvel
som spåntagende bearbejd-
ning, svejsning samt monta-
ge.

På et år sker der typisk 200
til 250 rapporterede sam-
menstød med fugle og vildt,

kaldet birdstrikes i de danske
lufthavne, påpeges det. Det
har ført til, at Nordic Radar
Solution har udviklet en tek-
nologi, der skanner lufthav-
nen kontinuerligt, så birds-
trikes-problematikken kan
løses.

Konceptet kaldes Foreign
Object Debris, Drone &
Bird-Aircraft Strike Avoi-
dance, også kendt som FOD-
BASA, og, ifølge producen-
ten, fjerner det risiko for
menneskelige fejl og proble-
mer med dårlig sigtbarhed.

Systemet gør også, at køre-
tøjspatruljer til periodisk in-
spektion af landingsbaner
ikke længere behøves, og
kollisioner mellem fly og
fremmedlegemer i lufthav-
nen kan undgås, understre-
ges det.
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PRESKRAFT:
FRA 60 TIL 400 TON

STØRRELSER:
FRA 2 TIL 6 METER

SKIFT PERSPEKTIV,
TJEK DIN OEE

Top-automatiseret 
kantpresse

Den skalerbare automatisering med ATA.U og 
ATA.L (automatisk længdeindstilling af over/
underværktøj), MVM (variabelt V-spor) samt AUTO 
(automatisk værktøjsskift af over/underværktøj) 
gør det muligt at omstille maskinen i forhold til 
de faktiske fremstillingsbehov, dynamisk. Dvs. 
også rationel produktion af enkelte emner eller 
sætproduktion.
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Spændende 
radarprojekt 
hos Prodan
Over de seneste to måneder har Prodan arbejdet på et
projekt til Nordic Radar Solutions, der har været utroligt
spændende og trukket på mange af firmaets kernekom-
petencer på metalbearbejdningssiden, fremhæver
Randers-virksomheden.

Den tomme container blev leveret til Prodan, hvorefter alle løsdele og mekaniske dele til
hejseværket og tagkonstruktion blev fremstillet. Herudover har Randersvirksomheden mon-
teret alt det mekaniske i containeren, fremhæves det videre.

Den endelige FODBASA-løsning tager sig sådan ud.


