
Concens
Aktuatorer - 360 graders designproces

For Concens har 3PART ikke blot designet aktuaroren, som er Concens’ 
hovedprodukt, men står også bag forretningsplan, firmanavn, identitet, 
hjemmeside, emballage med mere.
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Aktuatorer
360º designproces

actuator

con50

Enkel og med optimal performance

Kan med sit logiske design monteres overalt

Ingen vedligeholdelse og let at rengøre

Et stærkt produkt med kontinuerlig drift

Almindelig aktuator
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automation, bygningsteknologi, bilprodukton, fødevare 
procesudstyr og indenfor den maritime produktion.
      
Udgangspunktet for Concens’ forretningsidé, var en slank og 
liniær aktuator, uden det sædvanlige klodsede maskinhus, 
som ofte kommer i vejen, optager for meget plads og 
forstyrrer et ellers grundigt designet produkt. 

Aktuatorerne fra Concens er derimod designet til at blende 
i med de produkter de udfører løftet for, og kan tilmed fås i 
forskellige farver, så de gør så lidt væsen af sig som muligt.            

Ud over aktuatoren, i forskellige størrelser, designede 
3PART også andre produkter, som fx fjernbetjening og en 
batterienhed der gør aktuatoren mobil.  
Produktet blev nomineret til Den Danske Designpris i 2001, 
og i dag forhandles Concens’ produkter i 17 lande.                         
                                                                                                           
Resultat af projektet:

• Forretningsplan

• Produktserie

• Firmanavn og logo

• Markedsføringmateriale

• Hjemmeside 

3PART leverede:

• Forretningsplan

• Investor

• Konstruktion og design af aktuatorserie

• Design af batterienhed

• Design af fjernbetjening

• Design af emballage

• Firmanavn

• Logo

• Markedsføringsmateriale

• Hjemmeside

Etableringen af en ny virksomhed kræver mange 
kompetencer i spil. Sammen med opfinderen Jens Kugle 
har 3PART etableret virksomheden Concens. Det har om 
noget været en 360 graders design proces, hvor 3PART har 
designet hovedproduktet, aktuatoren, ligesom 3PART har 
lavet forretningsplan, stået for firmanavn, logo, papirlinie, 
hjemmeside og emballage. 

Navnet Concens kommer fra at være centreret, hvilket 
beskriver motorens placering rundt om akslen.

En aktuator bruges i mange forskellige sammenhænge 
hvor der en brug for løftekraft med en langsom glidende 
bevægelse. Det kan være indenfor healthcare, regulering 
af fx. sædehøjde eller vinkel på hjælpemidler, indenfor 


