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RANDEK UTVECKLAR OCH PRODUCERAR 
INNOVATIVA HÖGPRESTERANDE MASKINER 
OCH KOMPLETTA SYSTEM FÖR EFFEKTIV 
PREFABRICERAD HUSTILLVERKNING. 
MED TEKNISK SPETS OCH NYTÄNKANDE 
AUTOMATIONSLÖSNINGAR EFTERFRÅGAS 
VÅRA PRODUKTER OCH TJÄNSTER PÅ 
EN GLOBAL MARKNAD. 

THE COMPANY

De patenterade maskinerna tillverkas vid vår supermoderna 
fabrik i Sverige och levereras till ledande hustillverkare 
runt om i världen. Produktionsförutsättningar och krav på 
kapacitet är utgångspunkten för layout och konfiguration.  
Vi installerar, testkör och driftsätter varje levererad 
anläggning med egen personal på plats, utan undantag. 

Randek har drivit utvecklingen för att korta processer och 
säkerställa hög kvalitet sedan 1940-talet. Erfarenhet gör oss 
till de visionärer vi är. Du får en lyhörd samarbetspartner 
med en komplett lösning från finansiering till driftsättning 
och support.

TRYGGHET

Vi erbjuder avtal för löpande maskinservice. Support utförs 
via fjärruppkoppling och åtgärdas av Randeks tekniker. 
Mjukvarusupport hanteras direkt i kundens system. 

TRADITION
AMBITION

 VISION

A WORLD LEADING PIONEER WITH  
A GLOBAL MARKET PRESENCE
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THE 
PAST

RANDEK LEVERERAR HÖG

PRESTERANDE MASKINER 

FÖR TRÄBEARBETNING TILL 

HUSTILLVERKARE I NÄSTAN 

FYRTIO LÄNDER PÅ FYRA 

KONTINENTER.

KNAPPT NÅGON AV VÅRA KUNDER  
HAR HÖRT TALAS OM DEN LILLA ORTEN, 
ELLER ENS LANDET, DÄR VI FINNS. MEN 
ATT VI FINNS JUST HÄR HAR SIN HELT 
NATURLIGA FÖRKLARING. 

Den svenska skogen 

Sveriges yta täcks till mer än hälften av skog. 
Skog som växer långsamt i vårt klimat blir till 
bra och kompakt virke. Virke som ofta blir till 
välisolerade trähus av hög kvalitet, enligt svensk 
tradition. Drömmen om egen villa blev en hel 
industri, med serietillverkning av prisvärda 
typhus med prefabricerade byggnadselement  
i byggsats. 

Randek startades på 1940-talet, just när 
efterfrågan av de monteringsfärdiga trähusen 
tog fart. Vi var först ut och konstruerade 
maskinerna som ökade kapaciteten och 
effektiviteten rejält. 

1940–1980
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300.000 
HUS PÅ 
30 ÅR

VI TILLVERKADE OCH 

LEVERERADE SÅG-, FRÄS- OCH 

KAPUTRUSTNING, MASKINER OCH 

SYSTEM FÖR AUTOMATISERAD 

TILLVERKNING TILL VARJE 

SVENSK TYPHUSTILLVERKARE  

PÅ DEN TIDEN. 

1940–1980 THE PAST Mellan år 1950 och 1980 byggdes 300.000 
prefabricerade trähus i Sverige. Myresjöhus var 
en av pionjärerna då och är ett kreativt bollplank 
till våra konstruktörer än idag. 

Under 1970-talet blev Danmark, Norge, Tyskland 
och Finland intresserade av de smarta svenska 
prefabhusen. Randeks maskiner exporterades till 
våra grannländer, sedan till Ryssland och resten 
av världen. 

Ännu en pionjär

Myresjöhus är en av de svenska 
prefabpionjärerna. Den 1 maj 1970 anställde 
hustillverkaren Christopher Hultberg som 
produktionsteknisk chef. Numera är han 
pensionär. 

”Myresjöhus är ett privatägt företag. Det var en 
stor fördel för vårt utvecklingsarbete. Myresjöhus 
är Europas mest automatiserade husfabrik och 
har tillsammans med Randek varit pionjärerna 
på marknaden gällande att automatisera 

hustillverkning. Samarbetet med Randek var 
bra, vi jobbade hårt och tog fram automatiserade 
maskiner och system som var fullständiga 
nyheter på marknaden på den tiden. Randek stod 
för konstruktionen och detaljerna. De byggde 
maskinerna. Vad jag vet, så finns det fortfarande 
inget annat företag som levererar hela den 
kompletta lösningen. Inte i Sverige. Kanske inte  
i hela världen.” 

Christopher Hultberg

Halvar Nordh var med och 

konstruerade vår småblockslinje 

på 1950-talet. Thomas Nordh 

är hans barnbarn som för 

innovationerna vidare  

i dagens Randek. 

TRADITIONER

”VAD JAG VET, 

SÅ FINNS DET 

FORTFARANDE 

INGET ANNAT 

FÖRETAG SOM 

LEVERERAR HELA 

DEN KOMPLETTA 

LÖSNINGEN.” 
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THE 
PRESENT

DEN SVENSKA BYGGTRADITIONEN MED 

MAXIMAL AUTOMATISERINGSGRAD FÅR 

SPRIDNING. IDAG ÄR RANDEK EN AV 

VÄRLDENS FRÄMSTA LEVERANTÖRER 

AV HÖGPRESTERANDE MASKINER OCH 

KOMPLETTA SYSTEM FÖR EFFEKTIV 

HUSTILLVERKNING. 

AV PRODUKTIONEN 
GÅR PÅ EXPORT. 90%

COMPLETE 
SYSTEM

Världens snabbaste vägglinje 

På 1990-talet fick vi förfrågan om att automati-
sera en väggelementproduktion hos en av våra 
amerikanska kunder. Produktionskapacitet,  
kostnadseffektivitet, flexibilitet och användar-
vänlighet stod på kravspecifikationen. Vi ut-
vecklade världens mest automatiserade vägglinje, 
Randek Autowall System. Linjen levererades och 
optimerades på plats med eliminerade flask- 
halsar för maximal effektivitet. Resultatet  
blev en produktionstakt på 150 meter vägg per  
timme i denna anläggning.

Världens snabbaste vägglinje hade förmodligen 
också världens kortaste pay off-tid. På ett enda år 
var investeringen betalad och klar. Kommande år 
blev en ren vinst och ytterligare fem linjer  
levererades till våra vänner i USA.

Pionjärerna vid ritborden 

Randek Autowall är ett skräddarsytt system för 
massproduktion av väggelement. Konstruktionen 
bygger på en gemensam, avancerad, teknisk 
grundplattform och byggs med originalkompo-
nenter som är standard i hela världen. Vi jobbar 
på samma sätt med hela vårt sortiment, som är 
ett brett produktprogram och system för golv- 
linjer, vägglinjer, taklinjer och takstolssystem. 

Den tekniska grundlösningen finns där. De indi-
viduella och innovativa anpassningarna i allt från 
automatiseringsgrad till speciallösningar görs  
i nära samarbete med vår kund.

Randeks robotexpertis

Hemligheten bakom enkelhet, säkerhet, bättre 
kvalitet och högre kapacitet involverar innovativa 
robotlösningar. Här har vi vår specialstyrka. 
Randek Robotics är ett 30-tal robotexperter  
som finns vid vårt kontor i Arvika och tillför 
avancerad robotteknik till produkter och system 
som utvecklas av specialisterna vid Randeks  
anläggning i Falkenberg.

Tillsammans utvecklar vi kundspecifika  
högpresterande lösningar för prefabricerad  
hustillverkning till företag i hela världen.

150m
VÄGG PER TIMME 
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SVENSK 
KVALITET 
SOM 
HÅLLER

RANDEK HAR SLAGIT FLERA VÄRLDSREKORD 

I KAPACITET, MED MASKINER OCH SYSTEM 

FÖR TILLVERKNING AV PREFABRICERADE 

ELEMENT FÖR TAK, VÄGGAR OCH GOLV. 

>1.000.000

THE PRESENT

ANTAL HUSPROJEKT I VÄRLDEN 
DÄR RANDEKS SYSTEM  

FUNNITS I PRODUKTIONSLINJEN: 

Räkna med vinst 

Genom åren har vi blivit specialister på optime-
rade materialflöden och produktionseffek-  
tivisering. Vi erbjuder därför en förstudie som 
presenterar de tekniska specifikationerna och 
layouterna, men också kapacitetsstudier med 
maskintider och bemanning samt hur ytterligare 
automation påverkar resultat och utfall. 

Ofta får vi inbjudningar att titta runt på  
anläggningar i hela världen. Det är alltid  
både trevligt och givande.

Global service

Randek utvecklar och säljer, levererar och  
driftsätter system samt gör service på maskinerna 
 via ett nät av återförsäljare, tekniker och  
mekaniker över hela världen. Enskilda maskiner 
levererar vi på någon månad. Ett komplett  
system tar mellan 6 och 18 månader att utveckla, 
producera, testa och driftsätta.

> Service av maskiner

> Felsökning via 

 fjärruppkoppling

> Mekaniker på plats

> Reservdelslager i 

 hela världen

> Uppdatering av 

 programvara

> Global support

> Utbyggnadssystem

> Finansiering

HIT HAR RANDEK 
LEVERERAT 
MASKINER 
GENOM ÅREN 

Patenterat

Vi har många fina innovationer som verkligen 
förtjänar sina patent. Väggvändarbordet är  
en uppfinning från 1963. Enkel och manuell,  
men helt genialisk med sina många optioner.  
Används fortfarande i toppmoderna  
produktionsanläggningar. 

Randek Complete System kom 1985 och är långt 
mer avancerat. Systemet är helt automatiserat 
och extremt flexibelt. Den första generationen 
utvecklades för svenska hustillverkaren  
Myresjöhus och är fortfarande i drift. Dagens 
system bygger på samma princip men har  
genomgått flera stora generationsuppdateringar.

När vi ändå skryter, så är det svårt att inte 
nämna Randek AutoEye, som automatiserat och 
revolutionerat takstolstillverkningen. Spikplåten 
plockas, positioneras och pressas automatiskt på 
takstolen. Identifieringen görs av ett avancerat 
visionssystem.

RANDEK 

I VÄRLDEN

Service

VÄGGVÄNDARBORD

AUTOEYE 
TRUSS SYSTEM
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ZEROLABOR  
ROBOTIC SYSTEM
VÄRLDENS FÖRSTA ROBOTSYSTEM FÖR  
HÖGEFFEKTIV PRODUKTION AV VÄGGAR,  
TAK OCH GOLV. ROBOTSYSTEMET ÄR KOMPAKT 
OCH KAN KONFIGURERAS OCH INTEGRERAS  
I PRODUKTIONSLINJER. CAD-STYRT.

Kapacitet: Modernt flexibelt robotsystem  
som presterar högeffektivt, helt utan personal. 

Funktionalitet: Helautomatiska operationer. 
Hanterar hela produktionsprocessen för öppna 
och stängda väggar, varierande storlekar på tak 
och golv. Skivhantering, spikning, borrning,  
fräsning, sågning, märkning, limning, läktning 
samt direkt och effektiv hantering av avfall. 

Kvalitet: Högsta kvalitet.

 

OUR PRODUCTS
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AUTOWALL  
SYSTEM
VÄRLDENS SNABBASTE OCH MEST AVANCERADE 
PRODUKTIONSSYSTEM FÖR ÖPPNA VÄGGELEMENT. 
SYSTEMET HAR MYCKET HÖG AUTOMATIONSGRAD 
MED REKORDKAPACITET. CAD-/CAM-STYRT.

Produktionskapacitet: 100 - 150 meter vägg 
per timme. Världsrekord!

Funktionalitet: Systemet har hög automa-
tionsgrad och hanterar ständigt varierande 
vägghöjd, väggtjocklek och vägglängd utan 
manuell omställning. Automatisk uppriktning av 
väggelement. Automatisk skarvning av syll och 
hammarband, regelmatning, spikning, borrning, 
fräsning, sågning, skivhantering/kapning,  
kortlinghantering, regeluppriktare, robot- 
integration regelverksstation, stapling, crown-
check, regelkapning, regelborrning, märkning. 
Effektiva transporter mellan stationer genom 
frekvensstyrning. 

Flexibilitet: Avancerad teknisk grundplattform 

 

OUR PRODUCTS
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AUTOFLOOR  
SYSTEM

AUTO EYE  
TRUSS SYSTEM

VÄRLDENS MEST AUTOMATISERADE PRO- 
DUKTIONSSYSTEM FÖR GOLV- OCH TAKELEMENT 
SAMT MELLANBJÄLKLAG. ÄVEN FÖR STÄNGDA 
ELEMENT. CAD-/CAM-STYRT.

AUTOMATISERAT SYSTEM SOM REVOLUTIONERAT  
TAKSTOLSBRANSCHEN. KAN PLOCKA, POSITIONERA 

OCH PRESSA SPIKPLÅTAR AUTOMATISKT PÅ EN  
TAKSTOL MED NOLL SEKUNDER I OMSTÄLLNINGSTID. 

Produktionskapacitet: 70 - 90 kvadratmeter 
per timme. Världsrekord!

Funktionalitet: Systemet har hög automations-
grad. Automatisk spikning, limning, fräsning för 
vvs- och elinstallationer, sågning för fönster och 
dörrar, automatisk uppmärkning av innerväg-
gars placering, skivhantering inklusive not och 
sponthantering. Flexibelt och öppet CAD-styrt 
jiggsystem kan producera alla typer av element.

Flexibilitet: Avancerad teknisk grundplattform med 
innovativa anpassningar efter produktionsbehov.

Kvalitet: Hanterar alla former av takstolar inom 
min-/max-ramar för längd, höjd och tjocklek. 

Automation: Automatisk produktionsprocess 
med pressning, placering och positionering av 
spikplåt inklusive automatiskt kontrollsystem  
för placering av spikplåt. Automatisk stapling  
av takstolar. 

Kapacitet: Högpresterande produktion  
av takstolar med en produktionscykel  
på nio sekunder per spikplåtspar.

OUR PRODUCTS OUR PRODUCTS
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Automationsgrad: Helautomatiska operationer. 
Systemet hanterar ständigt varierande vägghöjd, 
väggtjocklek och vägglängd utan manuell om-
ställning. Uppriktning av väggelement. Skarvning 
av syll och hammarband, regelmatning, spikning, 
borrning, fräsning, sågning. Isolerhanteringssystem 
med transport, kapning, limning och matning 
av isolering. Hög hastighet i transporter mellan 
stationer genom frekvensstyrning. 

Kapacitet: Högpresterande, med möjlighet att 
anpassa automationsnivå till önskad kapacitet, 
bland annat genom antal stationer.

Säkerhet:  Ljusbommar och påkörningsskydd på 
spikportaler samt inkapsling av station vid behov.

AVANCERAT SYSTEM FÖR HÖGEFFEKTIV PRODUK-
TION AV ISOLERADE OCH STÄNGDA VÄGGAR. CAD-/
CAM-STYRT MED GRAFISKA OPERATÖRSINSTRUK-
TIONER VID VARJE STATION. 

COMPLETE  
SYSTEM 

OUR PRODUCTS
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FLEXIRANGE
STOR FLEXIBILITET, EFFEKTIVITET OCH KVALITET  
PÅ LITEN YTA. PROFESSIONELLT SEMIAUTOMATISKT 
SYSTEM AV MASKINER SOM KOMBINERAS FÖR  
ATT PASSA KUNDENS INDIVIDUELLA BEHOV.  
EJ CAD-STYRT.

TAKSTOLSPRESS NT
FLEXIBEL PRESSANLÄGGNING FÖR PRODUKTION AV 

TAKSTOLAR MED HJÄLP AV KRAN, C-BYGELPRESS, 
FLYTTBARA MAGNETFIXTURER MOT STÅLGOLV.  
KLASSIKER SOM UTVECKLADES PÅ 1960-TALET.

Kapacitet: Pressar från 23 till 50 ton. 

Flexibilitet: Väggsvängkran, pelarsvängkran, 
motordriven travers, lättravers och balansarm. 
Kranar väljs utifrån lokalens förutsättningar och 
vilka plåttyper som ska pressas. Robusta hydrau-
liska pressar tillsammans med C-formad  
konstruktion gör arbetet smidigt.

Tillbehör: Anhåll, excenterspännare och  
nockbeslag som formar och fixerar takstolen  
till korrekt form.

Beprövad kvalitet: Flexi Range är ett system 
av maskiner med mycket hög kvalitet. Ger garanterat 
30 års säker och hållbar produktion.

Maskiner: Regelstation FM1000/FM1000TS, 
Regelstation FT1000/2000, Spikportal NB1000F, 
transportsystem.

Flexibilitet: Systemet konfigureras efter  
produktionsbehov. 

 

 

OUR PRODUCTS OUR PRODUCTS
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BS20

BS40
Funktionalitet: Semiautomatisk såg som riktar 
virket. Klingan är svängbar från 0° till 360° samt 
lutningsbar från 90° till 28°, vilket möjliggör alla 
önskvärda kapsnitt. Kan kopplas ihop med  
staplare, plockare, skarvpressar och fräsar. 

Kapacitet: Kan kapa flera staplade virkesdetaljer 
samtidigt. Snabba omställningar med datorstyrning. 

Flexibilitet: Kan användas som ett fristående 
arbetsbord men kan även byggas ut till hel  
produktionslinje. Längd från 6 meter upp  
till 12 meter

Funktionalitet: Pneumatisk, hydraulisk eller 
motoriserad uppriktning av alla typer av bygg-
komponenter. Hydraulisk vändfunktion för  
säker och effektiv hantering av byggelement.  
Uppresningsgrad: 90 (vid vändfunktion) och 80  
(vid uppresningsfunktion).

Tillbehör: En mängd tillbehör och utrustning finns.

VÄGGVÄNDARBORD 
BS20/BS40

KAPSÅG SP720
PÅLITLIGA KAPSÅGAR SOM LEVERERATS TILL  

HUS- OCH TAKSTOLSTILLVERKARE I TRETTIO LÄNDER. 
HITTILLS. SMIDIG, LÄTTANVÄND, EXAKT OCH EFFEKTIV 

MED FLEXIBLA KONFIGURERINGSMÖJLIGHETER.

VÅR FÖRSTA UPPFINNING FRÅN 1963 GÖR JOBBET 
FORTFARANDE. KLASSISK INSTEGSMODELL FÖR 
HUSTILLVERKARE. FLEXIBELT SYSTEM  
FÖR EFFEKTIV PRODUKTION AV VÄGGAR,  
GOLV, OCH GAVELSPETSAR. 

OUR PRODUCTS OUR PRODUCTS
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VI  

LEVER MED 

VISIONEN ATT VARA 

DEN VÄRLDSLEDANDE 

PIONJÄREN I VÅR BRANSCH. 

Den svenska modellen

Randek utvecklar och levererar högpresterande 
maskiner och system till samtliga trähustill-
verkare i Sverige. Husen levereras i kompletta, 
stängda byggelement – energieffektiva väggar, 
golv och tak. Allt prepareras på plats i fabriken, 
för att snabbt kunna sättas upp på byggplatsen. 

Framtiden är prefabricerad

Begreppet ”Swedish housing” börjar bli välkänt i 
världen. Trenden är energisnåla hus i trä. 
Traditionella småhus, men också höga flervå-
ningshus som kan stå inflyttningsklara snabbare 
än någonsin tack vare prefabricerade moduler 
som lyfts på plats och monteras ihop. Spännande, 

tycker vi på Randek. Ny byggteknik och  
industriellt träbyggande ger oss möjlighet  
att utvecklas på nya marknader. 

Ett automatiserat hantverk 

Snabbt, kostnadseffektivt med hög kvalitet är 
vinnarkonceptet i framtiden. Randeks robotar 
är en viktig del av lösningen, i kombination med 
traditionella automatiseringssystem. För oss 
handlar mycket om att standardisera på ett  
flexibelt sätt. Ett bra exempel är hur vi tillverkar 
ett oändligt antal olika takstolar i en och samma 
maskin, där en enda modell producerades  
tidigare. Vi har lång erfarenhet, men sporras  
av att alltid driva utvecklingen framåt.

BUILDING 
THE  
FUTURE

TRENDEN ÄR ENERGISNÅL TEKNIK, MODERNT 

INDUSTRIELLT TRÄBYGGANDE, PREFABRICERADE 

HUS, AUTOMATISERADE PROCESSER OCH 

ROBOTLÖSNINGAR AV DET RÄTTA VIRKET. RANDEK 

ÄR MED OCH BYGGER FRAMTIDEN.
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1960

1963

1965

1968

1972

1977

1985

1990

1992

1998

2008 2016 2018

2012 2017 2021

THE PIONEERS RANDEK ÄR EN PIONJÄR INOM 
INNOVATIVA AUTOMATIONS- 

LÖSNINGAR FÖR KUNDER INOM 
PREFABRICERAD HUSTILLVERKNING. 

1940
Verksamheten 
startade i Sverige.

1963
The Butterfly Table. Årets upp-
finning från Randek lanseras. 
Vändbordet säkrar vändningen 
av element och är den mest 
grundläggande maskinen för 
att effektivt kunna bygga vägg, 
golv och takelement effektivt. 
Tyska Fischer Haus beställde 
ett av de allra första  
vändborden. De använder  
det fortfarande.

1960
Drömmen om ett eget hus. En 
miljon nya bostäder byggdes 
i Sverige från 1965 och tio år 
framåt. Randek fanns med och 
automatiserade den prefabri- 
cerade husindustrin.

1977
Kunder på den tyska mark-
naden ville ha stor flexibilitet 
på liten yta. Vi levererade vår 
första Flexi Range. Ett system 
av Randeks maskiner som 
kombineras för att passa kun-
dens individuella behov.

1968
Den spontade panelen ersätts 
ofta av olika typer av skiv- 
material. Allt större väggelement 
tillverkades och nya typer 
av isolering introducerades. 
Randek uppfann den hel- 
automatiska spikportalen  
för väggelement, för att  
underlätta arbetet.

1985
Apple släppte folkdatorn  
Macintosh 1984. Året efter var 
vi först i världen med att koppla 
våra maskiner direkt till CAD/
CAM-ritningssystemet, vilket 
innebar att maskinerna produ-
cerade väggelementet direkt 
från ritningen. Myresjöhus var 
beställare och produktionslin-
jen, som spottat ur sig tusentals 
hus, används än idag.

1965
The Beatles släpper singeln 
Help. Randek släpper en kap-
såg som hjälper till med raka, 
sneda och tiltade snitt. Sågen 
var den första i generationen 
av 720-serien, som fortfaran-
de är i drift i fler än 25 länder 
världen över.

1972
Oljekrisen väntade runt hörnet, 
men hustillverkningen gick 
fortfarande på högvarv.  
En maskin som sprutade ut  
regelverk var önskvärd. Randek 
uppfann regelverkstationen 
som blev branschstandard för 
produktionslinjer avseende 
väggelement.

1992
Världsrekord! Världens snabb- 
aste produktionssystem för 
väggelement heter AutoWall 
System och utvecklades i ett 
första steg för den amerikanska 
marknaden. Vår uppdragsgiva-
re beställde två linjer, som var 
intjänade på mindre än ett år. 
Kanske även det ett rekord. 

1998
Efter världsrekordet i USA och 
många lyckade leveranser av 
produktionssystem för vägg- 
element, på den amerikanska 
marknaden, utvecklade vi ett 
system för golvelement också. 
Auto Floor!

2016
Regelverksstationen uppdate-
ras och är nu världens första 
system som matar, kapar och 
spikar fast kortling på regel-
verket. Trimming cut saw för 
direktkapning av reglar i sta-
tionen samt crown check-funk-
tion. Systemet är framtidssäk-
rat och redo för robotar. 

2008
Individuella önskemål, som  
exempelvis exakta vägghöjder, 
gör att husen är mer eller  
mindre skräddarsydda. För  
att ändå kunna producera 
effektivt, utvecklade vi ett  
system som automatiskt plockar 
reglar från rätt virkespaket och 
matar in i produktionslinjen.

2017
Here comes the robots! Zero-
Labor Robotic är världens för-
sta robotsystem för produktion 
av öppna och stängda väggar 
samt varierande storlekar på 
tak och golv. Högeffektiva 
helautomatiska operationer för 
hela produktionsprocessen. 
Inklusive avfall.

2012
Revolution i takstolsbranschen! 
Världens första system som 
kan plocka, positionera och 
pressa spikplåtar automatiskt 
på en takstol med noll sekunder 
i omställningstid lanseras. 
Randeks AutoEye Truss.

2018
Robotarna gör entré i regel-
verksstationer. Robotens jobb 
är att plocka regeln med kort-
ling från kortlingshanteraren 
och placera den i regelverks-
stationen, som därefter spikar 
fast kortlingen i regelverket. 
Systemet kan även hantera 
dubbel, L och U reglar automa-
tiskt. Högeffektivt.

2021
Världen utmanas av pandemin. 
Robotiseringen för att bygga 
väggar har utvecklats ännu mera. 
Snabbare. Bättre. Uppgraderade 
ZeroLabor 3.0 systemet utökats 
med 2-5 robotar. Nu också för 
stålreglar. 
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