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Ulrich Leidecker,
Leder for forretningsområdet 
Industry  Management 
and Automation

Innovasjon gjennom alle porer!
Kjære leser!

I digitaliseringens tidsalder befi nner fremgangsrike teknologibedrifter som 
Phoenix Contact seg i et konstant spenningsfelt. De må i dag, som tidligere, 
optimalisere porteføljen kontinuerlig og utvikle innovative produkter for å 
opprettholde konkurransedyktigheten. 

På den annen side oppfordres de til å omvandle digitaliseringens sjanser i 
nye og ofte andre typer produkter, nye teknologier og ikke minst helt nye 
forretningsmodeller. Samtidig må den egne bedriften selvsagt også bli mer 
transparent, mer nettorganisert og mer eff ektiv. 

Presset om endring i form av stadig kortere innovasjonssykluser, global 
nettorganisering og Industrie 4.0 tiltar for oss alle. Med våre produkter og 
teknologier blir vi dermed en ledsager på veien inn i den digitale fremtiden, 
samtidig som vi selv står midt i den digitale revolusjonen. 

På de neste sidene inviterer vi deg hjertelig til å følge oss et stykke på veien inn 
i den digitale fremtiden og samtidig tïl å lære litt om noe av de vidt forskjellige 
tilnærmingene fra forskjellige produkt- og bedriftsområder.

•	 En klassiker, eller en fremtidens byggekloss? På sporet av rekkeklemmen 
•	 Hvordan både får og opprettholder vi energien til de unge og ville? På besøk hos 

3D-printerne. 
•	 Gründermentalitet i gruppen: Profi cloud-teamet, en symbiose av vill entusiasme 

og faste regler.
•	 Innovasjon eller disrupsjon? Utforskning av nye veier inn i styreteknikkens 

verden ved hjelp av åpenhet –  PLCnext Technology.

God lesefornøyelse!
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Innovasjon kommer ikke på  
kommando
Intervju med en fri ånd i konstant svingning mellom 
gründermentalitet, storbedrift, disrupsjon og disiplin 

Günther Schuh er ikke bare professor ved det 
tekniske universitetet RWTH Aachen, men også 
en av initiativtakerne bak overraskelses-coup 
Streetscooter, CEO i E-Mobility-gründerbedrift 
eGo. og også medlem av det rådgivende panelet 
hos Phoenix Contact. 

UPDATE: Prof. Dr. Schuh, ser du på deg selv 
som høyskoleprofessor, klassisk entreprenør, 
bilmanager eller som en fritenker med gründer-
mentalitet som tenker på tvers av de fleste 
andre?

Prof. Schuh: Ja. Det stemmer alt sammen. Det er 
slik jeg ser meg selv. Og jeg tror vi trenger denne 
kombinasjonen mye oftere. Entreprenørskap og 
ledelsesverden må bli mer akademiske, de må 
vie seg i mye større grad til logikk, sporbarhet og 
vitenskapelige prinsipper. Og vitenskapen skal 
ikke være aktiv kun for å oppnå kunnskap, men 
også være sosialt og økonomisk relevant. Nå til 
dags kan en høyskolelærer ikke være en leder. 
Men det er nøyaktig hva vi trenger – en praktisk 
rettet lærer og en ledende vitenskapsmann som 
i tillegg har en stor dose entusiasme, som altså 

brenner ustanselig for ideene sine.

UPDATE: Streetscooter og e.Go er uløselig 
knytet til navnet ditt. Til å begynne med klarte 
ikke bilbransjen å se for seg konseptet med 
Streetscooter som en økonomisk overkommelig 
e-mobil. Er det slik at de store innen bilbransjen 
er dinosaurer som sitter sløve på sin gamle 
produksjonskompetanse og forbikjøres av en 
innovativ og dynamisk leverandørbransje? En 
bransje der aktørene takket være e-mobilitet 
plutselig selv kan bli bilprodusenter?
Prof. Schuh: Det tror jeg ikke. De veletablerte 
gigantene i bransjen har sitt fokus korrekt rettet 
mot de store segmentene. Det blir i dag selvsagt 
stadig vanskeligere å tidsnok oppdage og tolke 
enhver teknologiske trend. Den som er for tidlig 
ute, blir også straffet av livet. Nyetablererne 
er her naturligvis betydelig mer fleksible. 
Men barrierene for å gå inn i bilsektoren er jo 
enormt høye. Achim Kampker og jeg planla 
ikke den gang utviklingen av Streetscooter, i 
starten bygde vi bare en modell og deretter 
en mikroserie. Det tyske postvesenet hjalp 
oss deretter betydelig med å introdusere 50 
kjøretøyer. Det var visjonært. 

Men det som faktisk stemmer, er at 
bilprodusentene reagerer for sakte når 
teknologien og scenariene endrer seg. Her må vi 
sørge for å øke hastigheten betraktelig.

UPDATE: I det midterste og tunge segmentet 
med nyttekjøretøyer nærmer teknologiske 
løsninger som telematikk, sensorsystemer og 
e-mobilitet seg hverandre i stadig større grad. 
Der funksjon og pris regjerer, og ikke design og 
smak, er ideen om nettorganiserte og autonome 
godstransportenheter med hjulnavmotor og 
e-aksler absolutt noe man kunne forestille seg. 
Motorrom og førerplass ville ikke lenger være 
nødvendig. Med e.GO Mover vil du også snart ha 
et nyttekjøretøy på markedet. Hvor langt går du 
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Aachen er ikke 
bare bilbyggingens 
intellektuelle kilde, men 
også stedet der e.GO-
produksjonen foregår
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Nyetablering med  
professor:  
Kan e.GO gi e-mobiliteten 
en avgjørende impuls?
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Uni(k) professor
Professor Dr. Günther Schuh
•	 Medgrunnlegger og daglig leder hos  

StreetScooter GmbH (2010 – 2014)
•	 Gründer og majoritetsaksjonær i Schuh Group (1989 

frem til i dag)
•	 Gründer og CEO i e.GO. Mobile AG (siden 2015)
•	 Lærestol produksjonssystematikk  RWTH Aachen
•	 Daglig leder RWTH Aachen Campus GmbH

E-angrepet fra Aachen
Overkommelig e-mobilitet er mulig dersom man 
begrenser seg til kjernekompetansen. Kort og godt:
•	 Fire seter
•	 Tre effektnivåer
•	 Elektromotor med 20, 40 eller 60 KW
•	 Rekkevidde 100, 120 eller 160 km
•	 Topphastighet 116, 130 eller 152 km/t
•	 Pris fra 15 900,- euro
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når det gjelder nettorganisering og autonomi?
Prof. Schuh: Jeg synes situasjonen er 
forbløff ende. Vi følger også nøye med på 
den. Hvis gigantene i bransjen fortsetter å 
holde døren så åpen, vil vi vurdere sterkt om 
vi ikke bør benytte oss av denne åpningen. 
Denne revolusjonen, som i segmentet med 
nyttekjøretøyer er umiddelbart håndgripelige, 
den må man bare ta med seg. For her er, som 
du også formulerte, barrieren for å gå inn på 

markedet adskillig lavere enn i 
segmentet med

 personbiler. Telematikken er e-mobilitetens 
tvillingbror, og sammen skaper disse også 
grunnlaget for økonomisk suksess. Det 
egentlig disruptive potensialet ser jeg i 
abonnementsmodellen, det vil si bortvendingen 
fra komplett eierskap til en kjørende enhet, til 
implementerig av fl eksible tjenesteytelser for 
transport av gods og personer.

UPDATE: Er disrupsjon kun et tema innen 
teknologiens verden, eller kan det også være 
et tema for politiske systemer? Kina har aldri 
vært et bilproduserende land, men nå har det 
ikke bare et enormt marked, men også tilgang 

til råstoff er, nøkkelteknologier og en stadig 
større portefølje med e-kjøretøyer. En ny Player 
som utvikler komplette teknologier fra enkelt-
komponenter – er dette disrupsjon som en 
statsmodell?
Prof. Schuh: Det spørsmålet har jeg ventet 
lenge på. Og faktisk kan det ved første øyekast 
virke som om autoritære systemer har store 
fordeler ved innføringen av disruptive prosesser. 
Men jeg betrakter det som fundamentalt feil. 
Autokratiske stater kan ikke gi kommando 
om innovasjoner. Eksempelet med Kina viser 
nettopp at det for e-mobilitet bygges opp et 
virtuelt marked som bryter sammen dersom 
den statlige styringen trekkes tilbake. Staten kan 
ikke overta rollen som innovator, den kaster til 
og med bort penger og først og fremst tid, som 
tapes bak en kunstig opprettet mur.

Det som faktisk mangler, i stedet for statlig 
styring, er et egenkapitalmarked. Globalt 
er det et av de største problemene når det 
gjelder utvikling av innovasjoner. Og det er 
en problemstilling ikke bare for nyetablerte 
bedrifter, men et problemområde for alle 
industrier. Alle de store aktørene handler etter 
sparekassemodellen. Med det mener jeg at de 
treff er sine avgjørelser med utgangspunkt i 
inntjeningsmetoden.
1. For å kunne investere penger overhodet må 

investeringen, det vil si fortjenesten, være 
sikker.

2. Det er et standardkrav at kapitalinvesteringen 
er lav. Så hvorfor må det være så dyrt? Er det 
ikke mulig med mindre penger? – Standard 
ved budsjettforhandlinger.

3. Return on Invest bør følge helst allerede i 
morgen. Risikoen bør være lavest mulig, og 
tidshorisonten så kort som mulig.

Men disse faktorene er ikke gunstige for 
innovasjon, tvert imot har de en ødeleggende 
eff ekt. 

Egenkapitalmarkedet er ikke et statlig tema. 
Heller ikke bankene kan endre denne instillingen, 
de kan ikke løse dette problemet. Globalt har 
Tyskland den høyeste investeringsraten, men lite 
kapital til praktisk omsetting. I Silicon Valley, for 
eksempel, er det stikk motsatt. Derfra kommer 
det nesten ingen attraktive ideer lenger, men et 
enormt overskudd på kapital. 
Risikoberedskapen er helt annerledes der. Den 
som der har tjent 300 millioner, investerer 

Den lille bilen, som 
produseres i Aachen, har 
alt om bord som trengs for 
fremoverbevegelse – og 
ingenting annet
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30 millioner i egen livsstandard: i hus, yacht 
eller luksus. Men resten investeres på nytt i nye 
prosjekter. Og det også med villigheten til å 
risikere feilinvesteringer. Easy come, easy go – 
det er en grunnleggende innstilling som verken 
stat eller banker kan gjøre noe med.

UPDATE: For bedrifter er det nå i vinden å 
investere i nyetableringer, og ikke bare for å 
tilegne seg nye teknologier, men også for å hente 
inn denne spiriten til det egne foretaket. Trenger 
en nyetablering også det entreprenøriske 
presset om uavhengighet, eller kan en gründer-
mentalitet faktisk kultiveres i en bedrift?
Prof. Schuh: Uten beslutningstakingsautonomi 
kan ingen innovative ideer utvikles helt frem 
til økonomisk modenhet. Og for et selskap er 
det praktisk talt umulig – nærmest av DNA-
grunner – å gi denne autonomien. Prosessen 
med arbeidsdelt beslutningstaking er nødvendig 
innenfor et konsern, men ikke forenlig når man 
skal følge en ny, overbevisende idé. Sosialisert 
Common Sense og fremstemt fl ertall er etter 
min mening til og med i veien for innovasjonen 
til en nyetablering. Og konsernet med hele sin 
ledelse kan ikke gjøre annet enn å kontrollere 
og styre prosesser. Det er som en naturlov. 

Straks en nyetablering er integrert 
i et konsern, er den bare en annen, ny 

avdeling. Det fungerer ikke fra et organisatorisk 
perspektiv, og den nye gründergenerasjonen kan 
ikke implementeres i konsernomgivelser. Jeg tror 
at store bedrifter gjør best i å delta, men likevel 
holde seg utenfor den operative ledelsen.

UPDATE: Mange takk for samtalen. ■

Mer informasjon: www.e-go-mobile.com
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Medgrunnlegger av 
 StreetScooter GmbH, 
Achim Kampker, er 
fremdeles daglig leder for 
den gule suksesshistorien, 
som begynte i Aachen

Hvis gigantene i 
bransjen fortsetter å 
holde døren så åpen, 
vil vi vurdere sterkt 
om vi ikke bør benytte 
oss av denne 
åpningen.
Prof. Schuh om elektrifi sering av 
nyttekjøretøyer
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Disrupsjon
Når en revolusjon ikke er nok

Drømmen til enhver nyetablering, marerittet 
til enhver større bedrift: disruptive teknologier. 
Gjennom disse teknologiene skapes nye markeder, 
gamle markeds-områder ødelegges. Men hva betyr 
disrupsjon egentlig?

Disrupsjon har uten tvil blitt et motebegrep. På 
lignende måte som begrepet "bærekraft", blir det nå 
en del av vokabularet til stadig fl ere. Hva som egentlig 
skjuler seg bak, er utydelig. Eller visste du at bærekraft 
egentlig er et fagutrykk fra tysk skogbruk i det tidlige 
18. århundre? Disrupsjon kan lett defi neres, men lar 
seg best forklare ved hjelp av eksempler:

Kodak-eff ekten

I 1975 utviklet Steven Sasson hos Kodak en av de 
første prototypene til et digitalkamera. På grunn av 
den lave oppløsningen og de høye startkostnadene 
var teknologien helt underlegen analogfotografi . 

Den var bare interessant for Early Adopters og de 
som syntes en begrensning på 36 opptak pr. fi lm var 
for dårlig. Etter 1991 ble digital kameraene rimeligere 
å kjøpe, samtidig som de tekniske egenskapene ble 
bedre. Med utbredelsen av datamaskiner og Internett 
ble digitalkameraer stadig mer populære, ettersom 
det ble mulig å lagre bilder digitalt og distribuere 
dem via Internett. Bortsett fra noen få unntak 
ble celluloidfi lmen, som var i bruk i fl ere tiår, helt 
fortrengt. Og med den komplette industrigrener. 

Digitalkameraet genererte dermed et nytt marked 
ved å fundamentalt endre måten som bilder 
håndteres på. Digitalkameraets disruptive kvalitet 
viser seg gjennom undergangen til Kodak: Selv om 
foretaket var blant teknologiens pionerer, oppdaget 
det konsekvensene for sent. I 2012 sluttet Kodak å 
produsere kameraer, og i 2013 også fotografi sk fi lm.

Trenden oversett

Disrupsjonsteorien beskriver utviklingsprosessen til en 
nyetablering dersom den, med kun noen få ressurser, 
forstyrrer markedet til et større foretak. Etablerte 
bedrifter fokuserer ofte kun på å forbedre produktene 
som kjøpes av majoriteten av kundene deres. Den 
lille resterende delen av kundekretsen er ikke villig 
til å betale for disse utvidelsene eller forbedringene. 
Nyetableringer kan konsentrere seg om nøyaktig disse 
kundengruppene ved å overraske med innovasjoner. 

Fordi dette til å bgynne med kun gjelder mindre 
markedsområder, er disse ikke interessante for de 
etablerte foretakene. Ofte er det slik at majoriteten av 
kundene til å begynne med ikke betrakter teknologien 
til nyetableringene som like god som teknologien til 
etablerte bedrifter. Derfor må produktene fornyes 
innovativt. Først da begynner mesteparten av 
kundekretsen å konsumere dette i store mengder. 
Konsekvensen er disrupsjon: Det gamle markedet blir 
ødelagt, og et nytt oppstår. For de etablerte bedriftene 

Som litteraturstudent ved universitetet i 
Paderborn fordypet Sven Kützemeier seg i 
helt nye områder rundt temaet disrupsjon.
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" Det går ikke, 
sa alle alltid 
Så kom det en som ikke 
visste det, og bare gjorde 
det."
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som undervurderte nisjemarkedenes vekstpotensiale, 
er det da ofte for sent å slutte seg til markedet, da 
dette allerede domineres av nyetableringene. 

Bokormer uten papir

Amazon betraktes som et prakteksemplar når det 
gjelder disrupsjon. Historien til onlinegiganten var 
heller beskjeden, og startet med at grunnleggeren, 
Jeff  Bezos, begynte som onlineforhandler av bøker 
i 1994. Håpet hans var at han, gjennom salg via 
Internett, skulle vokse raskt. Nettopp fordi vanlig 
bokhandel bare kunne tilby et begrenset antall bøker, 
var tanken at han kunne gjøre det bedre i form av 
tilgjengelighet. 

Ulempen var at målgruppen som hadde tilgang 
til Internett, fortsatt var meget liten. Men etter 
hvert som Internettets rekkevidde vokste seg større, 
ble dette også interessant for detaljhandelen. At 
Amazon til syvende og sist "disrupted" markedet 
til bokhandelen, viser seg ved det faktum at det for 
rundt 25 år siden fremdeles fantes 4000 uavhengige 
bokforhandlere i USA, mens for fem år siden kun rundt 
halvparten av dem eksisterte. Med gjennombruddet 
til iPad og Co. erstattes mediet papir i stor grad av 
digitale skjermer.

I mellomtiden er Amazon for lengst i gang med 
å erobre andre markeder. I  USA har onlinegiganten 
som eksempel allerede en god stund vært aktiv innen 
detaljhandel for næringsmidler. Og med sin egen 
leverandørfl åte ønsker den også å revolusjonere 
logistikksektoren.

To eksempler som kunne ha vært utvidet med 
navn som Netfl ix,  Wikipedia, Apple, Tesla og mange 
andre. Og som en motivasjon til gigantene i enhver 
sektor til å se seg rundt med større oppmerksomhet 
etter potensielle predatorer. Og internt sørge for en 
bedrifts kultur der innovasjoner kan vokse også innad i 
egen bedrift. ■
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I 1923 danner Hugo Knümann en  
handelsservice for elektroprodukter og 
starter produksjonen av kontakt- 
forbindelsesdeler til elektriske trikker. 
Sammen med Rheinisch-Westfälische 
Elektrizitätswerke (RWE) utvikler han 
den første modulære rekkeklemmen 
allerede i 1928. Denne patenterte 
byggformen bestod fremdeles av et 
messingklemlegeme med  
skrutilkoblinger i et keramikkhus. 
Fordeler ved denne meget 
motstandsdyktige tekniske 
keramikken:  
Formstabil, optimale isolasjons- 
egenskaper, varighet. " Kombinasjonen 
av keramikk og kobber klemmer selv 
etter 200 år", forteller Klaus  Eisert med 
hensyn til fordelene. 

Først i begynnelsen av 1960-årene 
begynner materialet duroplast sakte 
men sikkert å avløse keramikken. 
Den er også en meget god isolator, 
og kan fremstilles innad i bedriften 
i stedet for i en keramikkfabrikk. I 
tillegg har den størrre bruddstyrke. 
Melaminharpiksforbindelsene, som er 
blandet med pulveriserte mineraler, 
"bakes" i oppvarmede former. Det er 
der navnet "bakelitt" stammer fra. 

Denne behandlingen muliggjør 
tynnere og dermed plassbesparende 
rekkeklemmer, noe som var 
kjærkomment for det stadig høyere 
antallet ledninger i automatikkskapet 
som følge av den tiltagende 
automatiseringsgraden.

I 1970-årene fikk termo 
plastisolasjonen sitt gjennombrudd for 
lavspenningsteknikk og dermed også 
for rekkeklemmene. Oppvarmet 
polyamidgranulat injiseres med trykk i 
former – betydelig raskere og 
rimeligere produksjon og enda bedre 
mekaniske egenskaper bidrar til et 
vedvarende seierstog for dette 
tekniske nylonet.

Den parallelle "emansiperingen" til 
spesialklemmene strekker seg fra de 
opprinnelige variantene som sikrings-
rekkeklemmer, kompenserings- og 
prøveskilleklemmer, etasje- og treeta-
sjesklemmer, diode-, nullederskille- og 
jordingsklemmer og helt til industrieg-
nede printklemmer for trykte kretskort 
og et enormt sortiment med lineær-
pluggforbindere med variabelt poltall 
"Combicon" for printtilkoblinger.

Evergreen innen forbindelsesteknikk
Rekkeklemmens evolusjon

Bånd-
klemmen, 
en idé fra 
70-tallet

Nytt material med nye  
muligheter: duroplastKlemmeklassikeren i keramikk

Rekkeklemmen er hos  Phoenix Contact selve symbolet 
på varighet. Fra firmaets tidligste stadium til i dag, den er 
fremdeles fremgangens fundament. Og et symbol på en 
kontinuerlig, rask videreutvikling med rikelig  
fremtidspotensial.

De første klemmene ble montert for hånd, tiltagende  
stykktall og mindre dimensjoner gjorde mekanisk  
automasjon nødvendig. Det komplette sortimentet med 

klemmeteknikk omfatter i dag rundt 5000 produkter. Den 
eldste klemmen som fremdeles kan bestilles, er SSK 0525, en 
2,5 mm2 keramikktype med lommeklemlegeme for bruk ved 
høye temperaturer. Den største av klemmene er  
PT Power 185 i bønnebokformat. Hvert år utvikler Phoenix 
Contact rundt ti tilleggsmodeller av de forskjellige  
typeseriene eller spesialklemmene og tildeler opptil 
1000 nye artikkelnumre for det store produktspekteret.

1923 60-årene 70-årene
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" Energileverandørenes 
elektroingeniører var alltid de som 
stilte de strengeste kravene når 
det gjaldt sikkerhet og 
brukervennlighet."
Klaus Eisert ikke bare opplevde klemmens evolusjon gjennom 
årtiene helt på nært hold, han var også med på å prege den med 
betydelige impulser. 

Erobringen av automatikkskap 
fortsatte ufortrødent videre 
på 1980-tallet ved hjelp av 
hurtigmonteringsklemmer,  da også 
automatiseringen trenger inn i stadig 
nye områder innen maskinteknikkens 
verden. 

I tillegg til parallell datatransport 
via ledning og rekkeklemme befatter 
bedriften seg derfor med seriell 
overføring via bussteknologi. Interbus 
er det geniale bidraget fra bedriften i 
Blomberg til fremtidsrettede 
teknologier innen styre- og 
reguleringsteknikk i automatikkskap.

I 1980-årene var skruklemmer den 
mest brukte tilkoblingstypen, i 
1994 revolusjonerte utviklingen av 
fj ærkrafttilkoblinger festeteknologien 
for elektriske ledere på en avgjørende 
måte.

Med denne tilkoblingsmetoden 
i  Clipline Complete-systemet 
gikk  Phoenix Contact inn i 
det nye årtusenet, fulgt av de 
første rekkeklemmene med 
pluggtilkoblinger, som ble presentert 
i 2002.

I de siste 90 årene har 
 Phoenix Contact gjenoppfunnet 
rekke-klemmen om og om igjen, 
de har integrert systemtanken og 
dermed skapt en portefølje for 
samtlige brukstekniske krav og 
kundeønsker. 

Innovasjoner innen automatikk-
skap og også innovative 
planleggingsverktøyer som for 
eksempel programmet "Project 
complete" og en kontinuerlig 
videreutvikling, blant annet i form av 
PTFIX-klemmene, viser at klemmens 
potensial er urokkelig.

Fjærkraft i stedet for 
skruforbindelser – en tidsriktig 
utvidelse av forbindelsesteknikken.

Seriell overføring via Interbus – 
nytenkning gjør sitt inntog

80-årene 90-årene i dag

Nye 
fordelerblokker 
PTFIX med push-
in-teknologi
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Johannes Lohn og 
 Eduard Albrecht (høyre) 
fra Protiq Digitale printere

Revolusjonær teknikk baner vei for nye forretningsområder
Hvordan lykkes man med å opprettholde 
drivkraften bak revolusjonær teknikk, 
permanent? Phoenix Contact prøvde med en 
separasjon.

Hvis en bedriftskultur lar små og innovative 
kimer vokse, er effektene for resten av 
bedriften ofte overraskende hensiktsmessige. 
 Nettopp det skjer hos Phoenix Contact med 
forretningsområdet additiv produksjon. 
Dette skrev datterselskapet Protiq inn i 
slektsboken. Den tidligere interne gruppen, 
som oppstod i egen verktøybygging, ble 
den uavhengige bedriften Protiq. En liten 
gruppe med egen spirit, gründermentalitet og 
oppbruddstemning.

Besøk på stedet 

Johannes Lohn og Eduard Albrecht venter 
allerede i presentasjonsrommet hos Protiq. På 
det store bordet står mange forskjellige maler 
og modeller – en drøm for enhver oppdager, 
stor eller liten. For maskintekniker Johannes 
Lohn er 3D-print likevel alt annet enn lek og 
moro. Han er til syvende og sist ansvarlig 
for den kontinuerlige videreutviklingen av 
teknologien. 

"Hos Phoenix Contact har vi hatt 3D-print 

siden 2010", forteller 31-åringen. "Først 
anskaffet vi et PolyJet-system der objekter ble 
generert for byggig av prototyper, og da fra 
et flytende medium ved hjelp av UV-lys", kan 
Eduard Albrecht fortelle. Han er ansvarlig for 
markedsføringen og et optimalt eksempel på 
nettopp uavhengigheten til det lille selskapet. 
"Siden 2010 har vi vært i stand til å printe 
metaller. Det gjorde at vi ble i stand til å gå 
videre fra å ikke bare bidra til å designe former 
for verktøybygging, men å gå direkte inn i  
produksjonen av nødvendige maskindeler. 

Printing av kjølekanaler

Materialmangfoldet er imponerende. Bedriften, 
som er lokalisert i Blomberg, er nå i stand til 
å kombinere ulike tykkelser og forskjellige 
farger i ett material.  I langt tid allerede har de 
benyttet mange forskjellige printemetoder. Og 
det med helt spektakulære resultater. "Vi har 
klart å printe godt ledende kobber", forteller 
 Johannes Lohn. Det innebærer at vi kan 
fremstille induktorer, som ellers må fremstilles 
manuelt i en tidkrevende prosess med mindre 
passnøyaktighet.

"I dag printer vi ofte allerede verktøyer 
for serieproduksjon", sier Johannes Lohn. Det 
gjør 3D-printerne ikke bare til eksperter med 
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I lang tid ble 3D-printing 
av kobber betraktet som 
teknisk umulig

hensyn til bygging av prototyper, men også til 
fullverdige partnere i produksjonsprosesser. 
Resultatene er et ideelt supplement til klassisk 
fremstilling ved hjelp av sliping, erodering 
og fresing: "Vi kan nå integrere kjølekanaler i 
sprøytestøpeformer med en nøyaktighet som 
aldri tidligere har vært mulig. Dermed oppnår vi 
kortere syklustider i produksjonen og reduserte 
produksjons-kostnader.

Kun den tekniske utviklingen alene gjør 
likevel ikke 3D-print til en teknologi med 
disruptive egenskaper. Helt fra start har 
nyetablerte bedrifter vært drivkreftene bak 
3D-print, også med hensyn til markedsføring. 
Det utviklet seg raskt åpne online-markeds-
plasser med 3D-printtjenester. Som også 
er tilfelle hos Phoenix Contact: Med Protiq 
Marketplace har Dr. Ralf Gärtner og hans 
gruppe utviklet en egen onlineplattform. Det 
gjør det ikke bare mulig å etablere kontakt 
med gruppen, for her er også en konfigurator 
installert som skal gjøre det enkelt å fremstille 
og bestille egne 3D-printede produkter. 
Eksterne foretak skal også kunne tilby sine 
tjenesteytelser her.

Røtter og ben

3D-printprosessen begynner med at man 
genererer CAD-datasett for de forskjellige 
komponentene. Hvis de ikke foreligger, kan de 
lages via skanning. Også her kan Protiq fungere 
som partner ved fremstilling av den komplekse 
gjennomlysningen. For applikasjoner som kan 
standardiseres tilbyr onlinekonfiguratoren på 
Protiq-nettsiden allerede tilsvarende datasett. 

Fremdeles ikke nok innovasjon? "I 
mellomtiden har vi drevet produksjonen 
av behovstilpassede geometrier frem til 
serieproduksjon. Vi kaller det "generativ 
design". Her spesifiserer kunden bare de 
tekniske kravene til  
komponenten sin, og overlater opprettingen 
av designen til en komplisert algoritme." Den 
kompetente ingeniøren skildrer prosessen 
ved hjelp av en enkel kleshenger: "Tidligere 
ble profiler utviklet ved å fjerne material, og 
maksimal last ble fastsatt ved prøving frem til 
brudd - men i dag har vi slått inn på helt nye 
veier. Vi fokuserer kun på funksjonen, deretter 
føyer vi material til en idealisert komponent 

kun der dette er nødvendig for belastbarheten. 
Fordi vi har all mulig frihet med tanke på form, 
er bioniske, rot- eller benformede strukturer 
ofte resultatet." 

Det fremskynder produktutviklingen 
betraktelig. "Det som tidligere tok utviklerne 
fire uker, oppnår vi nå på to timer." Resultatene 
er ikke bare reduserte utviklingstider, men også 
former som er veldig lik levende organismer. 
"Naturen er den beste utvikler", konkluderer 
Johannes Lohn, og tar et blikk inn i fremtiden: 
"Vi serieproduserer allerede i dag. Og  
mulighetene for materialproduksjon og 
-mangfold er så omfattende at vi fremover vil 
fortsette å både oppleve og utvikle en hel del 
på dette området. Allerede i denne tidlige fasen 

er vi nesten ikke i stand til å telle alle bransjene 
som vi produserer for. 3D-print kommer til å 
snu utallige verdiskapningskjeder fullstendig 
og åpne opp for helt nye muligheter."

Dynamikken til additiv produksjon er helt 
tydelig i gruppen. Innovasjon og  
gründermentalitet gir en enorm drivkraft. 
Denne "separasjonen uten sjokk", det vil si 
utskillelsen av Protiq, har åpenbart vært en 
fordel. ■

Mer informasjon: www.protiq.com

" Det er kun  
behovene som bestemmer 
den  optimale designen."
Johannes Lohn om den nyeste  
konstruksjonsmetoden for optimalisering  
av topologier 
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Årvåken også i medgang
Intervju med CTO Roland Bent
UPDATE: Herr Bent, som daglig leder, hva er 
din personlige oppfatning av de tre begrepene 
disrupsjon, revolusjon og evolusjon, som utgjør 
temaet i denne utgaven av UPDATE?
Bent: Evolusjonære utviklinger karakteriseres 
av vår kontinuerlige streben etter forbedringer, 
utviklinger i detaljene og våre anstrengelser for 
å oppnå innovasjoner. Disse øker fordelene for 
kundene våre ytterligere.

Revolusjonære utviklinger er 
innovasjonssprang, de gir kundene våre en 
ny eller i det minste en betydelig forbedret 
fordel, og det helt plutselig. Her ser jeg også 
teknologiske løsninger som tidligere var 
utenkelige eller som tar i bruk helt nye, adskillig 
mer effektive løsninger. Utskiftningen av gamle 

produkter og løsninger, med revolusjonære 
innovasjoner, faller også under denne 
kategorien.

Og disrupsjon er en helt ny, uberegnelig 
endring, og det av ødeleggende art. Den 
fortrenger tidligere prosesser, produkter 
og eksisterende forretningsområder i sin 
helhet. I den forstand er den ikke lenger bare 
en videreutvikling. Alle etablerte foretak 
som så langt har blitt berørt av disrupsjon, 
kjennetegnes av en fatal undervurdering av 
ny teknologi. Det er fordi disrupsjon dessverre 
ikke er planbart eller forutsigbart, og de første 

tegnene på manifestering tas kun sjelden på 
alvor.

Problemet for Phoenix Contact, det gjelder for 
øvrig ikke bare for oss, er at vi må lære å tenke 
disruptivt. Det gjelder også for områder som 
ligger utenfor den egentlige kjerne-prosessen. 
Det er vanskeligere desto mer fremgang man 
opplever, for det lokker bedrifter ofte inn i 
en falsk trygghetsfølelse. For oss betyr dette 
dermed at vi må opprettholde årvåkenheten vår.

UPDATE: Kan du gi oss et eksempel fra 
firmaets historie der  Phoenix Contact handlet 
evolusjonært, revolusjonært eller disruptivt?
Bent: Evolusjonen ser vi hos Phoenix 
 Contact hver eneste dag, og da i form av 
kontinuerlige forbedringer. Det sikrer oss 
med rette en topplassering i de etablerte 
forretningsområdene. Et eksempel på dette 
er den kontinuerlige videreutviklingen av 
rekke-klemmeteknikken i produktsortimentet 
Clipline Complete, helt til PT-seriens push-in-
teknologi. Dette er nærmest revolusjonært 
med alle egenskaper. I firmaets nyere historie 
ser jeg forbedringer – det vil si revolusjoner 
– blant annet i utviklingen av INTERBUS, som 
gjorde det mulig å erstatte parallelkablingen 
med styreteknologi For meg er også 6 mm 
sikkerhetsreleet revolusjonært, all den tid 
releets egenskaper kun for kort tid siden var 
helt utenkelige og forutsatte nye matematiske 
og teknologiske tilnærminger. 

Men vi har også evnen til å utvikle disruptiv 
teknologi. Konkret er dette for meg for 
eksempel PLCnext Technology. En kontroller 
som med sin åpne arkitektur gjør at også 
tredjeparts apper kan utvide og tilpasse 
funksjonene – dette kan endre styreteknikkens 
verden fundamentalt. 

UPDATE: Hvor står, etter ditt syn, Phoenix Contact 
og firmaets produkter i dagens  digitale 
konkurranse? 
Jeg ser at vi står i en meget god posisjon. 
Disrupsjon er for tiden et buzzword, og det 
bør ikke brukes for mye. Disrupsjon er ikke 

Chief Technology Officer 
Roland Bent, intervjuet av 
sjefsredaktør  
Lutz Odewald
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hverdagslig. På grunn av digitaliseringen blir 
syklusene i den teknologiske utviklingen stadig 
kortere. 

Og åpenbart, som det teknologiske foretaket 
vi er, har vi en tendens til å tilnærme oss 
temaene nettopp gjennom teknologien vår. 
Phoenix Contact har likevel også alltid hatt et 
spesielt nært forhold til kundene sine. Denne 
kundenærheten, forståelsen for behovene, er en 
av de største styrkene våre. Hva er det kunden 
egentlig trenger? Kunden trenger ikke alltid en 
raskere kontroller, selv om den er teknologisk 
attraktiv. Kunden trenger økt output fra 
maskinen som skal styres. Kun hvis jeg forstår 
kravene og behovene til kunden, vil jeg være i 
stand til å handle bedre.

Phoenix Contact har egenskapene, 
innstillingen, de riktige menneskene og den 
riktige organisasjonen til å foreta fornyelser 
og endringer kontinuerlig. Samtidig forlater vi 
ikke vårt fokus som nøkkelpartner i forbindelse 
med utvikling av kreative løsninger på 
området forbindelsesteknikk, elektronikk og 
automatiseringsteknikk. Vi forblir sterke på de 
tradisjonelle kjerneområdene våre.

UPDATE: Vi gjenkjenner lovende 
gründerbedrifter, og med tenketanker som 
Protiq prøver vi å lære noe om dynamikken 

i nettopp slike bedrifter. Hvordan opplever 
du balansen mellom heller konservative 
morselskaper og de unge, ville?
Bent: Midt i den fremgangen vi opplever, er 
det vanskelig å tydeliggjøre at vi likevel må 
fortsette å forandre oss. Vi kan aktivt være med 
på å utforme disse endringene ved å gi nye 
temaer nok rom til å utvikle seg. Derfor har vi 
valgt å etablere "New Business Fields". Og også 
i kjerneprosessene våre, anstrenger vi oss for å 
oppnå enda mer smidighet og dynamikk.
Samtidig må vi aldri miste styrkene, 
innovasjonskraften, kvalitetsløftet og 
kundenærheten av syne.

Phoenix Contact kan ikke handle nøyaktig 
som en nyetablert bedrift, men overta de nye 
tilnærmingene og metodene og implementere 
dem i serieproduksjonen. Det bør vi gjøre. 
Fra mitt ståsted er vår blanding av interne og 
eksterne nyetableringer nøyaktig det riktige. 
Våre interne gründerbedrifter står nærmere 
vårt proof of concept, nærmere prosessene 
våre. Eksterne gründerbedrifter har større 
handlefrihet, de leverer helt nye impulser, men 
ofte med stor avstand til det faktiske produktet. 
Blandingen sikrer oss en bredde og en styrke 
som gjør oss fremtidssikre.

UPDATE: Mange takk for samtalen. ■

" Phoenix Contact  
kan ikke handle på samme 
måte som en  
gründerbedrift. Men vi kan 
implementere  
holdningene og metodene 
i prosessene." 

Roland Bent er ingeniør 
innen elektroteknikk 
og har siden 2009 
vært medlem av 
forretningsledelsen hos 
Phoenix Contact
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Idekontrolleren
Utviklingen av den revolusjonære PLCnext Technology
I styreteknologien har  Phoenix Contact tatt et 
kvantesprang.  Men hva er det som gjør PLCnext 
Technology så spesielt? Og som utviklingsleder, 
hvordan forklarer man virkemåten ikke bare til 
redaktører med masse spørsmål, men også til 
egne barn?

Tilskuddene i familien Heutger var bare fem og 
seks år gamle da de fant ut at de ville vite hva 
pappa egentlig gjør hele dagen. "Det var ikke 
helt enkelt", smiler Henning Heutger. "Ingen 
av dem forstod hva jeg sa. Kona mi overtok." 
Hun pekte påen vindmølle som nettopp hadde 
blitt satt opp i området. "Oppe i hjulet er det en 
datamaskin. Og den har pappa bygget.“

Phoenix Contact harhatt styring i 
bedriftsgenene sine helt fra start. I begynnelsen 
var det kun styring av strøm. "Med utviklingen 
av Interbus-systemet i 1987 tok man et 
virkelig stort steg", forteller den 57 år gamle 
ingeniøren. "På den tid våget Phoenix Contact 
skrittet fra å være en ren ekspert på tilkobling 
av strømledninger til å bli leverandør av 
dataledninger, programvare og deretter også 
styreteknikk." 
Chip-er som vi selv hadde utviklet og som ble 
installert i signalgivere, og en overførings-
teknologi som vi også hadde utviklet selv – 
dette var et stort skritt for Phoenix Contact. I 

begynnelsen ble ikke dette tatt seriøst av de 
store aktørene i markedet. 

Et lite tilleggsspørsmål: Hvordan kunne 
Interbus etablere seg på markedet, til tross for 
overmakten? "Vi tilbydde ikke den komplette 
pakken med kontroller og omstendelige 
tilpasninger helt fra start. Det gjorde oss til et 
rimeligere alternativ. Vi samarbeidet også tett 
med brukerne helt fra den spede begynnelsen, 
og med de små gruppene våre kunne vi også 
arbeide mer smidig og dynamisk enn de store", 
forklarer Henning Heutger. Før han selv ble en 
del av Phoenix Contact  i 1998, arbeidet 
han ved det tyske senteret for luft- 
og romfart (DLR) i Braunschweig, 
der han blant annet bygget 
en flysimulator. Her kom han 
for første gang i berøring med 
industrial embedded computing. 

Den dynamiske 
nykommeren 
Det var kunnskap som han fikk optimal 
nytte av å ta med seg til Phoenix  Contact. 
"I midten av 1990-årene utviklet Phoenix 
Contact sine første egne kontrollere, den gang 
sammen med firmaet Kloepper und  Wiege, 
som i dag utgjør Phoenix Contact Software." 

1987
Interbus- 
systemet 

presenteres

90-tallet
Utvikling av egne 

kontrollere 

" Det er faktisk som om vi 
skulle ha åpnet et vindu 
og sett ut i en helt ny 
verden."
Henning Heutger
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Phoenix Contact var deretter i stand til å tilby 
egen programmeringsteknikk, som ble installert 
i den egne 486-serien DX25-kontroller. 

Neste klatretrinn fulgte i 2001: Utviklingen 
av en hel kontrollerserie, klassen ILC 300 med 
egenfi rm ware. Denne har den artistiske 
betegnelsen MONA, som er et akronym for 
modulorientert nøytral arkitektur. Denne 
og andre kontrollerserier som AXC og RFC 
videreutvikles og selges fremdeles den dag 
i dag.   "Vår MONA er fremdeles installert i 
busshoder og til og med i svitsjer." 

Omvei via release

MONA har likevel en ulempe: "kunden kan ikke 
selv påvirke dem utenfra. Hvis for eksempel en 
ny funksjon er ønsket, fungerer det kun med en 
ny release. Det er meget omstendelig og foregår 
kun en til to ganger i året. For mange kunder er 
ikke dette tilstrekkelig." "I tillegg", forteller den 
pasjonerte seilfl ygeren, "synes mange 
brukere at begrensningen til ett av 
de seks programmeringsspråkene 
som automatiseringskontrollere 
kan adresseres med i henhold til 
IEC-61131, er en særdeles stor ulempe. 
Mange av studentene som går ut av 
universitetene i dag, kjenner ikketil disse 
språkene lenger." 

Heutger og gruppen hans ønsket å gå 
nye veier. Hvordan åpner man embedded 
computing? Hvordan kan man arbeide med 
moderne programmeringsspråk? Hvordan 
oppnår man størst teknologisk og  kreativ frihet? 
"På et tidspunktmerket vi at vi måtte gjøre noe 
helt fundamentalt nytt."

Legendær workshop

"Sammen med gruppen trakk vi oss tilbake 
i en hel uke, vi lukket oss inne og diskuterte 
helt åpent", sier Heutger. "I 2015 fulgte en 
strategiworkshop med en sterk samarbeids-
partner innen vindsektoren. Der fastsatte 
vi produktutviklingen helt konkret. I tett 
samarbeid med brukerne, med revolusjonære 
tilnærminger. Min lille startgruppe ble raskt til 
et betydelig større PLCnext-Technology-team." 
Tidsrammen viser hvor turbulent transisjonen 
over i den nye verden med åpen plattform 

må ha vært: "Allerede på messen SPS IPC 
Drives 2016 i Nürnberg hadde vi en første 
demonstrasjon. Prototypen ble ferdig i 2017, 
første seriekontroller ble vist i slutten av 2017, 
da igjen på messen i Nürnberg."

Øynene til Henning Heutger lyser: "Det 
er faktisk som om vi skulle ha åpnet et vindu 
og sett ut i en helt ny verden." Sanntidsevne, 
åpent system, connectivity, 
implementert skytilknytning 
– med PLCnext Technology 
baner Phoenix Contacthelt 
nye veier. 

Utsikter

Og hvaskjer videre nå? "Først 
og fremst, automatiseringens verden er 
absolutt konservativ. Det tar dermed tid før 
nye teknologier fi nner sin vei. Men følgende 

spørsmål vil dukke opp: Kan styrelogikk i 
fremtiden også fl yttes over til skyen? 

Hvilke tjenesteytelser er tenkelige i 

den globale dataskyen?"
Heutger utdyper: "I år supplerer vi 

porteføljen med to splitter nye kontrollere. Og 
vi lanserer en egen PLCnext Technology-store 
for nedlastbare applikasjoner. Disse stammer 
da ikke lenger bare fra oss, men kan der tilbys 
fra utviklere over hele verden. Vi fortsetter 
dermed konsekvent med arbeidet på den åpne 
plattformen." ■

Mer informasjon: Tast inn webcode #1509 
i søkeboksen på hjemmesiden vår.

2015
Strategi-

workshop ny 
kontroller

2017
PLCnext 

Technology
presenteres

Henning Heutger spilte en 
viktig rolle i utviklingen av 
den revolusjonære 
styreteknologien
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Mathias Weßelmann 
betrakter seg som 
en mediator mellom 
forskjellige typer 
mentaliteter

Gruppen for spesielle behov
Fra livet til en gründer midt i en stor bedrift
Hvordan klarer man balansen mellom konsern 
og gründerbedrift? Er det overhodet mulig å 
kombinere mentaliteten til unge og ville, med 
fordelene ved etablerte prosedyrer og prosesser i 
en større bedrift? 

Innovasjon og gründermentalitet, nye 
teknologier og metoder, en positiv "feilkultur" og 
ukonvensjonelle prosesser – for en teknologisk 
bedrift med veletablert kultur kan dette virke 
totalt fremmed. Mathias Weßelmann er ansvarlig 
for området Proficloud hos Phoenix Contact. I 
denne rollen må man ikke bare ha tette dialoger 

med kolleger, men også være spesielt lydhør 
for den teknologiske utviklingen. Dermed står 
Weßelmann og hans gruppe i spenningsfeltet 
mellom New Business og Old Industry.

Hurtighet er viktig

"Våre aktiviteter høster selvsagt ikke stående 
applaus fra alle, selv ikke i vår egen bedrift", 
forteller  Mathias  Weßelmann, "ettersom vi 
arbeider annerledes, håndterer hverandre på en 
annen måte og beskjeftiger oss med ting som 
ikke alle kan relatere til eller ikke umiddelbart ser 
for seg faktiske arbeidsresultater.“ 

Det skaper et press om å lykkes. Et press som 
Weßelmann og hans gruppe må tåle, men som 

frontpersonen i Proficloud-troppen også tar på 
seg: "Jeg er klar over at vi må oppnå fremgang, 
vi arbeider jo her i et økonomisk aktivt foretak. 
På den annen side, med skyen er vi i første 
omgang nettopp ikke bundet til prosesser og 
metoder, men må skride smidig, dynamisk 
og fritt fremover. Det kan også innebære helt 
ukonvensjonelle tilnærminger. Først når vi har 
lykkes med det, integrerer vi arbeidsmåten i 
systemene våre. Samtidig arbeider vi med en 
visshet i bakhodet om at vi kan gjøre feil, at 
løsningene våre av og til ikke fungerer. 

Der feil er kjærkomne

For den 35-årige systemingeniøren er den positive 
feilkulturen et viktig element i arbeidet: "Ingen 
løsninger er like. Feil kan oppstå, men ettersom 
vi kan foreta nødvendige tilpasninger på få 
minutter, får de ingen signifikante konsekvenser. 
Hurtighet, og fra tid til annen også en "Quick and 
Dirty"-løsning, er en del av det daglige arbeidet 
vårt. Innen klassisk produktutvikling er det 
selvsagt en no-go. Her dreier det seg om krav-
spesifikasjoner og bestemmelser, utvikling og 
testscenarier. 

Og det er akkurat slik det skal være 
ved utvikling av maskinvare. Endringer i 
kravspesifikasjonene koster noen få kroner, 
men senere, i produksjonen, vil samme endring 
fort bli titusener. Da må man tilby mest mulig 
perfekte, utprøvde produkter. Når det gjelder 
skyen, er dette utviklingsarbeidet fundamentalt 
annerledes. I den globale skycommu nity er 
dynamikk, smidighet og prøv-og-feil-metoden 
helt vanlige arbeidsmåter", forteller Mathias 
Weßelmann. 

Kulelageret

Applikasjonsingeniøren ser det som sin 
oppgave å muliggjøre en sameksistens mellom 
de forskjellige mentalitetene. Proficloud-
gruppen består av unge, men erfarne 
programvareingeniører, nesten alle kom til 
Phoenix Contact fort kort tid siden og de 

" I skyen finnes det 
ingen standard. 
Og det er ofte 
vanskelig å 
formidle."
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Proficloud-gruppen vokser 
kraftig og tar seg av et 
av fremtidsområdene til 
 Phoenix  Contact

fleste har en IT-bakgrunn i stedet for å være 
elektroingeniører. Eksotiske arter i korridorene 
til Phoenix Contact. Gruppen møter prosesser 
som skal sikre evolusjonen til produkter og 
optimalisere kvaliteten. 

"Formaliteter og standarder er faktorer som 
et foretak i vår størrelsesorden absolutt trenger", 
sier Weßelmann. "Men når jeg snur meg rundt 
ved skrivebordet mitt, sitter ved datamaskinen og 
kommuniserer med ekspertene i sky-omgivelsene 
mine, er denne tilnærmingen ikke til hjelp for 
meg i det hele tatt." Teknologisk, og ved hver 
nye ordre, er skyen et blankt ark. Dette farger av 
på ekspertene. Mens resten av bedriften deres 
stoler på standarder for å overvåke og håndtere 
prosessene på en trygg måte, arbeider de unge og 
ville alltid og med den største selvfølge med de 
nyeste, kreative verktøyene. 

"Vi er alltid helt fremme når det gjelder 
utvikling av skyen. Der har programvare ofte 
meget kort halveringstid. Denne dynamikken 
i utviklingen, i verktøyene, men også i selve 
prosessene, er en elementær bestanddel av 
skyteknologien.“

Fin balanse

Mathias Weßelmann er alt annet enn naiv: 
"Synspunktene til kollegene rundt oss er 

selvsagt også riktige. En slik stor bedrift driftes 
annerledes enn små, selvstendige enheter. Der 
trengs det regler, standarder, fast definerte 
forløp. Denne balansegangen mellom frihet 
og formaliteter er noe man bare må holde ut." 
Press fra alle kanter – for Weßelmann en del av 
jobben. "Vi, med vår gruppe, må ikke glemme at 
vi bare er en liten minoritet som ønsker at ting 
skal være annerledes. For alle andre er status 
quo absolutt optimalt. Fakturaer via e-post, 
programvare med abonnement, bestillinger fra 
i dag med levering i morgen – vi er alltid dem 
med spesialbehov."

Den engasjerte gruppelederen forteller at 
han har full støtte fra administrasjonen. Nettopp 
denne visjonen om å bli mottatt av industri og 
handel som den ultimate partner når det gjelder 
skyteknologi, høster udelt bifall. Det er viktig, all 
den tid innovasjon også kan være en ensom vei: 
"Nettorganisering er viktig, ellers kan man fort 
begynne å lure: Er det ingen som forstår meg 
her? Står jeg alene her med konseptet mitt?"

Weßelmann tror fast og sikkert på  Proficloud 
og den merverdien som han ønsker at 
produktene skal inneholde. Og han tror like fast 
på gruppen sin – de unge og ville.■

Mer informasjon: Tast inn webcode #2031  
i søkeboksen på hjemmesiden vår.
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Vi lever 4.0
Nærkontakt med Industrie 4.0-verkstedet
Som maskintekniker blant elektroteknikere 
er han nærmest en raritet. Hvorfor Jörg 
Olsen likevel nettopp er riktig mann til å 
arbeide med kundene til Phoenix Contact om 
implementeringen av Industrie 4.0, forteller 
han under et besøk i "old economy".

Gjelder ikke temaene Industrie 4.0 og digital 
transformasjon kun storindustrien? Hva 
betyr de nye teknologiene for egen bedrift? 
Hvordan forbereder man seg på den digitale 
transformasjonen? Og hvilke sjanser innebærer 
nettorganisering og big data? Med Industrie 
4.0-verkstedet går Phoenix  Contact nye veier 
og prøver å følge mindre og mellomstore 
kunder og partnere et stykke på veien, og 
motivere dem for utfordringene som venter. 
"Verksmester" og kontaktperson er Jörg Olsen, 
som vi inviterte til et intervju i et "fysisk" 
verksted ute på landet.

"Jeg er selger tvers igjennom", forteller 
maskinteknikeren og salgsingeniøren. 
51-åringen samlet mesteparten av sin 
yrkeserfaring først og fremst innen 
automatiseringsbransjen, der et tett samarbeid 
med mindre og mellomstore bedrifter absolutt 
er en del av hverdagen. "Det gjorde meg til en 
sann nettverksbygger", forklarer han videre om 
karrieren sin.

I 2012 surfet han på Internett og snublet 
over Phoenix Contact og bedriftens 
anstrengelser for å etablere enda bedre 
støtte til partnere og nettverk. "Nettopp det 
riktige for meg", tenkte Jörg Olsen. Nettopp 
den riktige for oss, tenkte de ansvarlige, og 
ansatte den kommunikasjonssterke ingeniøren 
umiddelbart. Som igjen reiser spørsmålet: Hva 
forventer egentlig en kunde av sin leverandør 
når det gjelder partnerskap?

"Jeg er overbevist om at nettorganiseringens 
tekniske muligheter nå også må følges 
opp av bedriftenes, leverandørenes og 
kundenes nettorganisering. På den måten 
kan spesifikke kunnskapsområder supplere 
hverandre og sammen åpne opp for nye 
forretningsområder." Noe sominnebærer at 
man bør kjenne nøyaktig til både prosesser og 
behov.

Hva er det kunden trenger?

Et av de største temaene i dag er den digitale 
revolusjonen og effekten av denne, også 
i egen bedrift. "Digitalisering betyr ikke 
på noen måte bare utvikling av moderne 
maskiner og produkter. I neste fase forutsetter 
den en annen forståelse for prosesser og 
relasjoner. Produkt utvikling begynner ved 

I aksjon for praktikerne:  
Søket etter nye  
forretningsområder i små 
og mellomstore bedrifter 
foregår absolutt jordnært 
og praktisk rettet.
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at man ser gjennom kundens briller, det å 
forstå behovene, oppgavene og kravene. Det 
er en vesentlig forskjell fra den klassiske, 
ingeniørbaserte tilnærmingen, der et produkt 
utvikles, optimaliseres og først deretter 
gjøres tilgjengelig forrelevante kunder via 
markedsføring og salg", forteller fagmannen. 

Olsen startet dermed først med interne 
verksteder i runden med kolleger. I den 
forbindelse benyttet han moderne verktøyer 
som Business Model Canvas og Value 
Proposition Canvas for å utspørre "Objekt 
kunde" internt og eksternt. "Disse workshop-
ene finner sted fremdeles den dag i dag, 
all den tid Phoenix Contact også er midt i 
utviklingen mot et Industrie 4.0-foretak. I 
dag benytter alle gruppene i våre salgs- og 
markedsføringsavdelinger disse metodene, og 
har integrert dem i prosessene sine.

På leting etter mening

I utallige samtaler med kunder oppdaget 
Olsen at begreper og uttrykk som for lengst 
var en integrert del av hverdagen hos 
Phoenix Contact, etterlot en bekymringslinje 
i samtalepartnerens panne. "Vi ser på 
digitalisering og  Industrie 4.0 som enorme 
muligheter. Nettopp hos mindre og 
mellomstore bedrifter ser vi likevel store 
usikkerheter. Ofte synes de det er vanskelig 
å oppdage og praktisk implementere hva 
Industrie 4.0 faktisk innebærer for deresegen 
bedrift.

Oppgaven som salgsgruppen og Jörg Olsen 
derfor tar for seg, er å snu usikkerheten til 
sikkerhet, som han selv beskriver tankegangen. 
Og fordi denne youngtimer-entusiasten og 
hobbymekkeren er et fengslende, moderne 
menneske som kjenner kundens språk helt 
nøyaktig, var det helt naturlig å opprette et 
eget verksted rundt temaet Industrie 4.0. "For 

det er ikke bare teknologi vi kan bidra med, vi 
kan også videreføre egne erfaringer."

Anti-veilederen

Det er også akkurat den karakteristiske 
egenskapen til "verkstedsgruppen" rundt Jörg 
Olsen. "Det suser hundrevis av konsulenter 
rundt, og alle tar for seg nettopp temaet. 
Teoretikere. Men vi er ingen konsulenter. Selv 
om vi også gir råd. Vi er mye heller praktikere 
som møter partnerne våre i øyenhøyde og som 
utvikler nye forretningsmodeller og produkter 
i tett samarbeid." Nettverksbygger Olsen er 
sikker på at han, med sitt verksted, kan skape 
en "kime av innovativ styrke". Håndfast, 
praktisk og sympatisk. ■

Kontakt: 
olsen@phoenixcontact.de

" Vi ønsker å føre gnisten til 
den digitale transformasjo-
nen inn i bedriftene."
Jörg Olsen

Jörg Olsen føler seg vel 
i alle verksteder – både 
blant mekanisk verktøy 
og i "sitt" Industrie 
4.0-verksted"
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Genier med smalt fotavtrykk
Når blanke ark møter intenst gruppearbeid
Miniatyrisering er et fenomen som allerede 
har snudd komplette industrier på hodet. 
Stadig flere funksjoner i stadig mindre enheter 
– det ønsker også automatikkskapbyggere. 
Hos Phoenix Contact finner de en hel serie 
med overspenningsbeskyttelsesutstyr med 
dimensjoner som holder verdensrekorder. 
Utviklingen krevde likevel helt nye tilnærminger.

Hos Phoenix Contact i Blomberg har 
Trabtech-kollegene spesialstatus. Ikke bare 
sitter de i en av de mest moderne kontor- og 
laboratoriebygningene på det vidstrakte campus. 
Hvis de under en av testene sine ønsker å skape 
lynnedslag, må de først spørre kommunen om det 
er tilstrekkelige reserver i strømledningene, da det 
ellers blir helt mørkt i den lille byen i Ostwestfalen. 

Og det med god grunn: Phoenix Contact 

er en av verdens ledende produsenter av 
overspenningsbeskyttelsesutstyr. Grunnen 
til denne idelle posisjonen: Kontinuerlige 
videreutviklinger. Helt siden 1983 har 
Phoenix Contact beskyttet det indre i 
automatikkskap og maskiner. Med produktserien 
TERMITRAB complete gikk man likevel ut i et helt 
nytt landskap.

Krymping til verdensrekorder

Thorsten Heil, Peter Berg og Steffen Pförtner 
er en del av gruppen som møttes første gang 
i 2012 for å sørge for plass i automatikkskapet. 
"Kundene hadde ytret ønske om det mange 
ganger. Det er en av de absolutt store trendene 
innen bygging av automatikkskap." De 
ambisiøse rammebetingelsene ble satt på kort 

Peter Berg, Thorsten Heil 
og Steffen Pförtner (fra 
venstre til høyre) er en 
del av utviklingsgruppen 
bak serien TERMITRAB 
 complete
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tid: "Vi skulle ned til kun 3,5 millimeter bredde. 
Beskyttelsesutstyret skulle i tillegg være enkelt 
å vedlikeholde, dette for å sikre at installatørene 
skulle kunne utføre arbeidet mest mulig bekvemt", 
forteller Peter Berg, som er en av utviklerne 
og konstruktørene i gruppen. Steffen Pförtner, 
som også er utvikler og som har ansvaret for de 
elektriske komponentene, supplerer: "Helt fra start 
var det veldig viktig å kunne utføre sluttkontroller 
i produksjonen." "Samtidig forstod vi raskt at vi, 
dersom vi virkelig ønsket å bli drastisk mindre, 
måtte gå helt nye veier", forteller produktmanager 
Thorsten Heil.

Flytting med en baktanke

Men før man kunne begynne å file på tiendedels 
millimetre, måtte rammebetingelsene på plass. 
"I den sammenheng var sjefen for Trabtech, 
Dr. Martin Wetter, ikke bare initiativtaker, men 
også moderator. Han tilrettela all nødvendig 
frihet slik at vi kunne starte med helt blanke ark", 
forteller produktmanager Heil, fremdeles tydelig 
imponert.. "Vi var i stand til, og måtte, gå helt 
bananas, uten kravspesifikasjoner." "Og vi ønsket 
å bruke det for alt det var verdt, og virkelig komme 
opp med en skikkelig cracker", forteller Steffen 
Pförtner, mens han humrer videre: "Og det klarte 
vi, også!"

Etter et halvt år i en kreativ fase ble det 
dannet en kjernegruppe. Friheten kom også til 
uttrykk i arbeidsomgivelsene. "Sammen med hele 
gruppen flyttet vi inn i et stort prosjekt kontor 
i produksjonslokalene ved siden av. Gruppen 
satt tett sammen. Ekspertene kom fra alle 
områder, noe som betyr at vi jobbet fullstendig 
interdisiplinært.

Utvekslinger over skrivebordet, morgenrunder, 
transparent planlegging av prosjekter – i 
løpet av de to påfølgende årene vokste 
gruppen tett sammen. "Spesielt viktig for oss 
var systemtanken, som vi ønsket å stille på 
startblokken med. Ikke bare en enkeltstående 
modul. Deretter fjernsignaliseringsfunksjonen 
via 40 overspenningsbeskyttelsesavledere. Og 
fleksibiliteten ved valg av tilkoblingsteknikk og de 
integrerte funksjonene."

Ingen enkel øvelse: Bredden på tre 
millimeter som man hadde for øye, var 
tross alt en revolusjonær tilnærming, 
også for gassavledere i flat 

konstruksjon. Til tross for alle vanskeligheter ble 
den flateste varianten likevel på 3,5 millimeter, 
og seks millimeter i resten av TERMITRAB 
 complete-serien. "Vi diskuterte stadig vekk, og 
lette kontinuerlig etter løsninger på problemer 
som oppstod. Og ofte tenkte vi også at vi kom til 
å mislykkes." Ekspertene, som er nærmest besatt 
av detaljer, dykket helt ned til prosessen med 
plastsprøyting og utviklet innovasjoner sammen 
med firmaets egne verktøybyggere.

Til og med leverandørene ble forbløffet over 
kunnskapsdybden: "Vi har aldri hatt kunder som 
er så godt kjent med komponentene våre", lød 
bransjens ekko. Første lønn for strevet: Serien 
TERMITRAB complete ble "adlet" ved å bli tatt opp i 
bedriftens Highlight-sortiment, noe som frigjorde 
ytterligere markedsførings- og utviklingsmidler. 
Det var midler som ga inspirasjon, for fremdeles 

gjenstod et høyt antall godkjennelser som måtte 
innhentes. "Integreringen av alle egenskapene 
var helt ekstremt", forteller utvikler Berg. 
"Kunststoffer, metaller, påvirkninger som følge 
av temperatur, gass, saltholdig luft og andre 
miljøfaktorer."

Fremgang takket være 
systembyggekloss
Markedsstart i 2017 inneholdt allerede et spekter 
med 107 produkter, samtlige testet og godkjent. 
Resonansen var enorm allerede fra første stund. 
Anerkjennelsen fra markedet rettferdiggjør alt 
arbeidet, da salget av dette ekstremt smale 
overspenningsbeskyttelsesutstyret i høy grad 
overskrider planen. Og modulsystemet gjør at 
man kan reagere raskt på spesielle ønsker og 

behov. Smal er rett og slett i vinden! ■

Mer informasjon: Legg inn Webcode #0292  
i søkeboksen på hjemmesiden vår.

3,5 mm
Smalere er det for 
tiden ingen som 
klarer. Det betyr 

konkurransefortrinn

" Vi var i stand til, og måtte, gå 
helt bananas. Helt uten 
kravspesifikasjoner. Vi skulle 
komme opp med en skikkelig 
cracker.“

 Thorsten Heil, produktansvarlig
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Disruptoren
Annerledestenkende med mot og metode
På samme måte som en velociraptor i urtidens 
jungel, strreifer vår disruptor gjennom den 
elektroniske og mekaniske underskogen i 
sitt territorium. På konstant søken etter en 
applikasjon som han kan inkorporere. Alltid klar 
til å spore opp  etablerte prosesser og forvandle 
dem til noe helt nytt.

Og voilà, der kommer Frank Schröder rundt 
hjørnet.. Frank "bygningsteknikk" Schröder, 
som han smilende supplerer. Den 49 år 
gamle driftsteknikeren virker overhodet ikke 
fryktinngytende. Heller åpen og hjertelig. Og 
fengslende. For når det gjelder hans "egen" 
bygningsteknikk, verken kan eller vil han skjule 
den begeistringen han har for arbeidsplassen sin.

Schröder har vært her fra første stund. I alle 
fall i lokalene i Bad  Pyrmont. "Jeg utdannet meg 

til driftstekniker hos Phoenix  Contact i 
Blomberg, og var til sammen 

elleve år der, før jeg fikk sjansen til å være med 
helt fremme her på denne grønne plassen." I 
1996 startet Schröder opp med kun en kollega 
og ansvaret for Facility Management i en enkelt 
bygning. "Den gang bygget Phoenix Contact opp 
produksjonen av kretskort her i Bad  Pyrmont. 
Dette er fremtiden, den ligger nettopp her, sa jeg 
til meg selv den gang."

Strømløs vinner

Den nye lokaliseringen vokste raskt, og 
Frank Schröder og hans gruppe vokste 
med den. Men hvordan ble en "helt vanlig" 
mester innen driftsteknikk, og Facility 
Manager, til "bygningsteknikk Schröder"? 
"Vekkelsesopplevelsen" ligger langt fremme i 
minnet hans: "I 2013, på og under  Wave-Trophy." 
Sammen med kollega Frank Knafla utgjorde han 
teamet "Frank & Frank". Og han vant ikke bare 
rallyet, men fikk også dype innblikk i kanaler i 
sosiale medier som facebook, Twitter og YouTube. 

Frank Schröder 
Leder for Facility Management 
Phoenix Contact Bad Pyrmont

•	 49 år
•	 32 år hos  Phoenix  Contact
•	 18 medarbeidere i gruppen
•	 Vinner av Wave  Trophy  

2013 i teamet "Frank & Frank"

24 UPDATE 1/19Lokalt



Under drift koster high-
tech-bygningen i Bad 
Pyrmont kun 25 euro pr. 
kvadratmeter – en vanlig 
bygning koster det doble!

Siden den gang har den robuste mannen fra 
tyske Ostwestfalen tumlet rundt i samtlige 
nettverksnivåer.

"Der forstod jeg hvor viktig nettverksbygging 
er, dette med å jobbe sammen mot større 
mål." I rallyet var ikke bare teknikere,men også 
salgs-, markedsførings- og utviklingsavdelingen 
implementert. Det å blikke utenfor boksen, 
interessen for nye emner, det å overvinne egne 
barrierer – "siden den gang har jeg vært en mann 
for nye medier". 

Fra verktøykasse til laptop

Frank Schröder fant en ideell samarbeidspartner 
og likesinnet i Bernhard Tilmans, som siden 
2015 har vært ansvarlig for utviklingen av 
forretningsområdet bygningsautomasjon. 
"Sammen får vi gjennomslag for prosjekter og 
utvikler nye ideer." Schröder gikk fra å være heller 
tilbakeholden med offentlige opptredener til 
å bli en etterspurt foredragsholder som enkelt 
evner å skape begeistring i et auditorium med 
150 eksperter. 

"Jeg har vært med på å styre og involvert 
meg selv i vår bygning 4 fra de aller første 
skissene i 2015", forteller Frank Schröder med 
tydelig stolthet. Og stolt kan han med rette 
være, for denne bygningen fornemmelig 
strutter av nyskapninger, det være seg innen 
effektiv bruk av energien, lufting og ventilering, 
bygningsautomasjon, mobil nettorganisering 
med egen app og helt til styring av regnvann 
og bruksvann. Utvidet virkelighet (Augmented 
reality) benyttes som en del av driftsteknikken, 

og bygningens åpne planløsning med 
sittegrupper med helautomatisk 

lysfordeling innbyr til et behagelig opphold. 
Solcelleanlegget på taket mater fornybar 
energi til et system der, blant andre forbrukere, 
ladestasjonene for elkjøretøyer er tilkoblet. 
"Selvsagt med automatisk tilordningsindikator 
og avregning“, legger Schröder til.  

Innovasjon i teamet

Hvor får en Facility Manager så tak i 
informasjon om slike teknologier, og potensiell 
bruk av disse i bygninger? Hvorfor er Schröder 
så nær utviklerne og produktporteføljen på 
60 000 produkter, som han, ifølge ham selv, 
praktisk talt svømmer i og benytter seg av? 

Et besøk i avdelingen til Frank Schröder 
viser hvor eksepsjonelt godt denne 
driftsteknikeren forstår sitt ansvarsområde.. 
Her sitter teknikere og avdelingens egne 
programvareutviklere, som sammen arbeider 
for å installere bedriftens egne maskin- og 
programvareprodukter også i bygningene. 
"Vi er systemintegratorer i vårt eget foretak. 
Det vi gjør og får lov til å gjøre her, finner 
du ingen andre steder." Men med tanke på 
arrangementene der Schröder er invitert som 
foredragsholder, kan man absolutt gå ut ifra at 
hans eksempel vil skape presedens.

Dette er fordi Frank Schröder ikke bare 
sammenkobler bedriftens egne produkter 
til innbringende og uventede oppgaver 
innenfor bygningen. Han, og gruppen for 
bygningsautomasjon, sender nye impulser 
til den komplette industrielle arkitekturen. I 
tillegg kommer at denne disruptoren praktisk 
talt revolusjonerer jobbeskrivelsen til drifts- og 
bygningsteknikere.  ■
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Vindhjul og vinterens fallgruver
Sertifikat til innovativt system for gjenkjenning av is
På den internasjonale hovedmessen for området 
vindenergi, WindEnergy Hamburg 2018, 
utmerket DNV GL i september Phoenix Contact 
med et sertifikat til gruppen som jobber med 
vindenergi, og da for gruppens utvikling av et 
system for gjenkjenning av is.

Sertifiseringen ble gitt til det autonome 
systemet for gjenkjenning av is, som ved hjelp 
av målere direkte på rotorbladenes overflate 
gjør det mulig å gjenkjenne isdannelse og koble 
ut anlegg. Systemet registrerer også når isen 
på rotorbladene har tint opp tilstrekkelig til 
at turbinen kan startes opp igjen automatisk. 
Systemet fungerer helt uavhengig, helt uten 
tilbakemeldinger fra anleggets kontroller, og 
trenger ingen informasjon med hensyn til 
bladgeometri eller lignende faktorer. 

Sensorene klebes på rotorbladene 
og overfører informasjonen trådløst til 
styresystemet. De kan til og med festes til 
varmeelementer i ettertid, og også helt 
enkelt integreres i eksisterende systemer. 
Via temperaturmålerne i hver enkelt 
sensor kan måledata fra varmeelementer 
som eksempel implementeres i anleggets 
reguleringsalgoritmer.    ■

Phoenix Contact vokser seg sterkere
To bedrifter overtatt fra SKS-gruppen
Innen årsslutt vil Phoenix Contact ha 
gjennomført det største oppkjøpet i foretakets 
historie: SKS Kontakttechnik GmbH og 

 Pulsotronic GmbH & Co. KG med flere enn 400 
ansatte, vil bli overtatt. Begge bedrifter holder til 
i Niederdorf i regionen Erzgebirgei Sachsen. 

SKS Kontakttechnik GmbH er utviklings- og 
produksjonsspesialist for pluggforbinder-
systemer, kundespesifikke samt sensor/
aktuator- og I/O-moduler, og da spesielt i høye 
beskyttelsesgrader. I tillegg har SKS fremdeles 
en portefølje med test- og måleprodukter som 
for noen år siden ble overtatt fra Hirschmann. 
Phoenix Contact har samarbeidet med PSKS i 20 
år allerede.

 Pulsotronic er en bedrift som har 
spesialisert seg på standard sensorsystemer 
for applikasjoner i meget nyskapende 
kundesegmenter. Bruksområdet for "mobil 
maskin" rykker stadig sterkere i fokus. Det 
omfatter blant annet sensorapplikasjoner for 
gaffelstablere og landbruksmaskiner.

Overlevering av 
sertifikatet til teamet fra 
 Phoenix Contact

CEO Frank Stührenberg 
med firmagrunnlegger 
 Martin Schweitzer i 
Niederdorf
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Med fast blikk mot fremtidens mobilitet
Roland Bent overtar ledende funksjon hos  
Nationale Plattform "Zukunft der Mobilität"

CTO-en hos Phoenix Contact har overtatt 
ledelsen for arbeidsutvalg 6, som er ansvarlig 
for standardisering, regulering, sertifisering og 
godkjenning.

Roland Bent er leder for standardiserings-
organisasjonen DKE, som er den tyske 
kommisjonen for elektrisk, elektronisk og 
informasjonsteknologi (Deutsche Kommission 
Elektro technik Elektronik Informationstechnik) 
i DIN og VDE. Tidligere var han stedfortredende 
leder i arbeidsutvalget standardisering, regulering 
og sertifisering i forgjengerorganisasjonen 

"Nationale Plattform Elektromobilität".
På den ene siden vil den nye gruppen fortsette 

med den tidligere gruppens aktiviteter, men vil nå 
også overta spennende teamer som nettorganisert 
kjøring, automatisert kjøring og intermodale 
mobilitetskonsepter, det vil si strategier for 
nettorganisering av forskjellige transportører.

Den nye "Nationale Plattform Zukunft der 
Mobilität" har som mål å utvikle bærekraftig, 
rimelig og klimavennlig mobilitet, uten å miste 
konkurransedyktigheten til den tyske industrien av 
syne. ■

Live-launch på SPS IPC Drive
Det neste trinnet til PLCnext: Egen Software Store 
PLCnext Control er mer enn bare en vanlig 
industrikontroller. På grunn av den åpne 
arkitekturen kan brukeren benytte seg av 
individuelle programmeringsspråk.

Dette åpne konseptet understreker Phoenix 
Contact akkurat tidsnok til SPS IPC Drives med 
en ny, egen Software Store med apper som er 
programmert av utviklere for PLCnext Control-
kontrollere. På denne plattformen kan apper 

ikke bare lastes ned, for utviklere kan også 
markedsføre apper som de har utviklet selv.

Du har ikke mulighet til å delta i Nürnberg? 
Ikke noe problem! Via en lenke kan du koble deg 
rett inn på messestanden når det store showet 
rundt PLCnext Technology og den spektakulære 
Software Store starter. ■ 

www.phoenixcontact.com/plcnextlive

Roland Bent,  
CTO Phoenix Contact
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PLCnext Technology
PLCnext Technology gjør det mulig å implementere automatiseringsprosjekter uten 
grensene til proprietære systemer. Du arbeider med akkurat de programmeringsspråkene 
og utviklingsverktøyene, Open- Source-programvare og apper som du liker best. Du kan 
integrere individuelle skytjenesteytelser og fremtidsteknologier.
Det er på tide med en plattform som tilbyr helt nye frihetsnivåer til automatiseringen. 
Det er på tide å tenke i nye baner. Det er tid for PLCnext Technology
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