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ANNONCETILLÆG

Verdens største messe for pladebearbejdning, EuroBlech, står for døren. 
I dette tillæg vil nogle af de danske udstillere fortælle, hvad de viser frem på messen. 
I alt er 1410 udstillere fra 40 lande klar til at fylde 89.000 kvadratmeter i Hannover, 
og Jern & Maskinindustriens redaktion er selvfølgelig også på plads, når det går løs.

Vi ses i Hannover den 25.-29. oktober!



- Mange af vores maskiner producerer nøjagtige pro-
dukter igennem over 30 år. Vi har 70 års erfaring med 
udvikling og produktion af maskiner og fremstiller, ifølge 
vores kunder, maskiner af exceptionel kvalitet.
 Teknisk chef i Horsens-virksomheden Amada Den-
mark A/S, Michael Laursen, kigger tilbage på flere mile-
pæle på verdensmarkedet. 
 Som de første i hele verden udviklede Amada, der er 
japansk ejet med den danske afdeling som del af den 
europæiske koncern, verdens første laserskæremaskine. 
Det har siden fået kunder og konkurrenter til at kigge til 
Amada for nye revolutionerende maskiner. I 2004 sendte 
de verdens første laserskærer med lineære drev på ver-
densmarkedet og i 2010 en såkaldt 4 kW fiberlaserskærer.
 - Seneste skud på stammen kom i 2013 med verdens 
eneste fiberlaserskærer med variabel strålestyring. Der-
med er Amada på forkant med udviklingen og arbejder 
i øjeblikket intensivt på at integrere vores maskiner i 
koncepterne industri 4.0 og IoT, siger Michael Laursen.
 Amada A/S er såkaldte totalleverandører af værktøjs-
maskiner til pladeindustrien. Med andre ord leverer de 
maskiner til en lang og bred række af sektorer som bygge-
ri, fødevarer og medicinalindustrien. 

 Amada tilbyder en forudgående rådgivning og kan stå 
for opstilling, uddannelse og efterfølgende servicering af 
maskinerne.

     Pionerer i  
pladeindustrien

Amada Denmark
Amada Denmark A/S er en del af UK Group med 
afdelinger i Storbritannien, Spanien, Portugal, 
Norge, Sverige og Danmark. Amada på  verdens-
plan har hovedsæde i Japan. Gruppen har om-
kring 160 teknikere, der servicerer sammen med 
en hotline support, der hjælper med software, 
reservedele, serviceeftersyn og køb og salg af 
maskiner.   
 De tilbyder egen finansiering der ikke tager 
pant i andet end selve maskinen. Udover bygge-
branchen, fødevarer, medicinal leverer Amada 
til underleverandører til vindmøllebranchen og 
offshore. Produkter som revolverstansere, laser-
skærere, kantpressere, panelbukkere, fiberlaser-
svejsere, maskinsakse.

Horsens-virksomheden Amada Denmark A/S har i syv årtier  
udviklet verdens bedste værkstøjsmaskiner og er såkaldt total- 
leverandører med stort set-up for servicering efter salg.

Kantpresse med 3D touch screen 
styring og integreret vinkelmåling. 

Fiberlaser med variabel stråle styring. 

Servo-elektrisk revolverstanser med automatisk værktøjsskift.
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Vi skaber succes hos vores kunder 
med nyeste teknologi

Under EuroBlech 2016 vil Amada fremhæve den 
nye generation af pladebearbejdning

med en komplet og fleksibel tilgang til smart produktion.

Erhvervsbyvej 4
8700 Horsens
Denmark
www.amada.dk

Besøg os på EuroBLECH
fra d. 25. til 29. oktober 2016
Hanover - Tyskland
Hal 12 | Stand D06 / F06

Growing Together with Our Customers AMADA Denmark A/S



Og hele slibeværktøjet bevæger sig sidelæns.

Den avancerede slibeteknologi er årsag til, at alle 
kanter på et emne bliver bearbejdet ens.

Fladder Danmark A/S deltager i den kom-
mende EuroBlech 2016 i Hannover. 
Virksomheden har på messen fundet sin 
egen måde at fortælle historien om sine 
kvalitetsprodukter til afgratning af kanter og 
overflader.
 På standen ruller Fladder Danmark en 
rød løber på 2,5 meters bredde og 9 meters 
længde ud for de besøgende. Den røde løber 
er lavet af slibebånd, og det svarer til, hvad 
Fladder bruger til at producere et enkelt sæt 
børster i en maskine.
 - Det er én måde at fortælle, hvad forskel-
len er på os og andre udbydere, siger salgs- 
og marketingschef i Fladder Danmark, Jens 
Nielsen.
 Han oplever, at nogle virksomheder ikke 
helt har gennemskuet, at det faktisk kan 
betale sig at investere i værktøj i høj kvalitet, 

fordi det holder flere 
driftstimer og derfor i 
praksis bliver billige-
re i drift end værktøj 
til halvdelen eller en 
tredjedel af prisen.

Avanceret teknologi
Slibeværktøjerne fra 

Fladder Dan-
mark bygger på 
virksomhedens 
egen avance-

rede teknologi, som er  udviklet gennem en 
årrække.
 - Jeg tror ikke, at du i dag kan sætte dig ind 
i en flyvemaskine, uden at nogle af emnerne 
er slebet på i en Fladder afgratningsmaskine, 
siger Jens Nielsen.
 Når luftsfartsindustrien har valgt Fladder, 
så skyldes det virksomhedens højt udviklede 
slibeteknologi. 
 - Vores værktøjer har den fordel, at 
børsterne kun sliber kanterne, hvor der er 
modstand. På selv  overfladen fjernes kun 
nogle ganske få my. Det betyder i luftsfart-
sindustrien, at  værktøjerne kan slibe alumi-
niums-emner uden at ødelægge det meget 
tynde beskyttelseslag på overfladen, fortæller 
Jens Nielsen
 De meget fleksible værktøjer kan ligeledes 
slibe på galvaniserede emner uden at øde-
lægge zinklaget og på rustfri emner uden at 
ødelægge beskyttelsesfolien.
 Der ligger et meget komplekst bevæge-
mønster bag den præcise slibning.
 - Vi har på vores roterende slibehoved seks 
spindler, hvor nogle roterer med og andre 
mod uret.  Nogle spindler har altså samme 
rotationsretning som slibehovedet, mens 
andre løber modsat. Det betyder normalt 
uensartet slid af værktøjerne og for at kom-
pensere for det, så har vi givet spindlerne 
en forskellig gearing, så de bliver slidt ens, 
fortæller Jens Nielsen.

 Samtidig med slibehovedets og spind-
lernes bevægelser bliver også slibehovedet 
flyttet fra side til side. 
 Den avancerede slibeteknologi bevirker, at 
emnerne slibes fra mange forskellige vinkler, 
så kanterne bliver bearbejdet ens, uanset om 
emnet er rundt eller firkantet eller har huller.

Tre værktøjer
Fladder Danmark vil på sin stand vise flere 
af de forskellige slibeværktøjer, som virk-
somheden har udviklet. 
 - Den samme maskine kan nemlig bruge 
tre forskellige typer værktøj, det er blot 
et spørgsmål om at ændre hastigheden af 
omdrejningerne og nogle andre parametre, 
fortæller Jens Nielsen.
 Den alsidige maskine kan køre både med 
børster til afgratning, et værktøj til fjernelse 
af oxid på kanter samt et værktøj, der hamrer 
slagger væk.

Derfor sliber nogle  
værktøjer bedre end andre
Fladder Danmark ruller en usædvanlig rød løber ud på den kommende messestand på EuroBlech.

Fladder Danmark A/S
Fladder Danmarks patenterede mel-
lemslibe- og afgratesystem bliver brugt 
af metalindustrien, men virksomhe-
dens produkter sælges i øvrigt verden 
over til en bred vifte af industrier. Virk-
somheden i Ansager har rødder tilbage 
til 1974.

Spindlerne roterer både med og mod uret – med 
forskellig hastighed.
 Fotos: Fladder

Samtidig roterer slibehovedet
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Effektiv og automatisk afgratning af
metal og kunststof.

Afgrater både plane og profilerede
emner.

Det fleksible afgratningssystem

Fladder Danmark A/S Grødevej 14
DK-6823 Ansager

Tel:+45 75 297133 Mail:fladder@fladder.dk
Fax:+45 75 297143 www.fladder.com

Mød os på standnr.

Hal 11 E81
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Det blev en dansk leverandør, der løb med 
ordren, da Hobro-virksomheden DS Stålpro-
fil for et par år siden begyndte at lede efter 
en leverandør af nyt udstyr til virksomhe-
dens rullelinje, der producerer stålåse.
 Anlægget er i dag indkørt, og DS Stålprofil 
har blandt andet på anlægget produceret 18 
kilometer åse til en stor kunde i Island.
 - Vi producerer flere åse per mandetime 
end vi gjorde tidligere, da vi har fået en mere 
driftsikker produktion og en større effekti-
vitet på linjen. Så det godtgør investeringen, 
fortæller produktions- og kvalitetschef hos 
DS Stålprofil, Michael Loft.
 Han har oplevet en professionel og god 

dialog i samarbejdet med leverandøren.
 - Vi var ret hurtigt på bølgelængde om-
kring produktet, da de kunne se den samme 
løsning som os og også tilføje noget positivt. 
Vi fik et godt indtryk af, at de kunne levere 
en maskine i en kvalitet, der dækkede vores 
behov, og det blev afgørende for, at vi valgte 
at samarbejde med dem, siger han.
 Den ny maskine er opgraderet på flere 
punkter i forhold til den tidligere, og den er 
dimensioneret fysisk større end den gamle 
med ekstra valseruller i linjen for at sikre 
den korrekte geometri. Forslaget fra Ceetec 
tog samtidig højde for, at den ny linje skulle 
arbejde sammen med det eksisterende ud-
styr. 
 - Ceetec kom med en idé til, hvordan op-

gaven skulle løses, og de tegnede maskinen, 
som de mente, den skulle se ud, og hvordan 
den skulle stå i forhold til vores eksisterende 
anlæg, så vi fik den bedste produktion. De 
var dygtige til at se nogle muligheder i vores 

eksisterende udstyr, så vi fik det bedst mulige 
resultat, og vi har med den ny maskine fået 
en hurtigere pakning af åsene efter produkti-
onen, så maskinen kan køre med mest mulig 
driftstid, siger Michael Loft.
 - Samtidig er det blevet lettere for opera-
tøren at skifte størrelse, når vi producerer 
forskellige åse. Det var tidligere en tidskræ-
vende manuel operation, men i dag trykker 
operatøren på en knap og så indstiller ma-
skinen selv de rigtige afstande. Det har også 
været medvirkende til, at vores produktion 
er blevet mere effektiv og med færre stop, 
fortæller produktions- og kvalitetschefen.

Nærhed til leverandør
DS Stålprofil har oplevet, at nærheden til 
en dansk leverandør har fået processen og 
kommunikationen til at glide lettere.
 - Der er altid indkøring og efterfølgende 
tilretninger, når man investerer i sådan en 
maskine, men når man ikke er længere væk 
fra hinanden så er det nemmere at foretage 
justeringer både af maskinen og styrings-
programmet. Ceetec har sørget for, at vi kom 
gennem det på en god måde, og vi er rigtig 
godt tilfreds med det endelig produkt. 
 - Vi sidder i dag med en god mavefornem-
melse, og det er jo dejligt, når et samarbejde 
kører sådan, siger produktions- og kvalitets-
chef hos DS Stålprofil, Michael Loft.
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    De investerer i øget produktivitet
Hobro-virksomheden DS Stålprofil valgte Ceetec som leverandør af en ny og mere effektiv rulleformslinje.

DS Stålprofil 
DS Stålprofil er en virksomhed i DS Grup-
pen, som er en af Europas førende industri-
koncerner inden for udvikling, produktion 
og salg af løsninger i stål og beton til byg-
geri og industri. 
 Virksomheden har et bredt produktpro-
gram af lette tag og facadekonstruktioner, 
som giver bygherrer, arkitekter og håndvær-
kere frihed til at tænke utraditionelt, når en 
bygning skal bygges eller renoveres.

DS Sigma Stålåse
Åse monteres mellem spærene ved byggeri 
af en hal eller andre bygninger. 
 DS Sigma Stålåse er udformet, så de giver 
stor styrke og kan bruges i byggeri med lang 
afstand mellem spærene.

DS Stålprofil oplevede, at nærheden til en dansk 
leverandør fik kommunikationen til at glide bed-
re, da virksomheden skulle have nyt udstyr til sin 
rullelinje. Foto: DS Stålprofil

DS Stålprofil producerer stålåse på anlægget fra 
Ceetec. Forrest i lys skjorte er produktions- og 
kvalitetschef hos DS Stålprofil, Michael Loft, og 
bagved direktør Jesper Frandsen, Ceetec.  
Foto: DS Stålprofil

Ceetec
Ceetec er en familie-ejet virksomhed, 
som blev grundlagt i 1970. 
 Ceetec har mere end 15 års erfaring 
i at konstruere og bygge profilvalse-
linjer. Virksomheden har bygget mere 
end 100 linjer i ind- og udland til et 
variende antal brancher indenfor vin-
duer, belysning, elkomponenter, stål-
konstruktioner med flere.
 Virksomheden har forhandlere i 
mange lande og eksporterer størstede-
len af sin produktion.
 I dag er Ceetec centreret omkring 3 
kerneområder:
• Profilvalseanlæg
• Male og slibemaskiner
• CNC bearbejdning

DEN OPSTILLEDE MASKINE:
• Automatisk bredde justering
• Automatisk pladetykkelse 
indstilling fra 1,5mm til 2,0mm 
• Coil bredde 300-600mm
• Alt er udviklet og produceret 
hos Ceetec i Danmark

Ceetec A/S • Industrivej 7 • DK-5580 Nr. Aaby • Tel +45 6442 1473 • Fax +45 6442 1472 • www.ceetec.dk • info@ceetec.dk

Vi har næsten 40 års erfaring med udvikling og produktion af maskiner, og har gennem årene leveret mere 

end 4.000 maskiner til det europæiske marked. Enkelthed kendetegner 

vores maskiner og vores måde at tænke løsninger på. Vi tror på, at 

enkelthed gør os konkurrencedygtige og skaber de bedste resultater 

for vores kunder.

• Hurtig og effektiv fremstilling af pladeprofiler som i mange

tilfælde kan erstatte ekstruderede profiler.

• Minimal omstillingstid fra profil til profil

• 0,3 til 4,0 mm pladetykkelse

• Hurtig kassetteskift via kliksystem - uden brug af trucks eller kran

• Støjsvage og med lavt energiniveau

Om vores profilvalseanlæg

– a partner you can trust

Ceetec Banner - 250x60.indd   2 19/08/14   10.43

Besøg os på EuroBlech 2016 
Hall 27, Stand M168

Vi gør det enkelt at være effektiv



Kapema A/S - Vilhelmsborgvej 16A, 7700 Thisted - tel. 96188700 - info@kapema.dk - www.kapema.dk

Jon Jensen
Mobil: +45 4038 2662
E-Mail: jj@kapema.dk

Mogens Sørensen
Mobil: +45 4024 1518

E-Mail: ms@kapema.dk

Gert Thomsen 
Mobil: +45 3030 3820
E-Mail: gt@kapema.dk

Niels Erik V. Klarskov
Mobil: +45 4068 6939

E-Mail: nea@kapema.dk

Peter Mortensen
Mobil: +45 4038 1890

E-mail: pm@kapema.dk

Kristian Mortensen
Mobil: +45 2448 8215

E-Mail: ksm@kapema.dk  

Baykal kantpresse 3108x160T
High-speed package 190-10-190 mm /sek
Kampagnepris Kr. 485.000,-

Baykal kantpresse 4110x240T
High-speed package 190-10-190 mm /sek
Kampagnepris Kr. 595.000,-

Baykal saks HGL 2100x6
med pladefang
Kampagnepris Kr. 170.000,-

Baykal saks HGL 3100x6
med pladefang
Kampagnepris Kr. 215.000,-

Davi pladevalse type MCA 20/17
hærdede valser, Easy NC styring
Kampagnepris Kr. 210.000,-

Meba cnc båndsav Eco 335 DGA
2300 mm fremføring
Kampagnepris Kr. 445.000,-

Mød os på EuroBlech på følgende stande: HM Transtech Hal 27, L162 ● Isitan/Sahinler Hal 15, F56
● Jutec Hal 11, F177 ● Meba Hal 12, B02 ● Transfluid Hal 11, E02 ● Davi Hal 11, G94 ● Baykal Hal 14, H06



- Industrien er blevet mere opmærksom på, at emner-
nes overflade skal være rene efter vask, og vi oplever en 
stigende interesse fra industrien for at rense emner med 
ultralyd.
 Det fortæller direktør Jan Hedeby Sørensen fra Anmasi 
A/S, som deltager på EuroBlech 2016 på en fælles stand 
sammen med blandt andet Dansk Stålfilter Industri og 
KSN Industri.
 Bil- og luftfartsindustrien har i flere år brugt ultralyd til 
at rense emner i produktionen, men også andre industrier 
er i stigende grad blevet opmærksomme på behovet at 
rense emner for eksempelvis olie- og kølesmøremidler, 

rust, maling eller flydende 
epoxy. Der kan også være 
emner, der skal renses efter 
3D printning, eller gummi-
elementer skal vaskes.
 - De senere år er industrien 
blevet mødt med stadig større krav om renheden af em-
nerne, og det stiller stigende krav til vaskeanlæggene, og 
mange gange er det nødvendigt med både ultralydsrens-
ning og bedre kemityper, fortæller Jan Hedeby Sørensen.

Helt nye anlæg
Anmasi A/S samarbejder med KSN Industri A/S, som 
for nylig har overtaget produktionen af Anmasis inline 
ultralyds-vaskeanlæg. Samarbejdspartnerne kommer til 
EuroBlech med et helt nyt anlæg. KSN Industri har tid-
ligere været kendt for tromlevaskeanlæg med traditionel 
spuling af emnerne indvendigt i tromlen, og med Anmasi 
som samarbejdspartner er dette koncept erstattet med et 
nyt koncept med ultralydsrensning.
 - Det er den første tromlevask med ultralyd, som vi 
har produceret – og vi har ikke hørt om andre, siger Jan 
Hedeby Sørensen

 

Det nyudviklede anlæg kan klare at rense op til 800 kilo 
emner i timen, og emnerne kommer i processen både 
under væsken og renses med ultralyd.
 Der er ingen indvendige installationer i tromlen, så 
komplicerede emner kan ikke sætte sig fast, og det giver 
en effektiv vask.
 Ligeledes udstiller Anmasi A/S en anden nyhed på 
Euroblech – Vaskeautomat Rotoline 530.
 Anlægget er udviklet så det indeholder ultralyds-
rensning-dypning -spuling-skylning-tørring og rotation 
af emnerne. Både store og meget små emner kan vasket 
i dette anlæg, som derfor er interesant for kunder med 
forskelligartede emner i produktionen.
 Endvidere udstiller på standen også Dansk Stålfilter In-
dustri Aps, som indgår i programmet hos Anmasi, sin nye 
Masterclean – filtrerings anlæg med indbygget båndfilter/
olieseperator.

    Industrien  
renser med  
ultralyd
Anmasi kommer med flere nye ultralyds- 
vaskeanlæg til EuroBlech 2016.
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Anmasi
Anmasi har løsninger inden for vaske- og rense-
teknologi til industrien.  Specialvirksomheden til-
byder et stort sortiment af standardløsninger og 
udvikler også specialløsninger inden for ultralyds-
rensning, spulevask, kemi og opløsningsmidler.
Virksomheden er grundlagt af Jan Hedeby Søren-
sen, som har mere end 25 års erfaring i branchen.

Direktør Jan Hedeby Sørensen fra Anmasi fremviser et nyudviklet tromlevaskeanlæg med ultralyd – 
Drumline 500. Foto: Anmasi

Vi udstiller følgende nyheder på 
Euroblech-messen

◆  In-line vaskeanlæg 
med tromle

◆  Vaskeautomat med 
roterende kurv

◆ OlieseparatorOlieseparator

Vi er specialiseret indenfor alt der 
har med vaske- og renseteknolo-
gi til industrien at gøre, og har et 
bredt sortiment af standard løsnin-
ger, men arbejder i høj grad også 
med specialiserede løsninger til ek-
sempelvis robotceller. Vores viden 
er i høj grad specialiseret indenfor 
ultralydsrensning, spulevask, kemi-
kalier og fi ltreringsanlæg.

Thorsvej 106 • 7200 Grindsted • Tel: + 45 76 50 02 32

www.anmasi.dk



iai.dk
Ib Andresen Industri A/S
Industrivej 12-20
DK-5550 Langeskov
Tel: +45 63 38 22 22 

Besøg os på

Hannover
25. - 29. oktober

Stand C93
Hal 17

Den store fynske stålvirksomhed, Ib Andresen Industri 
A/S, deltager med en stand på Euroblech messen. Her vil 
medarbejdere fra virksomheden fortælle de besøgende, at 
der er fordele ved at indgå i et tæt samarbejde med dem 
som leverandør.
 - Vi kommer til messen med det budskab, at vi kan 
levere de totale stålløsninger. Vi vil gerne det tætte 
samarbejde, hvor vi fungerer som kundens forlængede 
produktionsenhed, siger marketing manager Stine Rix fra 
Ib Andresen Industri A/S.
 - Vi har selvfølgelig en masse forskellige profiler med 
på standen, som viser den tekniske kompleksitet i vores 
produktion, men for os handler det lige så meget om, 
hvad vi ellers kan gøre for kunderne. Vi har fokus på hele 
kundens værdikæde lige fra design og udvikling, indkøb 
af materialer til logistikken, og vi kan tilbyde en løsning, 
der passer ind i kundens øvrige produktion eller setup, 
fortæller Stine Rix.
 På standen vil være medarbejdere fra begge de to store 
forretningsområder hos Ib Andresen Industri – stålser-
vicecentret og stålløsninger. 
 Ib Andresen Industri er med de to forretningsområder i 
stand til at håndtere store og komplekse projekter.

Ny profilvalselinje
På standen udstiller Ib Andresen Industri mange forskel-
lige profiler, som viser hvor komplekse opgaver virksom-
heden kan udføre. 
 Ib Andreasen Industri har i løbet af sommeren udvidet 
sin store maskinpark med en ny 75 meter lang profilvalse-
linje.
 Linjen kan håndtere meget komplekse profiler, hulmøn-
stre og tykkere materiale, og den udvidede kapacitet giver 
Ib Andresen Industri mulighed for at efterkomme den 
store efterspørgsel fra både nye og eksisterende kunder.

Leverandør af totale stålløsninger
Ib Andresen Industri viser sig frem som en one-stop-supplier på EuroBlech messen.

Ib Andresen Industri A/S
Ib Andresen Industri er en international orienteret leverandør med speciale i bearbejdning og formgivning 
af stål og metaller. Virksomhedens primære markeder er Skandinavien, Tyskland og England.
 Hovedkontoret er i Langeskov i Kerteminde Kommune og samlet beskæftiger virksomheden  omkring 
600 medarbejdere. 
 Virksomheden har to store forretningsområder af services:
• Stålservicecenteret
 Her bearbejdes efter kundens specifikationer coils til plader og spaltebånd. 
• Stålløsninger
 Denne afdeling tilbyder fleksibel fremstilling af kundespecificerede stålprofiler og – komponenter. En 
stor avanceret maskinpark giver afdelingen mulighed for at håndtere både simple og komplekse løsninger, 
og afdelingen har kompetencer inden for pladebearbejdning, profilvalsning, laserskæring, stansning med 
videre.

Ib Andreasen 
har i sommer 
investeret i en ny 
75 meter lang 
profilvalselinje.
Foto:  
Ib Andresen 
Industri
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Scantool Group består af fem velkonsoliderede selskaber: Scantool A/S, Arboga A/S,  
KEF-Motor A/S, HM Machinery A/S og Scantool Group APS, som alle ejes af familien.

Cutting-edge Technology

 
Mød os 

på
Stand F74 

Hal 13

www.scantool-group.dk

SCANTOOLGROUP leverer en bred vifte af  

maskiner - alt lige fra den velkendte  

vådslibemaskine over kantbukkemaskinen   

til den store værkstedspresse. Vores  

kvalitetsmaskiner appellerer til alle - lige  

fra den kvalitetsbevidste hobbymand,  

over håndværkeren, til den sorte industri.

SCANTOOLGROUP er dansk og er blandt verdens førende
producenter af slibe- og pladebearbejdningsmaskiner.
SCANTOOLGROUP består af fire stærke danske brands:
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Inelco Grinders A/S kommer på EuroBlech messen med 
et nyt produkt, som kan spare arbejdstid i mange svejse-
virksomheder og give en højere kvalitet af TIG svejsnin-
gen. Samtidig får virksomhedernes medarbejdere fordele 
af et bedre arbejdsmiljø.
 AutoGrind er et lille modul med en styreboks, som 
kører et elektrode-slibeprogram igennem.
Det nyudviklede modul styrer en præcis og ensartet slib-
ning af wolfram elektroder på slibemaskinerne Ultima-tig 
og Ultima-tig-cut.
 Adm. direktør og medindehaver Anders Thy, Inelco 
Grinders, fortæller, at der er flere fordele ved at automa-
tisere slibningen af wolfram elektroder, og forskellige 
virksomheder vælger automatisk slibning af forskellige 
årsager.  
 Nogle virksomheder vælger den automatiske løsning, 
fordi virksomheden har mange elektroder, der skal slibes 
af den samme medarbejder.
  

 

 - Det tager typisk et minut at slibe en elektrode med 
den automatiske løsning, men hvis virksomheden har 
to elektrodeholdere, så kan medarbejderen forberede 
en elektrode, mens en anden bliver slebet. Så en enkelt 
medarbejder kan nemt slibe over 100 elektroder i timen, 
fortæller Anders Thy.
 Medarbejderen slipper med den automatiske løsning 
for de gentagne bevægelser i håndleddet ved den manuel-
le slibning.
 - Vi har nogle store tyske virksomheder som kunder, 
hvor svejseren ikke selv går hen og sliber sine elektroder 
men i stedet for koncentrerer sig om at svejse. De er rigtig 
glade for den automatisk løsning, fordi medarbejderne 
ikke bliver slidt ned af slibningen, fortæller Anders Thy.
 Samtidig er slibemaskinerne fra Inelco Grinders 
arbejdsmiljøvenlige, da de er lukkede, så medarbejderne 
ikke kommer til skade under slibningen, og slibestøvet er 
indkapslet.

Præcise slibninger 
For nogle virksomheder er præcisionen i slibningen 
meget vigtig. Inelco Grinders har blandt andet  leveret au-
tomatiske slibeanlæg til Mercedes fabrikkerne i Hamborg, 
hvor et argument for at automatisere slibningen var et 
ønske om at tage den menneskelige faktor ud af slibnin-
gen og opnå en fuldstændig ens slibning hver gang.
 - Når en virksomhed begynder at automatisere svejse-

processerne, så bliver det endnu mere vigtigt, at elektro-
derne er slebet rigtigt, for en robot tager ikke højde for, 
hvis elektroderne er slebet forskelligt, forklarer Anders 
Thy.
 - Det viser, at det ikke er nødvendigt at skifte elektroder 
så ofte, når elektroderne er slebet automatisk, så virksom-
heden undgår dermed for mange stop i produktionen, 
forklarer adm. direktør fra Inelco Grinders, Anders Thy.

Svejsevirksomheder sparer  
penge på velslebne elektroder
Inelco Grinders har udviklet modul til automatisk og præcis slibning af wolfram elektroder.

- En enkelt medarbejder kan nemt slibe over 100 elektroder 
i timen, fortæller adm. direktør  Anders Thy, Inelco Grinders. 
Foto: Inelco Grinders/Mattias Bodilsen

Inelco Grinders
Den lille virksomhed i Fjerritslev markedsfører sig i 
dag med sloganet ”Sat lidt på spidsen: Her er der 
penge at hente”. 
 Virksomheden er den eneste virksomhed på 
markedet, som udelukkende udvikler, producerer 
og sælger wolfram elektrodeslibere.
 Inelco Grinders har syv faste medarbejdere og 
et par freelanceansatte og er internationalt orien-
teret med 12-15 procent af sin omsætning på det 
danske marked og sit største marked i Tyskland. 
Virksomheden er repræsenteret i alle de andre 
europæiske lande og har også fat på USA, Syd-
amerika, Asien, Mellemøsten og Australien.

Elektroderne slibes 
meget præcist med 
automatisk styring 

af elektrodehol-
derne. Der bliver 

slebet meget 
lidt væk, og 

elektroderne 
kan slibes kor-
tere, end når 

de bliver holdt 
i hånden. Foto: 
Inelco Grinders/

Mattias Bodilsen

Mød os på  
EUROBLECH 2016 
25.-29. Oktober
Halle 13, Stand H195

Ultima-Tig AutoGrindNeutrix

Sat lidt på spidsen:
Her er der penge at hente !
Præcisionsslibning af Wolframelektroder – en del af hemmeligheden

Inelco Grinders A/S – 9690 Fjerritslev, Dänemark – T: +45 9650 6233 – info@inelco-grinders.com – www.inelco-grinders.com

Inelco Grinders 
har travlt og 
laver slibere 
på stribe eller i 
større serier end 
tidligere. Foto: 
Inelco Grinders/
Mattias Bodilsen

Ultima-Tig-Cut 
sliber, som både 

sliber og afkorter 
elektroderne med stor 
præcision. Foto: Inelco 

Grinders/Mattias Bodilsen



Den tyske TRUMPF Gruppe er på vej til at forandre 
fremtidens laserbearbejdning for evigt med et ”revolutio-
nerende maskinkoncept” – det bebuder producenten selv 
forud for EuroBlech messen.
 TRUMPF er verdens største producent af pladebear-
bejdningsmaskiner, og endnu har producenten ikke ladet 
meget slippe ud om den ny maskine, som første gang 
bliver præsenteret på TRUMPF’s stand på EuroBlech.
 Danske virksomheder vil på standen i de fem åb-
ningsdage kunne træffe tre medarbejdere fra virksom-
heden AVN Pladeteknik, der i Danmark markedsfører 
TRUMPF’s program.
 - Nogle af nyhederne må jeg ikke sige ret meget om, 
fordi TRUMPF gerne vil opbygge en spænding forud 

for messen. Men jeg kan sige så meget, at vi kommer 
med et anderledes bud på fremtidens laserbearbejdning. 
Maskinen holdes hemmelig indtil messen, men det er et 
revolutionerende maskinkoncept, som for evigt vil for-
andre fremtidens laserbearbejdning, siger adm. direktør 
Christian Madsen, AVN Pladeteknik.
 - Vi står på TRUMPF’s stand og har fokus på de dan-
skere, som kommer og besøger messen. EuroBlech er jo 
messen over alle messer inden for pladebearbejdning, og 
det  er her de store produktnyheder bliver præsente-
ret, og der kommer også store nyheder fra Trumpf 
i år, lover Christian Madsen, 
 Han står på standen sammen med salgskonsu-

lent i Jylland, Bo Beermann, og salgskonsulent for Fyn, 
Sjælland og øerne, Jan Nielsen. 

Stansemaskine kan udbygges
De besøgende vil på standen blive præsenteret for mange 
små og store nyheder fra TRUMPF, og én af de nyheder 
som producenten forud for messen ikke er særlig hem-
melighedsfuld omkring, det er den kompakte stansema-
skine TruPunch 1000, som efter købet kan udbygges til en 
kombineret stanse- og lasermaskine TruMatic 1000 fiber.
 - Der er verdenspremiere på den ny stansemaskine, 
som kan udbygges med en laser. Virksomheden kan 
købe en stansemaskine og få den levereret og tage den i 
drift for så senere at vælge at koble en laser på. Maskinen 
kan vokse sammen med dig, fortæller Christian Madsen.
 TRUMPF bruger EuroBlech som platform til at vise 
retningen i sit sortiment i de kommende to år. Producen-
ten har sat overskriften ”Get connected” på sin præsenta-
tion af nyhederne på standen og lover nyheder inden for 
3D printing og digital networking. 
- Vi vil komme med nogle anderledes løsninger, og det 
bliver revolution i stedet for evolution. Tingene bliver 
vendt på hovedet, siger adm. direktør Christian Madsen, 
AVN Pladeteknik.

       De vil vise fremtidens laserskæring

AVN Pladeteknik 
AVN Pladeteknik er dansk eneforhandler 
af pladebearbejdende maskiner for tyske 
TRUMPF Gruppe, som er verdens største pro-
ducent af pladebearbejdningsmaskiner.
 AVN Pladeteknik markedsfører i Danmark 
TRUMPF´s program inden for stationære 
pladebearbejdningsmaskiner og industrielle 
lasere, der bruges til forskellige opgaver in-
den for skæring, finskæring, svejsning, gra-
vering, markering, hærdning og overflade-
bearbejdning.

Danske virksomheder kan på EuroBlech møde (fra venstre) 
adm. direktør Christian Madsen, salgskonsulent Jan Nielsen 
og salgskonsulent Bo Beermann fra AVN Pladeteknik. 
Foto: AVN Pladeteknik

På EuroBlech vil danske virksomheder 
på TRUMPF’s messestand få præsenteret 
”revolutionerende” nyheder af tre medar-
bejdere fra AVN Pladeteknik.

Den kompakte stansemaskine TruPunch 1000 kan efter købet udbygges til 
en kombineret stanse- og lasermaskine TruMatic 1000 fiber. Foto: TRUMPF
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Præcist bearbejdede. Stor holdbarhed – lang levetid.

AAOsteel 
EJV Tooling A/S 
Fuglevangsvej 59 
DK-8700 Horsens 
Tel: + 45 7561 1422 
ejv@aaosteel.dk

Besøg os på EuroBlech 2016!
Hal 17, Stand D07

25.-29. oktober 2016 i Hannover

De besøgende på EuroBleck messen i Hannover behø-
ver ikke vente i mange dage for at få at vide, hvad det vil 
koste at få specialfremstillet et værktøj til virksomhe-
dens produktion, hvis de henvender sig ved standen hos 
værktøjsfabrikken EJV Tooling, som er en virksomhed i 
AAOsteel-koncernen. 
 På standen står nemlig begge virksomhedens medejere 
Jesper Kjærby og Bo Sinding Jensen, og de kan hurtigt 
give de besøgende svar på spørgsmålet:   
Hvad kan det så koste at få produceret sådan et værktøj?
 - Hvis vi får tegninger eller et emne dernede, så kan vi 
regne et tilbud ud i løbet af få timer eller måske til næste 
dag, siger Jesper Kjærby, medejer af EJV Tooling A/S.
 - Vi er online med fabrikken derhjemme, så vi kan hen-
te oplysninger om værktøjer, som vi har lavet tidligere, og 
vi har jo 35 års erfaring, siger Jesper Kjærby.
 Han forventer, at de to direktører i løbet af messen 

kommer til at beregne mellem to og ti tilbud på løsninger 
på værktøjer, som kan ligge i prisklassen mellem 50.000 
og et par millioner kroner.

Kun special-opgaver
Værktøjsfabrikken løser udelukkende specialopgaver, så 
de to indehavere og direktører har ingen ”standardløsnin-
ger” med på messen. De fremviser et varmeveksler-værk-
tøj og forskellige færdige emner, og så er de ellers klar til 
at gå i dialog med de besøgende på standen.
 - Vi kommer med vores knowhow og viden. Vi er nede 
for at finde nogle flere kunder, og vi vil da gerne have 
nogle nye danske kunder også, siger Jesper Kjærby.

 

De to direktører lover på forhånd deres kunder, at når de 
bestiller et produkt hos EJV Tooling, så er de som kunder 
med hele vejen i udviklingen.
 - Når vi laver et værktøj, så involverer vi vores kunder 
helt fra begyndelsen, og vi afleverer et produkt, der er 
prøvekørt og klargjort. Vores kunder får kvalitet til tiden,  
siger Jesper Kjærby.
 De fleste af EJV Toolings kunder er i øjeblikket danske 
virksomheder, men EJV Tooling er internationalt orien-
teret og forhandler blandt andet om en meget stor ordre 
i Letland, og værktøjsfabrikken håber i løbet af messen at 
få kontakt med blandt andet flere tyske virksomheder.

De giver messegæster et tilbud med hjem
De to direktører og medejere fra værktøjsfabrikken EJV Tooling står selv på standen på EuroBlech messen.
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AAOsteel/EJV Tooling
EJV Tooling udvikler og fremstiller værktøjer til 
produktion af emner formet i rustfrit stål, kon-
ventionelt stål eller andre metaller.
 Virksomhedens kunder er blandt andet auto-
mobilindustrien og producenter af landbrugsma-
skiner, skov- og parkmaskiner samt energiudstyr.
Værktøjstyperne er lokke-, form-, følge- og trans-
fer-, optræk-/dybtræk-, bukke samt snit- og stan-
seværktøjer.
 Virksomheden ligger i Horsens og beskæftiger i 
alt 15 medarbejdere.
 EJV Tooling er en del af Aage Østergaard-kon-
cernen, der i dag hedder AAOsteel.

De to direktører 
fra EJV Tooling – 
det er til venstre 
Bo Sinding Jen-
sen og stående 
Jesper Kjærby. 
Foto: EJV Tooling



I fremtiden vil/skal vores hovedområde være inden 
for hydrauliske presser som i øvrigt er kæmpe-

stort, for der er mange industrigrene, hvor en presse 
bliver anvendt i produktionen. F.eks. har vi leveret 
sandwichpresse til produktion af hele campingvogn-
sider. Det kræver en planstørrelse i pressen på 3,6 
x 12 meter, men dog kun et lille hydraulisk tryk på 
600 tons. I den anden ende af skalaen har vi byg-
get presser, der kan give op til 13900 tons og som 
bliver anvendt til produktion af varmevekselplader 
i f.eks. rustfri stålplade. Et andet område inden for 
planpresser er komposit, hvor der også kræves stort 
tryk mellem 4-6000 tons, men til gengæld skal dis-
se materialer opvarmes til ca. 200 grader og inden 
trykket slippes, nedkøles til 80 grader. Det er bare 

nogle forskellige områder med planpresser, hvor 
Kuni Maskinfabrik har været involveret.

Nogle gange spørger man også sig selv, hvordan 
en maskinfabrik på 1700 m2 og 15 ansatte kan frem-
stille hydrauliske presser, der har en maskinvægt op 
til ca. 100 tons, som bliver fragtet i ét stykke fra vores 
adresse, og hvis vægten bliver større, skal de mon-
teres i stykker på kundens location. Vi synes det er 
sjovt og erfaringerne har vi fået ved blandt andet at 
overtage anerkendte firmaer som Sennerskov i Kø-
benhavn og Smetek i Odder som kun beskæftigede 
sig med presser, og når der sker politisk uro i mar-
kederne svigter ordrerne på nye maskiner, hvilket 
medfører for store udsving i beskæftigelsen. Derfor 
har Kuni Maskinfabrik også en anden niche i at ser-

vicere industrianlæg, fremstille reservedele 
og foretage renoveringer af andre typer 

maskiner, som giver 
en stabil beskæftigelse 
uden de store udsving. 
At komme til at pro-
ducere flere presser i  
samme størrelse og i 

et større antal, vil vi ikke være konkurrencedygtige 
nok til, set i forhold til udenlandske virksomheder. 
Men jo mere speciel opgaven er og ligger uden for 
standardløsninger, har vi en berettigelse til at an-
vende den kendte danske innovation og kreativitet 
til at konstruere løsninger. Og når man så har leveret 
en opgave, hvor kunden har fået hvad han forven-
ter, kommer der som regel også gode anbefalinger, 
som medfører nye kontakter. Vi ved, at man snakker 
meget sammen i de forskellige brancher, og vi har 
faktisk aldrig gjort anvendelse af annoncering eller 
publicering i de forskellige tidsskrifter, hvad vi går 
og laver, så derfor er vi selvfølgelig lidt spændte på, 
hvad Blech kan medføre for en førstegangsudstillen-
de hydraulisk presseproducent.

Vi er også i stand til at levere brugte hydrauliske 
presser, som kan modificeres til kundens behov. I 
øjeblikket har vi 8 stk. brugte presser på lager i for-
skellige størrelser, der kan tilpasses et kundeønske, 
hvor det ikke er rentabelt med en ny investering. 

Kuni Maskinfabrik etablerede sig i 1981 og har altid været bosiddende i Silkeborgs 
industriområde, og med den nye motorvej, der er ført gennem industriområdet, er pla-
ceringen optimal i forhold til vores fremtidsudvikling.
Logistikken med svær transport af tunge maskiner er blevet nemmere.
Vi udstiller på Blech messen i Hannover fra den 25. til 29. oktober 2016 for første 
gang i Hal 27 stand M168, hvor alle betydende hydrauliske presseproducenter er re-
præsenteret. Vi har ikke de største forventninger til nye kontakter, men er der en messe 
for os, kan det kun være Blech i Hannover og derfor skal det afprøves.

Kuni Maskinfabrik A/S - Holmbladsvej 2 - 8600 Silkeborg  
Tel.: +45 8682 3944 - Fax: +45 8682 3625 - E-mail: kuni@kuni.dk 

kuni.dk

1100 tons produktionspresse for prægning af plader

4000 tons højtrykspresse  
for komposit
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TIL SALG 
13900 Tons presse

Total renoveret  
i 2013

350 tons  presse for gummi produktion


