
Laboranter, portører og sygeplejersker behøver ikke længere 
bruge tid på at transporterer prøver på vogne fra patient om-
råde til laboratorie. I stedet kan de fuldt ud koncentrere sig om 
deres primære opgaver, uanset om de involverer sygepleje eller 
analyse.

Det kan de takke blod transport systemet Tempus 600 for. Her 
transporteres blodprøver i traditionelle reagensglas via et rørsys-
tem direkte til laboratoriet, og da rørledningen er dedikeret til 
kliniske prøver, sker det derfor helt uden risiko for forsinkelse, sam-
menstød eller fejllevering.

Tempus 600 er et produkt, som Linatech har udviklet i partnerskab 
med Timedico. Linatech har stået for prototype udviklingen med 
brug af egne testfaciliteter, gennemført  produktion inkl. FAT og 
foretaget installationerne på sygehusene.  Linatech har desuden 
været sparrings- og udviklingspartner på nye  komponenter og 
koncepter.

Samarbejdet mellem de to virksomheder kom i stand, da  Timedico 
ikke selv kunne løfte opgaven med at udvikle og producere 
maskiner. Direktør Daniel Blak, lavede derfor en rundspørge i sin 
virksomhed, i et forsøg på at finde frem til en egnet samarbejds
partner. Her gjorde en medarbejder opmærksom på Linatech, 
som vedkommende tidligere har arbejdet sammen med, og han 
havde særdeles gode erfaringer med, at Linatech kunne løse 
opgaver helt fra tegninger til færdigt produkt.

TEMPUS 600 -
Timedico

FAKTA

300 meter på ca. 30 sek.

Let at montere på alle 
hospitaler

Hurtig investeringsafkast

Ingeniør udvikling

PLC udvikling

Den hurtigste blod transport



”Vi valgte Linatech da de kunne udfylde opgaven med alt lige 
fra udvikling, ingeniørarbejde, tegninger og til den endelige 
 produktion af maskinerne”, udtaler Daniel Blak.

Udviklingen er sket i partnerskab, hvor de to virksomheders 
 forskellige ydelser har kunnet benyttes på forskellige tider i 
 processen. Konceptet er udviklet i Inventor, således at den nød-
vendige  dokumentation er optimal og Linatech har desuden 
også  forestået PLC programmering.

”Linatech får helt sikkert min bedste anbefalinger, da de er 
 omstillingsparate og sætter sig grundigt ind i kundens produkt. 
Jeg har faktisk fået flere gode idéer, og jeg har ringet til Linatech 
hver gang”, fortæller Daniel Blak.


