
ASA-LIFT on yksi maailman johtavista 
vihannesten keräyslaitt eiden 
valmistajista. Se on kehitt änyt 
suurempia ja tehokkaampia koneita, 
mutt a tuotekehitysaika on lyhentynyt. 

Tekijät, kuten painon pitäminen mahdollisimman 
pienenä säilytt äen samalla koneiden kestävyyden, 

sekä kehitysprosessin virtaviivaistaminen 
ovat tanskalaisen yhti ön kasvavia haasteita. 
Vastatakseen näihin haasteisiin, ASA-LIFT otti   
käytt öön SolidWorks Simulati on –ohjelmiston.

Vuonna 1936 perustetun yrityksen pääkontt ori 
sijaitsee Sorøn kaupungissa Tanskassa. Yritys on 

tehnyt keräyslaitt eita mm. porkkanalle, purjolle, 
kaalille, sipulille ja perunalle. ASA-LIFT valmistaa 
ti laustuott eita ja tuotevalikoima koostuu 
traktoriin kiinnitett ävistä nosti nlaitt eista, 
traktorin perässä vedett ävistä- sekä itse 
liikkuvista keräyslaitt eista. 80 prosentti  a 
tuott eista menee vienti in. ASA-LIFT on käytt änyt 

Simuloinnilla kestävämmät 
ja kevyemmät vihannesten 
keräyslaitt eet
ASA-LIFT on lyhentänyt uusien vihannesten keräyslaitt eidensa tuotekehitysaikaa 
50 % käytt ämällä SolidWorks-ohjelmistoratkaisuja. Tuott eet ovat nyt suurempia, 
kestävämpiä ja kevyempiä.

www.asa-lift .com

FAKTAA ASA-LIFT on yksi 
maailman johta-

vista vihannesten keräyslaitt eiden valmista-
jista. Vuonna 1936 perustett u yritys on aina 
toimitt anut ammatti  taitoisesti  laadukkaita 

ja innovati ivisia tuott eita. Laitt eita tuotet-
ti in aluksi paikallisten maanviljelijöiden 
tarpeisiin. 1950-luvulla valmistui tuotanto-
linja ja 1960-luvulla maailman ensimmäi-
nen hydraulinen sadonkorjuulaite. Samaan 

aikaan heräsi vienti markkinoiden kiinnostus 
ja tuolloin otetti  in ensimmäiset vienti kontak-
ti t. Monet näistä kontakteista ovat vieläkin 
ASA-LIFTin asiakkaita. Nykyään ASA-LIFTin 
koneita myydään ympäri maailman.



“Kun saamme tilauksen, 
meillä on todella vähän 
aikaa kehittää ja valmistaa 
laite. Meillä kehitysaika on 
lyhentynyt noin 50 pro-
senttia muutaman vuoden 
kuluessa. Kehitysprojekti 
saattoi aiemmin kestää vii-
kon, nyt se vie kaksi-kolme 
päivää. Ilman SolidWorks- 
ja Simulation -työkaluja 
tämä ei olisi ollut mah-
dollista. CAD-järjestelmän 
ansiosta voimme käyttää 
uusissa kokoonpanois-
sa osia olemassa olevista 
malleista. Näin valmistus-
aika on lyhyempi,” sanoo 
suunnittelupäällikkö Niels 
Bendsen.
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SolidWorksia vuodesta 1999 lähti en ja sillä on 
käytössään kuusi SolidWorks-lisenssiä.

“Kun saamme ti lauksen, meillä on todella vähän 
aikaa kehitt ää ja valmistaa laite. Meillä kehitysaika 
on lyhentynyt noin 50 prosentti  a muutaman 
vuoden kuluessa. Kehitysprojekti  saatt oi aiemmin 
kestää viikon, nyt se vie kaksi-kolme päivää. Ilman 
SolidWorks- ja Simulati on –työkaluja tämä ei 
olisi ollut mahdollista. CAD-järjestelmän ansiosta 
voimme käytt ää uusissa kokoonpanoissa osia 
olemassa olevista malleista. Näin valmistusaika 
on lyhyempi,” sanoo suunnitt elupäällikkö Niels 
Bendsen.

Yrityksen koneita käytetään hyvin vaihtelevissa 
olosuhteissa ympäri maailman. Esimerkiksi 
vihannesviljelmien maaperä voi olla Euroopassa 
täysin erilainen kuin Yhdysvalloissa. Tästä johtuen 
koneiden yksitt äisten osien kestävyysvaati mukset 
ovat valtavan erilaiset.

“Koneistamme on vähitellen tulossa yhä 
suurempia. Jott a niistä ei tulisi myös painavampia, 
käytämme SolidWorks Simulati onia. Sen avulla 
saamme tuott eistamme mahdollisimman keveitä 
ja varmistamme samalla tarvitt avan kestävyyden. 
Saamme selkeän kuvan koneiden kestävyydestä 
todellisissa olosuhteissa kestävyyslaskelmien 
avulla,” kertoo Niels Bendsen ja lisää: “Voimme 
tarvitt aessa tehdä kestävyyslaskelmia hyvin 
nopeasti  saadaksemme selville koneiden 
opti maalisen kestävyys-keveyssuhteen.”

SolidWorks Simulati on hankitti  in pääasiassa juuri 
valmistuneen kehitysprojekti n vuoksi. ASA-LIFT 
on kehitt änyt projekti ssa kokonaan uuden ja 
ainutlaatuisen itse pyörivän monitoimikoneen. Se 
on hyvin iso ja leveä kone, jonka toimintasäde on 
pellolla ajett aessa jopa yhdeksän metriä. Lisäksi 
sen kääntösäde on hyvin pieni. Konett a voidaan 
käytt ää kylvössä, harvennuksessa, lannoituksessa 
ja sadonkorjuussa. 

Niels Bendsenin mukaan kone seuraa uria 
kokonaan uudella tavalla pellolla työskenneltäessä. 

SolidWorks Simulati onia on käytett y ison koneen 
erilaisten rakenteellisten elementti  en kestävyyden 
määritt elyssä.

Kaiken kaikkiaan CAD-pohjainen suunnitt elu 
SolidWorksilla on kasvavassa roolissa uusien 
koneiden kehityksessä ASA-LIFTillä: ”Piirustusten 
sijaan otamme vastaan kasvavan määrän 
3D-ti edostoja toimitt ajiltamme. Tiedostot 
yksinkertaisesti  vain siirretään (drag&drop) 
paikalleen CAD-malleihin. SolidWorks on myös 
hieno työkalu isojen kokoonpanojen katseluun 
ja arviointi in sekä edelleen virheett ömään 
ti etojenvaihtoon toimitt ajiemme kanssa,” kuvailee 
Niels Bendsen. Hän kertoo, ett ä CAD-malleja 
käytetään myös tuotantopiirustusten sekä 
myynti materiaalien ja teknisen dokumentoinnin 
luomiseen. ”Olemme hyvin tyytyväisiä sekä 
SolidWorksiin ett ä SolidWorks Simulati oniin, 
joista on tullut vältt ämätt ömiä työkaluja uusien 
tuott eidemme kehityksessä,” sanoo Niels Bendsen.


