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Svejsning

LEDER
Danmarks fremtid som
produktionsland
Ofte stilles der spørgsmålstegn ved,
om der er en fremtid for produktion i
Danmark, for kan vi på nogen måde
håndtere den massive og stigende
konkurrence fra Asien? Udfordringerne er mange og komplekse, men
alligevel mener jeg, at svaret er enkelt.
Selvfølgelig har produktion i Danmark
en fremtid. Og potentielt også en stor
fremtid, hvis vi selv vil det.
Dansk Industri har netop afholdt sit
årlige erhvervspolitiske topmøde
under overskriften ”Be the change”.
Her offentliggjorde vi en ny analyse,
der kortlægger fem unikke styrker ved
dansk erhvervsliv og dansk produktion, som gør, at vi bestemt har al
mulig grund til at være optimistiske for
fremtiden.
Den første styrke er kvalitet. Vi er
blandt de lande i Europa, der er bedst
til at producere varer i høj kvalitet. Vel
at mærke kvalitet i bredeste forstand –
holdbarhed, design m.v.
Den anden styrke ved dansk produktion er den store fleksibilitet. Danske
virksomheder kan hurtigt omstille sig
til kundens behov og ofte også klare
særlige ønsker til tilpasninger. Her har
vi en stor styrke i forhold til Asiens
masseproduktion.
Den tredje styrke er, at vi er blandt
de allerbedste i verden til nicheproduktion. Danske virksomheder har en
helt unik evne til at finde hjørner af
de globale markeder, der er så store,
at der er gode vækstmuligheder, men
omvendt også så begrænsede, så
man som dansk virksomhed kan blive
globalt ledende.
Den fjerde styrke er, at vi er blandt de
mest ressourceeffektive i verden. Det
gælder energi, men også mange andre ressourcer som vand og råvarer.
Det kan blive en afgørende parameter
i fremtiden.
Endelig er der den femte styrke – og
det er vores bredde. For det er nemlig
ikke kun en enkelt delbranche eller to,
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Kent Damsgaard, Underdirektør Dansk Industri.

der er stærke i Danmark. På tværs af
alle brancher og alle størrelser virksomheder og i alle egne af landet, ser
vi virksomheder, der leverer produktion i verdensklasse. Så vi har al mulig
grund til optimisme.
MEN vi har også al mulig grund til
at råbe vagt i gevær. Styrkerne viser,
at vi har muligheder, men de må ikke
blive en sovepude. For dansk produktion er så sandelig også udfordret. Vi
har tabt markedsandele i stor stil, og
vi har svært ved at få gang i jobskabelsen igen efter krisen. Vores konkurrenceevne er simpelthen slidt. Derfor
skal der gøres en storstilet indsats. I
virksomhederne og politisk.
Derfor har DI nedsat et produktivitetspanel med nogle af landets førende
erhvervsledere. Og derfor har vi
fremlagt en ambitiøs vækstplan for
Danmark, som vi kalder DI’s 2020plan. Planen viser bl.a. konkrete veje
til, hvordan vi får gjort vores omkostningsniveau mere konkurrencedygtigt
ved at sænke de mest skadelige
skatter og afgifter, hvordan vi får styrket arbejdskraften gennem bedre erhvervsuddannelser og videregående
uddannelser, hvordan vi får optimeret
vores infrastruktur og hvordan vi får
styrket den erhvervsrettede forskning
og udvikling.

Vi har alle mulighederne. Men det
kræver, at vi griber dem. Ellers gør
andre.
Af underdirektør
Kent Damsgaard,
Dansk Industri
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uden
Sikkerhed
Kompromis
Komplet sikkerhedssystem til Svejsere
Vi introducerer den seneste svejseskærm i Speedglas 9100
serien - komfortabel svejsebeskyttelse til arbejde i meget krævende arbejdsmiljøer.
3M™ Speedglas™ 9100 MP (Multi-Protection) - svejseskærm
©3M 2012. All Rights Reserved

kombineret med sikkerhedshjelm og turbodrevet åndedrætsværn samt mulighed for montering af Peltor™ høreværn.
Se www.speedglas.dk for yderligere oplysninger.
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Fremtiden for dansk
produktion ligger i et
brud med traditionerne
Danmark – og den danske produktionssektor, står overfor
et enormt strategisk valg. Vi har i høj grad brug for dansk
produktion, men under helt nye former.

Af Professor John Johansen,
Lektor Brian V. Wæhrens,
og Adjunkt Dmitrij Slepnov,
alle fra Center for Industriel
Produktion, AAU
Produktion er en kilde til innovation og
til innovative forretningsprocesser og

Perfect welding
by NST
Nittetsu sømløs
rørtråd
Keramisk
backing
INOX høylegert
tilsettprogram

Repræsentant
i DanmarkAS
Norsk Sveiseteknikk

Ring Bæk Welding
Tel: aps:
+47 2068
99 274915
80 00

baekagentur@get2net.dk
E-mail: nst@nst.no
Norsk
Sveiseteknikk
AS,
Tel
+47 32 i78Danmark
85 99
Se www.nst.no for repræsentanter
Mer informasjon på www.nst.no
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produkter. Det er via denne kobling,
vi skal udvikle kloge produkter og
serviceydelser, som kan sælges med
et tilstrækkeligt stort dækningsbidrag,
der sætter os i stand til at betale for
velfærdsstaten Danmark – herunder
sikre anstændige lønninger til alle
typer af medarbejdere.
For at opnå dette skal vi ikke alene
betragte produktionen som et omkostningssted, men som en ”videncontainer”, der skal bidrage til innovation
og ny forretningsskabelse. Produktion
skal således ses i sammenhæng med
innovationsaktiviteter, produktudvikling
og udvikling af nye forretningsmodeller, hvor f.eks. service sammen med
fysiske produkter spiller en central
rolle. Desuden skal vi have særlig opmærksomhed på hastighed, fleksibilitet og nichemarkeder, m.v. Det kræver
nye fokuspunkter i forhold til i dag.
Det kræver også nye ledelsessystemer,
organisations- og samarbejdsformer,
nye måder at anvende teknologi på,
m.v. Ikke mindst kræver det et anderledes ”mindset”, som igen forudsætter
nye uddannelser og ledelser.
Danmark har nogle strukturelle udfordringer. Som nation har vi begrænsede ressourcer og økonomi samt en
industri, der primært består af små og
mellemstore virksomheder. Danmark
og hovedparten af de hjemlige virksomheder har derfor vanskeligt ved at
hamle op med store lande og globale
virksomheder, når det gælder grundlæggende teknologiudvikling.
Flere undersøgelser peger på, at
dansk eksport netop er baseret på
mere “lavteknologiske produkter” end
tilsvarende små OECD-lande.

Må vi byde på en kop
værdifuld kaffe?

Strandmøllen har i næsten 100 år fremstillet og handlet med
gas til mange forskellige brancher og formål. Vi er 130 dygtige
medarbejdere, der hver dag skaber værdi for vores kunder,
ved at give udstrakt service, samt god og ærlig rådgivning.
Stregkodesystem skaber værdi for dig
I år har vi implementeret et unikt stregkodesystem – OCT, der
i høj grad skaber værdi for dig og din virksomhed. Med Strandmøllen OCT, har du hele tiden fuldt overblik over din flaske
beholdning og bevægelser:

Brug dine ressourcer effektivt ved at få overblik over
flasker med langsom rotation
Undgå at finde flasker på lageret med udløbet holdbarhed
Hold løbende styr på din beholdning via et elektronisk
flaske kontoudtog
Vi vil gerne invitere dig på kaffe og en snak om, hvordan Strandmøllen Online Cylinder Tracking OCT kan skabe værdi for din
virksomhed. Kontakt os nu på telefon 701 02 107.
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– MEGET MERE END GAS

Svejser i lift arbejder med
pålægning af Inconel.

Svejsning
Danske virksomheder skal i stedet
være fuldt kapable til at udnytte de
andres teknologi hurtigt og omsætte
det til forretning. Når det er sagt, er vi
dog blandt de mest globaliserede virksomheder i Europa. Det står klart, at
de største af virksomhederne klarer sig
godt - også på de globale markeder.
De mellemstore og små virksomheder
står imidlertid over for betydelige
udfordringer. De har ikke de samme
erfaringer som de store, og de råder
ikke over de samme ressourcer, så her
har vi en særlig udfordring.
Ingen nemme løsninger
Nemme løsninger ligger ikke lige for.
Derfor er der behov for at udfordre
traditionel tænkning og kendte måder
at gøre tingene på. Vi stiller os også
kritisk overfor nogle af de traditionelle
svar på Danmarks udfordringer. Det
betyder, at løsninger skal findes i et
nyt holistisk samspil mellem mange
synsvinkler.
Produktion skal tilbage på virksomhedernes dagsorden. Vi skal udvikle
metoder og ”mindset”, som sætter
produktionen på virksomhedernes
strategiske agenda. Den skal bidrage
til virksomhedens innovation og værdiskabelse, som er andet og mere end
lave omkostninger og ”standard unit
cost”.
Fire fejlagtige antagelser om
produktion i Danmark
Rygterne om det danske produktionsmiljøs undergang er måske overdrevne. Men når det er sagt, så står
produktionsmiljøet overfor en række
centrale udfordringer. Vores opfattelse
er, at Danmark kan fastholde - og måske udbygge - sin globale konkurrenceevne, herunder produktionskompetence og produktionsbase. Danmark
har måske oven i købet muligheder
for at udvikle sig til verdens ”produktionslaboratorium”, hvor nye standarder
på processer og viden om produktion
bliver udviklet og prøvet af. Men det
kræver handling NU, ligesom det kræver et opgør med vanetænkning.
I debatten omkring produktion og
dens vigtighed for Danmark – og specielt i debatten omkring outsourcing
og offshoring af produktion - møder
man ofte en række antagelser, som vi
ikke kan tilslutte os.
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Fejlantagelse nr. 1:
Vi har ikke brug for
produktion, vi skal leve af
innovation og service!
Dette holder ikke i længden, da
udviklingsaktiviteterne følger produktionsaktiviteterne – om end med en
tidsmæssig forsinkelse. De senere år
har vi oplevet ”anden generations”udflytning, som ikke kun berører
virksomhedens fysiske produktionsaktiviteter, men også dens videnaktiviteter. Virksomhedernes og dermed
Danmarks evne til at optage ny viden
vil påvirkes, og i sidste ende nationens evne til innovation.
Vi kan ikke leve af produktion i en
snæver forstand, men vi kan bestemt
heller ikke leve uden. Heldigvis er der
efterhånden en stigende erkendelse
af dette.
Fejlantagelse nr. 2:
Produktion er lig fabrikation!
Moderne produktion er ikke længere
blot et spørgsmål at transformere
råvarer til færdige produkter. Den bygger på et aktivt samspil med værdikædens øvrige aktiviteter. Dét at være
producent stiller krav til et bredt sæt
af aktiviteter, der inkluderer indkøb,
Supply Chain Management, R&D,
produktionsteknologi, kvalitet, logistik,
service, m.v. Produktionen bidrager
aktivt til alle led i værdikæden, hvorfor
produktionsbegrebet skal defineres i
bred forstand.
Fejlantagelse nr. 3:
Produktion kan udskilles
og lokaliseres uafhængigt
af virksomhedens øvrige
aktiviteter!
Denne myte bygger på den grundlæggende antagelse, at værditilvæksten
fra produktion udelukkende ligger i
outputtet (produktet) fra produktionsaktiviteten. Det er forkert. Det viser
sig ofte, at produktionen er en vigtig
kilde til viden-skabelse og kompetenceopbygning. Produktion skal derfor i
højere grad betragtes som en ”videncontainer” end et simpelt omkostningssted.

TÆND

SVEJS
I TRYK ISvejsning

Ny teknologi.
Nye brugerfordele.
Nu kan du forlange meget mere af din
svejsemaskine og samtidig glædes over
el- og gasbesparelser.
Migatronic introducerer Omega2. Opgraderet
fra inderst til yderst med ny teknologi, der løfter
svejsekvaliteten og brugervenligheden til nye
højder. Omega2 dækker alle behov ved MIG/MAG
svejsning fra let- til sværindustri. Fra Omega2 220 A
til den nye højtydende slider Omega2 550 A.
Omega2 maskinerne er samtidig tilsat et opdateret
tilbehørsprogram, som
byder på endnu flere
stærke fordele.

Migatronic A/S
Tel +45 96 500 600 • www.migatronic.com
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Svejsning
Fejlantagelse nr. 4:
Produktionskapabiliteter
kan opbygges hurtigt og
effektivt og uafhængigt af
virksomhedens formelle
grænsedragning.
Dermed siges det også, at produktionsaktiviteter ikke kan udgøre en
vedvarende konkurrencefordel, da de
hurtigt kan kopieres. Det er et forsimplet udgangspunkt. Mange erfaringer
viser, at det tager mange år at opbygge produktionskapabiliteter, og at
disse ikke umiddelbart kan flyttes og/
eller kopieres af andre. Produktionen
kan derfor spille en væsentlig rolle i
virksomhedens konkurrenceprofil.
Ændrede markeds- og
konkurrencevilkår
Udover dette grundlag er Danmark
også underlagt de generelle globale
markedstrends, hvor vilkårene for
at producere i de vestlige lande må
forventes at blive yderligere skærpet
de kommende 10 - 15 år. Her skal
blot fremhæves:
1. At markedslogikken bliver mere
udtalt og protektionismen (trods
en mindre opblomstring) mindre.
2. At jagten på komparative fordele
i konkurrencen ændres og bliver
stadig mere intens.
3. At hurtighed bliver en stadig
vigtigere konkurrencefaktor koblet
med vækst og øget indtjening
som drivkraft.
4. At de tider, hvor konkurrencen
kunne forudsiges, hvor konkurrenterne og kunderne var nogle,
man havde haft de sidste 20 år,
hvor spillereglerne var klare og
hvor nye konkurrenter skulle igennem et udviklingsforløb svarende
til det, de etablerede spillere
havde gennemgået, er forbi.

Danmark som
”produktionslaboratorium”
Et aktivt og sundt produktionsmiljø
spiller en stor rolle for mange aspekter
af et velfungerende samfund, men
bestemt også for den enkelte virksomheds evne til og mulighed for at
udnytte de globale muligheder samt at
adressere de udfordringer, der byder
sig. Der er derfor behov for at omstille
hele den danske produktionssektor. Vi
skal tænke nyt og udfordre de fremherskende dogmer.
Frem for ”traditionel” produktion skal
Dansk produktion måske i højere
grad fungere som et ”produktionslaboratorium” for de største og førende
globale virksomheder. På denne måde
kan vi måske tiltrække udenlandske
investeringer samt positionere dansk
produktion i en global sammenhæng - og derved skabe vækst og
ny beskæftigelse. Men det kræver,
at danske virksomheder skal være
førende i innovations- og udviklingshastighed, fleksibilitet, tværfagligt samarbejde, anvendelse af avancerede
produktionsformer og teknologi. Dette
forudsætter en enorm omstilling. Men
hvis vi står sammen, kan vi som nation
løfte opgaven med succes.
Det er også baggrunden for et forslag
om at etablere Manufacturing Academy of Denmark (MADE). MADE er
nytænkende – indeholder elementer af
nye samarbejdsformer, fokus på nye
uddannelser og uddannelsesformer,
epokegørende forskning, udlægning
af forskningsaktiviteter i virksomheder,
m.v. MADE har en tilstrækkelig stor
ambition til at kunne sætte en bevægelse i gang samt format til at ændre
”mindsettet” i den danske produktionssektor. Hvis vi vil!
Kilde: Dansk produktion i globale værdikæder
– Ni konfigurationsmodeller. Professor John

Miljø-, energi- og ressourceproblematikkerne vil også spille en mere
fremtrædende rolle i fremtiden – både
praktisk og politisk. Der bliver i stigende grad knaphed på vigtige ressourcer kombineret med politisk regulering
for at fremme bæredygtighed. Disse
forhold kan ”vende op og ned” på
hele globaliseringsudfordringen.
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Johansen, Lektor Brian V. Wæhrens, Adjunkt
Dmitrij Slepnov, Center for Industriel Produktion,
AAU. August 2012.

Svejsning

Vindere er ude efter det
bedste materiale

Den som vil vinde skal kunde sætte sin lid
til godt materiale, som giver dig et forspring
over for konkurrenterne.
Ud fra dette synspunkt udvikler og leverer
Valk Welding svejserobotsystemer og udstyr
og materialer til metalindustrien. Samtlige
Valk Weldings kunder hører alle til de mest
fremgangsrige virksomheder i branchen.
Er du også interesseret i at automatisere din
svejseproduktion og samtidig opnå et højere
udbytte? Ring til Valk Welding!
Valk Welding DK A/S
Tel. +45 6442 1201
info@valkwelding.com
www.valkwelding.com

Makes it happen
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Svejsning

Svejseproduktion efter
europæiske normer
Produktion af svejsemaskiner i
Kina til det kinesiske marked.
Erfaringer fra research via
opstart til drift.

Af produktchef
Torben Henriksen, Migatronic
”Når solen står lavt, kaster selv små
mennesker lange skygger” - ”Gå ikke
i brune sko efter kl. 18” osv. osv. Velkommen til den anden side af jorden,
hvor gamle ordsprog efterleves, og
hvor tankesættet i højere grad er defineret af verbale, hierarkiske værdier
end af underskrevne aftaler konciperet
af jurister.
Når alle fordommene er fordøjet –
såvel de der er skabt af lutter mavefornemmelser og konsulenthuse som
de, der bygger på gennemgang af
tilgængelig litteratur - er vi klar til at
åbne øjnene for de mange muligheder og berigelser, som det gule land
byder os.
Efter at Migatronics salg til Kina i
en årrække alene var håndteret via
en importør i Hong Kong, var tiden
i 2007 kommet til yderligere aktion
for at erobre markedsandele gennem etablering af eget datterselskab.
Gå ikke over åen efter vand, var
kodeordet, og et joint-venture selskab
blev skabt med en i forvejen kendt
leverandør af automatiserede løsninger til kinesiske virksomheder. Det ny
selskab med 51% dansk ejerskab og
Migatronic direktør kunne fra dag
et være på markedet med danske
svejsemaskiner, qua partnerens allerede landsdækkende forhandlernet.
Det gav en gunstig start. Og allerede
få år efter besluttede vi at overtage
hele selskabet, som i dag er 100%
danskejet og beliggende i Souzhou
lidt vest for Shanghai, intet mindre end
verdens største by.
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De nationale forhold
I Kina findes der langt over 500
producenter af svejseprodukter, som
overvejende leverer til det kinesiske
marked. For mange af de lokale
producenters vedkommende kan man
lidt forenklet sige, at ”CE-mærkning”
opfattes som ”noget, en eventuelt
interesseret udlænding kan få påtrykt
sit typeskilt”. "China Export" kunne
det vel også kaldes…
Heldigvis bliver de fleste udenlandske
firmaer, der slår sig ned med produktion af svejseinvertere indeholdende
ny teknologi, betragtet som seriøse
markedsudbydere. De tiltrækker
derfor kinesiske eksportorienterede
virksomheder og øvrige, der søger
høj kvalitet i deres svejseproduktion.
Uden den tilgang at kvalitet koster
(hvilket enkelte kinesiske producenter
i øvrigt også har erkendt), ville det
være umuligt at levere produkter, der
opfylder de samme strenge normkrav
til produktion og slutkvalitet med hensyn til sikkerhed og performance, som
vi kender fra Europa. Med antropologisk sved på panden og fanen stædigt
højt løftet har vi indført normsættet fra
Danmark i vores kinesiske produktion,
netop for at bevare troværdighed i
markedet. Det tager lidt længere tid
end beregnet. Men ved evaluering
må vi konstatere, at det kommer
tilbage ”med smør på halen” og giver

ydermere et godt fundament for videre
forståelse kulturerne imellem.
Kunsten er at gøre brug af lokale
underleverandører af ikke-superessentielle komponenter og så beskytte de
vidensbelagte betjeningspaneler samt
svejseknowhow i de enheder, der
importeres fra fabrikken i Fjerritslev til
produktionen i Souzhou. Hardware
kan købes overalt. Men symbiosen
mellem intelligent ingeniørkunst i styringer, unikke features og sammenbygning med højtydende powerkomponenter er fremover spillepladen, hvor
konkurrencen producenterne imellem
udleves.
Mere arbejde i Danmark
Flytter arbejdspladserne nu til Kina?
Spørgsmålet er relevant. Men for
vores vedkommende er etableringen
i Kina et strategisk link til fremtiden,
som har skabt mere arbejde i produktionen af eksempelvis betjeningspaneler og dermed sikret arbejdspladser i
Danmark. Det er farligt at handle med
Kina, men egentlig endnu farligere at
lade være. Kopisikring og kryptering
af software er vigtig, om ikke andet
så forlænger det tiden, hvor patenter
og særkende i produkter aktivt kan
markedføres med om muligt ”minimal”
konkurrence. Og som bekendt ses succes blot tydeligere, når ens produkter
forsøges efterlignet. Spændende

Svejsning
er det i øvrigt at opleve, at hvor vi
danskere ofte angriber en problemstilling med analyser og projektfaser,
så forsøger en kineser i stedet at løse
problemerne ved at gå rundt om dem.
Efter det princip sikres, at ingen står
tilbage med sorteper, og at alle kan
fortsætte samarbejdet uden at tabe
ansigt i debatten, et princip der er
dybt forankret i kulturen.
Strategi og ledelse er nøgleord
Efter en opstart med 100% dansk
ledelse og fokus rettet på træning
af udvalgte ressourcepersoner med
såvel hjerne som hjerte på rette sted,
har vi de seneste år ladet kinesere
med ledelseserfaring fra europæiske
produktioner overtage flere og flere
kerneområder. Med indleven og
ejerskab i de langsigtede strategier
fra vores kinesiske ledelse viser det sig
muligt at styre uden om nødvendigheden af dansk/europæisk ledelse,
som ellers er mantraet hos flertallet af
danske virksomheder, der flytter så
langt østpå.

Alt i alt må vi sande, at beslutningen
om at etablere produktionsfaciliteter
i Kina med henblik på salg på det
kinesiske marked har været rigtig,
hvorimod man jo hører, at mange af
de outsourcingeventyr, hvis hovedformål har været at reeksportere varer

tilbage til Danmark ofte har vist sig
urentable, bl.a. som følge af svingende produktkvalitet og undervurdering
af de logistiske udfordringer.

Bestil dine forbrugsvarer online på NDTShop.dk

Svejsemålelære

Hårdhedsmåling

Ultralyd

Visuel

x2
Lagtykkelsesmåling

Tykkelsesmåling

www.NDTShop.dk

UV-Lamper

•

x4

x6

Penetrant/Magnetprøvning

www.DanskNDT.dk
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Udvikling hjemme
– produktion ude
Logistik og nærhed til markederne er vigtige pejlemærker for valg af placering, når Maersk Container
Industry A/S skal producere sine internationalt kendte 40 fods kølecontainere til transport af
friske råvarer.
Af Birthe Lyngsø
Maersk Container Industry A/S
(MCI) indledte i 1996 sin produktion
af kølecontainere i Tinglev. Tre år
senere købte virksomheden en fabrik
i Qingdao og fortsatte herefter med
at have en produktion af kølecontainere begge steder frem til 2006, hvor
produktionen i Tinglev lukkede.
At have fabrik både her og i Kina gav
os i hele denne periode mulighed for
at lave præcise sammenligninger på
alle planer. Og uanset vores stadigt
mere intensive satsning på automatisering og robotteknologi her i Tinglev,
blev rentabiliteten ikke god nok, fortæller CEO Peter Krogh Nymand, da
vi møder ham på MCI’s hovedsæde få
kilometer nord for den tyske grænse.
Når MCI alligevel opretholdt en
produktion af kølecontainere i Tinglev
frem til 2006, skyldtes det blandt an-
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det, at det rent positioneringsmæssigt
gav en vis fordel i forhold til slagterier
og andre kunder på nærmarkederne.
Kunderne betalte lidt mere, hvilket dog
blev opvejet af, at de kunne få leveret
kølecontainerne direkte her fra. Men
fordelen, der kunne ligge i dette, forsvandt i takt med, at russerne begyndte at importere en masse køleartikler,
hvilket igen medførte, at der stod et
meget stort antal kølecontainere i St.
Petersborg til ingen verdens nytte. Og
hermed var det sidste argument for at
opretholde en hjemlig produktion af
kølecontainere ikke længere til stede,
siger Peter Krogh Nymand.
Anden kultur for
hemmeligholdelse
Antallet af medarbejdere i Tinglev er
siden produktionen flyttede ud vokset
til ca. 70. Ud over de overordnede
administrative funktioner i hovedsædet, har man bevaret sine udviklingsaktiviteter her.

Der er masser
udfordringer ved
at etablere en
produktion i Kina.
Men for MCI’s
vedkommende var
vi privilegerede ved,
at APMM koncernen
i forvejen var stærkt
repræsenteret, siger
CEO Peter Krogh
Nymand.

Det er i Tinglev, at STAR COOL
kølemaskinen og andre markante
nyskabelser fra MCI er udviklet. Men
det er først, når produktet er internationalt patenteret, at skodderne bliver
åbnet mod Øst. For kendsgerningen
er, at kineserne har en helt anderledes
tradition og kultur for, hvad man kan
fortælle videre til naboen, og det er
ifølge Peter Krogh Nymand blot én
ud af mange kulturforskelle, man som
virksomhed skal være opmærksom på,
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når man etablerer produktion i Kina.
Markant lavere
produktionsomkostninger
Man hører ofte, at betydningen af at
være tættere på sit marked vejer tungt,
når en dansk virksomhed vælger at
flytte sin produktion til Kina. Ifølge Peter Krogh Nymand gælder dette også
for MCI’s produktion af tørlast containere, som foregår på virksomhedens
anden fabrik i Dongguan. For der er
her tale om produkter, som direkte
tager sigte på det kinesiske marked.
Modsat har MCI’s kølecontainere
global adresse. Og kendsgerningen
er, at shippingmarkedet i Kina er
meget begrænset, lige som kineserne
har en meget lille eksport af frugt og
grønt. Det er derfor de markant lavere
omkostninger, som opvejer dette og alligevel gør det attraktivt at producere
i Kina.
Stort behov for
oplæring og skoling
MCI’s kølefabrik i den kinesiske Shandon provins har kinesiske ansatte til at
varetage alle funktioner i den daglige
produktion. Det gælder både fabrikschefen og de ansatte i produktionshallerne. Arbejdskraften i produktionen
er langt billigere end herhjemme.
Men når det er sagt, skal man også
være forberedt på, at de medarbejdere, man kan få er ufaglærte – ofte
tidligere landarbejdere – som måske
aldrig har lært at læse og skrive, lige
som det generelle billede er, at de
ansatte, der er til rådighed, aldrig
tidligere har været i berøring med
industrien og dens krav, siger Peter
Krogh Nymand, som tilføjer, at det
derfor er nødvendigt at sætte massivt
ind med oplæring og skoling.
En anden ting er, at vi har dissekeret
produktionen og splittet den op i mindre bidder, så den enkelte medarbejder ikke kommer til at gabe over for
meget på én gang.
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Management and
Technology

Erhvervskonferencen Ajour 2012 sætter fokus på
Management and Technology og maskinmestrenes
bidrag til energioptimering, grøn teknologi og
effektivitet på land og til søs.
Som deltager får du adgang til ny viden, kan styrke
dit faglige netværk og opleve den nyeste teknologi
i udstillingen med op mod 150 udstillere. Du kan
lade dig inspirere af flere end 30 faglige foredrag
inden for bl.a. det maritime område med fokus
på ledelse, grønt miljø til søs med bl.a. energioptimering, scrubber-teknologi og gas som fremdrivningsmiddel.

Se hele konferenceprogrammet
og tilmeld dig nu på
www.ajour2012.dk
Mød blandt andre:

Jenny N. Braat, Adm. Direktør,
Danske Maritime: Vækst i
den maritime industri –
fra forskning og udvikling
til produktion og service

Stine Bosse, erhvervskvinde:
Hvorfor er det vigtigt med
nytænkning i forhold til
velfærden i vores samfund?

Vicedirektør Anders
Stouge, Dansk Energi:
34.000 nye job i
energihorisonten

Bent Christensen, Senior
Vice President, DONG
Energy Wind Power:
Fremtidens offshore-strategi

Produktionen bliver større på den
måde. Men det har i denne sammenhæng ikke nogen afgørende betydning, da der ikke er specielt meget
isenkram i de dele af produktionsprocesserne.
Til gengæld opnår man at kunne
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MCI’s fabrik i Qingdao havde i begyndelsen kapacitet til at fremstille 4.000 kølecontainere om året. I de efterfølgende år er der løbende sket udvidelser, og fabrikkens kapacitet
inden for kølecontainere er i dag oppe på 50.000 om året, lige som den årlige produktion af kølemaskiner samme sted ligger i en tilsvarende størrelsesorden.

have en hensigtsmæssig anvendelse
af den arbejdskraft, som nu en gang
er til at få. Dertil kommer, at det er
lettere at gå tilbage og kontrollere,
at tingene er i orden, når den enkelte
bliver oplært i at mestre én opgave fra
punkt a til punkt b.
For at sikre at produkternes kvalitet
følges der endvidere op med visuelle
kontroller og destruktive tests, lige som
den færdigproducerede kølecontainer
bliver udsat for en række tryk og træk
i forbindelse med ISO tests.
På fabrikken i Qingdao er der i dag
også etableret en produktion af
MCI’s patenterede kølemaskine STAR
COOL. Kølemaskiner er teknisk set lidt
mere komplekse at fremstille. Men på
samme måde som ved kølecontainerproduktionen har vi valgt at dele processerne op i klart afgrænsede dele
for den enkelte medarbejder, siger
Peter Krogh Nymand, som tilføjer, at
de alle steder i produktionen på den
kinesiske fabrik har opsat arbejdsbeskrivelser og instrukser, der er udførligt
beskrevet i billeder, så man sikrer sig
mod misforståelser på grund af manglende læsefærdigheder.
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Mindre incitament til at
automatisere i Kina
De første mange år med produktion
af kølecontainere i Qingdao blev der
udelukkende arbejdet manuelt. Siden
er dele af produktionsprocesserne blevet automatiserede, uden at der dog
er tale om robotter og anden mere
avanceret teknologi. I Kina har der
ikke været det samme incitament til at
automatisere på grund af de lave lønninger. Og incitamentet er fortsat ikke
særligt stort, selvom lønniveauet er
stigende. For udgifterne til mandetimer
ligger fortsat langt fra de hjemlige,
fastslår Peter Krogh Nymand.

Ny MCI fabrik i Chile på
tegnebrættet
Efterspørgslen på kølecontainere og
kølemaskiner er hastigt voksende
i Sydamerika, hvor der er en stor
eksport af frugt og grønt. Dette
gælder ikke mindst Chile, der er et af
denne verdensdels største spisekamre.
MCI har derfor besluttet at etablere
produktion på en ny fabrik i Chile om
to år. Med endnu en fabrik til kølecontainere og kølemaskiner i Chile vil vi
fremadrettet kunne servicere de hastigt
voksende markeder i denne del af
verden på en endnu mere hensigtsmæssig og bæredygtig måde, siger
Peter Krogh Nymand.

Parallelt med produktionen af kølecontainere og kølemaskiner i Kina, vil MCI i 2014 også
åbne fabrik i Chile, der er et af verdens største spisekamre, når det gælder frugt og grønt.
Billedet vil herefter være, at den ene halvdel af det globale marked vil blive serviceret
fra Kina, mens den anden vil have udspring i Chile og dermed Sydamerika, som byder
på et stort marked for eksport af friske råvarer. Ved på denne måde at differentiere sig
geografisk, bliver hensynet til bæredygtighed på samme tid tilgodeset.

22 kg

Fremtidens gasflaske. I dag.
Nemmere at løfte. Nemmere at transportere.
Nemmere at arbejde med.

Mere gas, mindre vægt og længere svejsetid pr. flaske. GENIE® vejer 25% mindre end traditionelle
stålflasker, men rummer alligevel 40% mere gas. Displayet på GENIE® viser din resterende svejsetid
og hvor meget gas, der er tilbage. Og så har den selvfølgelig AGA’s unikke ICC-chip i toppen.
Den giver dig fuld sporbarhed, mere sikkerhed og bedre økonomi.
Ring til Lars Larsen hos AGA på 40 54 99 12
og hør mere om fordelene ved GENIE®.

® GENIE er et registreret varemærke under The Linde Group.

33 kg

AGA – ideas become solutions.

www.aga.dk

GENIE® 300 bar letvægtsgasflaske fra AGA. På markedet nu.

Svejsning

God synergi mellem
produktion i Danmark og Kina
Sjølund A/S er en
internationalt orienteret
metalvirksomhed, der som
underleverandør fremstiller
højt specialiserede profiler i
aluminium og stål. Siden 2008
har produktionen i Kolding
fået følgeskab af endnu en
fabrik i Kina.

Sjølund A/S, der har produktion i
Kolding, valgte at etablere endnu en
fabrik i Kina, da de fik en stor ordre på
at levere rammekonstruktioner til de nye
kinesiske højhastighedstog.

Af Birthe Lyngsø
Sjølund A/S åbnede for 4 år siden en
fabrik i den kinesiske Anhui provins
400 km syd for Shanghai. Modsat
den traditionelle outsourcing af
produktionen, valgte virksomheden en
model, hvor man på samme tid har
produktion i Kolding og i Kina.

Beslutningen om at etablere en fabrik
i Kina blev truffet, da Sjølund gennem
samarbejdspartneren Siemens A/S
fik en meget omfattende ordre på at
fremstille og levere rammekonstruktioner til de nye kinesiske højhastighedstog.
Strategisk set er det en klar fordel for
os at udvide vores eksisterende euro-

pæiske aktiviteter ved at være placeret
i et vækstområde som Kina. Men det
afgørende, da vi tog beslutningen
om at have en fabrik i Kina, var, at vi
fandt det praktisk og hensigtsmæssigt
at have en lokalt placeret produktion
frem for at skulle fragte de mange tons
stålemner fra Europa til Kina, siger
Sjølunds administrerende direktør
Søren Ravn.

Her en af Sjølunds danske medarbejdere på fabrikken i Henai, hvor han er i gang med at oplære sine kinesiske kolleger.

16

Svejsning
Udfordringer ved at
etablere ny fabrik i Kina
At etablere en ny fabrik og de
tilhørende produktionsfaciliteter i
byen Henai midt i en fjern kinesisk
provins byder imidlertid på masser
af udfordringer. Blandt andet stod vi
overfor at skulle skaffe nye kontakter
på markedet, og så skulle vi have fundet de rette medarbejdere til at køre
produktionen. Det er i en proces som
denne, man for alvor bliver bevidst om
de meget store kulturforskelle, der er
på Kina og Danmark.

ventes først at tjene sig selv hjem om
et par år. Men den har en positivt
afsmittende effekt på fabrikken i Kolding, hvor omsætning og indtjening
udvikler sig tilfredsstillende.

Der er kinesiske ansatte på alle
niveauer. Fabrikschefen, John Fang
er uddannet ingeniør fra Beijing. Ud
over sin kinesiske baggrund fagligt
som kulturelt, har han også erfaringer
med Danmark og dansk virksomhedskultur, idet han har taget en MBA på
Copenhagen Business School, lige
som han tidligere havde været ansat i
en anden stor dansk virksomhed.
Grundig skoling og
oplæring nødvendig
Det er en uvurderlig fordel, at vi har
en fabrikschef, som kender begge kulturer. Men når det er sagt, ligger den
helt store udfordring også i at kunne
tiltrække fagligt kompetente medarbejdere. Man har ganske enkelt ikke et
uddannelsessystem som det danske,
hvor man uddanner smede, håndværkere og andre fagfolk på et relativt
højt niveau. Derfor var det - specielt
i opstartfasen – nødvendigt at sende
nogle medarbejdere fra fabrikken i
Kolding til Kina, hvor de sørgede for
at give deres kinesiske kolleger den
fornødne skoling og uddannelse.
Flere hjemlige ordrer i
kølvandet på produktion i
Kina
Produktionen i Kina er ikke gået ud
over aktiviteterne på vores fabrik i Kolding, snarere tværtimod, understreger
Søren Ravn. Vi har oplevet, at der på
samme tid er kommet flere nye ordrer
til. Og så har vi en del opgaver med
at produktudvikle, fremstille prototyper
og teste, hvilket udelukkende foregår
her. Vi vil således uændret indtage en
central rolle som kompetencecenter i
Danmark, mens vores fabrik i Kina er
en slags satellitfunktion i forhold hertil.
Investeringen i den kinesiske fabrik
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Moderne produktionsudstyr
og automatiserede processer
er med til at opretholde
den nordjyske virksomheds
konkurrenceevne.

Konkurrencedygtig
produktion i Danmark
Sjørring Maskinfabrik A/S er som underleverandør i jern- og metalindustrien på et meget
konkurrencepræget marked, men formår at holde skansen i det nordjyske.
Af Birthe Lyngsø
Sjørring Maskinfabrik A/S ved Thisted
har ingen planer om at flytte produktionen til et lønmæssigt billigere
land mod Øst. Vi har vores kunder i
Danmark og Sverige. Alene af den
grund er det afgørende at bevare produktionen herhjemme, så vi kan indfri
de krav, vi bliver mødt med om korte
leveringstider og en høj fleksibilitet i
produktionen, siger konstitueret administrerende direktør Preben Thøgersen.
En omfattende del af virksomhedens
kerneprodukter er skovle til entreprenørmateriel. Der er tale om tonstunge
og meget komplekse emner, som Sjørring Maskinfabrik er oppe på at fremstille mellem 3.000 og 3.500 af om
året. Hele processen fra tegningerne
bliver modtaget fra kunden og frem til
skovlene er monteret og endelig klar til
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levering bliver klaret på mellem 10 og
12 dage. Da der er tale om skovle i
ca. 1700 varianter, bliver de fremstillet
i en enkeltstyksproduktion, hvor kravet
er hurtige omstillinger. Virksomheden
formår at overholde de relativt korte leveringsfrister, hvilket igen er afgørende
for at klare sig i konkurrencen.
Preben Thøgersen tilføjer en række øvrige grunde til, at virksomheden klarer
sig tilfredsstillende på dagens marked:
Vi arbejder med lean i alle daglige
rutiner, vi kører med integrerede IT systemer, og vi er meget opmærksomme
på at uddanne og opkvalificere vores
medarbejdere. Dertil kommer, at vi
søger at have et tæt samarbejde med
kunden i hele fremstillingsprocessen,
da det - til fordel for begge parter
- bidrager til at gøre slutproduktet
billigere.

Ny svejserobotlinje på vej
Endnu en afgørende parameter for at
stå distancen er en massiv satsning
på moderne produktionsmetoder og
automatisering.
I svejseafdelingen, hvor man blandt
andet arbejder med at fremstille skovle
til entreprenørmateriel, er der i dag
10 svejserobotter. Men de får inden
længe selskab af en ny svejserobotlinje
med fuldautomatisk transportsystem og
offline programmering.
Svejserobotterne, vi i dag kører med,
fungerer tilfredsstillende. Imidlertid er
det vores ønske at opnå nogle kortere
omstillingstider, og de offline systemer,
vores robotter kører med i dag er ikke
effektive nok i den sammenhæng, siger
produktionschef Henrik Borggaard. Det
er kun mellem 85 og 90 pct. af opgaven der kan offline programmeres.

Kempact RA

Svejsning

Tænd for den nye standard
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Det har stor betydning, når vi skal
bruge så meget touch-up tid på manuel
tilretning af programmerne. Det er derfor et stort skridt i den rigtige retning,
at vi inden længe får indkørt endnu en
svejserobotlinje, der tillader, at vi kan
offline programmere emnet 100 pct.
Robotleverandøren er Valk Welding
Danmark. Da vi skulle træffe den endelige beslutning, var det afgørende, at
netop offline programmeringen levede
op til det lovede.
Da vi derfor kørte til en demo af systemet i Holland, havde vi medbragt emnet, der lå til grund for de tegninger,
vi på forhånd havde sendt derned. Vi
fik så spændt emnet på deres robot,
og efter et tryk på startknappen, kunne
vi ved selvsyn konstatere, at systemet
levede op til forventningerne, siger
Henrik Borggaard.
Robotten svejser uden
bemanding
Den nye svejserobotlinje er med et
automatisk loading system, som gør,
at robotten kan køre ubemandet i
aften og nattetimerne. I praksis foregår
det ved, at operatøren i dagtimerne
skifter emnerne rundt, så de står klar i
styringen, og man vil kunne have op til
fire emner liggende klar. Robotten vil
herefter selv hente emnet og svejse de
fem, seks eller syv timer, der skal til for
at færdiggøre det, hvorefter robotten
automatisk henter det næste emne i
rækken.
Modsat de eksisterende svejserobotter
vil den nye også direkte kunne aflæse
WPS’erne og agere ud fra kravene
heri, siger Preben Thøgersen.
Svejsning af store, komplekse emner til entreprenørmateriel.

Sjørring Maskinfabrik anvender ca.
280 tons svejsetråd om året, og der er
i dag en ligelig fordeling af forbruget
på robotsvejsning og manuel svejsning. Men forventningen er, at de manuelle svejseopgaver bliver færre i takt
med, at nye automatiseringssystemer
bliver kørt ind. Udviklingen vil dog ikke
føre til færre ansatte, idet den massive
satsning på ny avanceret teknologi vil
bidrage til yderligere vækst i aktiviteter
og ordretilgang.

Sjørring Maskinfabrik ved Thisted har 18.000 m2 under tag.
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Der Praktiker
Nr. 7/2012
Hohe Anforderungen – umfassend
erfüllt: Einsatz ons Schweissstromquellen auf der Baustelle
Umweltschonend Kosten sparen:
Moderne Schweissstromquellen und
Fügeprozesse in der Praxis
Schweiss- & Prüftechnik
Nr.8/2012
Lösung zur Schweissnahtprüfung an
Rohrleitungen
Arktische premiere von CMT im Pipelinebau
Sveiseaktuelt
Nr. 3/2012
Norsk Titanium Components, et norsk
industrieventyr
Welding International
Nr.8/2012
Locations of strain gauges for fatigue
analysis of welded joints (1)

Welding International
Nr.9/2012
Locations of strain gauges for fatigue
analysis of welded joints (2)

Welding Journal
Nr.9/2012
Good Design Plus Early Inspection
Equals High Productivity

Development of joining process
between aluminium alloy and stainless
steel by using plastic flow in automotive parts

Choosing a Surface Coating Technology
Phased Array Testing of Resistance
Spot Welds

Construction of oil and gas pipelines
and new possibilities for quality assessment of girth welds
Welding International
Nr.10/2012
Locations of strain gauges for fatigue
analysis of welded joints (3)
Welding International
Nr.11/2012
Welding in structural aluminium casting parts of motorcycles
Exposure of workers to optical radiation and electromagnetic fields of
welding equipment

www.ahi.dk/dinse

Svejseudstyr til
robotter, automater
og hånd
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Tværgående samarbejde
skal sikre dansk produktion
MADE er en forkortelse for Manufacturing Academy of Denmark. Blandt
initiativtagerne til MADE er Dansk
Industri.
MADE er etableret som et tværgående
samarbejde, der omfatter forskningsog uddannelsesinstitutioner, Dansk
Industri samt GTS Institutter og flere
store danske virksomheder.

Godt nok er man i dansk industri overordnet set gode til at omstille sig i takt
med ændringer på markedet. Men
der er behov for endnu større fleksibilitet og for en mere intensiv satsning
på innovation, og så skal vi sørge
for, at det kommer virksomhederne til

gavn i form af nye konkurrencedygtige
produkter – herunder også produkter,
som vi måske ikke hidtil har været vant
til herhjemme.
BLY

Et overordnet mål for MADE er, at
man i fællesskab skal arbejde for at
skabe flere produktionsarbejdspladser
i Danmark.
Initiativet skal således ses i lyset af, at
der alene gennem de seneste fire år
er forsvundet mere end 50.000 hjemlige produktionsarbejdspladser.
Med fokus på industriens behov for viden vil aktørerne bag MADE arbejde
sammen for at tilvejebringe ny viden
og nogle forskningsresultater, der
gerne skulle resultere i nye produkter
og i en deraf afledt øget satsning på
uddannelse af industriens medarbejdere.
MADE kan medvirke til at give dansk
erhvervsliv tiltrængt ny luft. Men på
samme tid forudsætter det, at vi bliver
endnu mere omstillingsparate, lyder
det fra flere af aktørerne i det nye
samarbejde.

Ajour 2012
Ajour 2012 er en fagmesse, der
bliver arrangeret af Maskinmestrenes Forening for 12. gang i
år. Den bliver holdt 29. og 30.
november i Odense Congress
Center. Ud over mange udstillere, byder Ajour 12 også på et
omfattende konferenceprogram,
der blandt andet har fokus på
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en række nye vækstteknologier,
herunder fremtidens intelligente
energiforsyning, der for vide
grene af den hjemlige industri
synes at være et nøgleområde.

To nye ESAB ORIGO™
svejsestrømkilder
ESAB har nu udvidet familien af inverterbaserede svejsestrømkilder med
ORIGO™ Mig 4004i og 5004i, der
er til MIG/MAG og MMA svejsning i
stål og rustfrit stål. De nye strømkilder
er til både manuel og mekaniseret
svejsning, og de er ifølge ESAB
anvendelige til højproduktiv svejsning
i blandt andet offshore industrien,
vindmøllesektoren, i bilindustrien og
på skibsværfter.

Svejsning

Vi ses til Julebanko
DSL og NDT Foreningen holder sit årlige julebanko fredag den 23. november 2012.

Sidste frist for at melde sig til er
12. november 2012.

Arrangementet finder sted i
FORCE Technology’s lokaler:
Park Allé 345, 2605 Brøndby
Aftenens program indledes kl. 18.00
med julebanko- menuen:
Gule ærter med flæsk og pølse hvortil
hører 1 øl og 1 snaps pr person.
Herefter serveres der pandekager med
is og solbærrom.
Fra kl. 19.30 og frem til kl. 23.00 er
der julebanko med masser af flotte
præmier.
Pris for at deltage er kr. 270,- pr person. Ekstra spilleplader kan købes for
20 kr. pr styk.
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Tilmelding på mail til sekretariatet:
dsl@dslsvejs.dk eller via hjemmesiden
www.dslsvejs.dk
Tak til sidste års sponsorer:
A.H. International A/S
Air Liquide Danmark A/S
Dabotek Trading ApS
Dansk NDT Teknik A/S
ELGA DK
A/S ESAB
FORCE Technology
Kemppi Danmark A/S
Hotel Koldingfjord
V. Løwener A/S

Metal-Consult
Migatronic A/S
Nordisk Svejsekontrol A/S
Olympus Danmark A/S
Palmepiloterne
SAF Oerlikon A/S
Strandmøllen A/S
Svejsecenter Søborg A/S
Valk Welding DK A/S
YXLON International A/S

Side 1

Nordisk Svejse Kontrol A/S blev stiftet 01. 12. 2000
og er i dag en af Danmarks førende leverandører af
prøvning, inspektion, svejseteknisk rådgivning samt certificering.
Godkendelser:

Nordisk Svejse Kontrol A/S er akkrediteret til ikke destruktiv testning under DANAK med reg. Nr. 445.
Nordisk Svejse Kontrol A/S er akkrediteret til personcertificering under DANAK med reg. Nr. 3007.
Nordisk Svejse Kontrol A/S har Part 145 godkendelse til fly med godkendelse nr. DK.145.0081.
Personalet i Nordisk Svejse Kontrol A/S er godkendt til at udføre ikke destruktiv prøvning samt
personcertificering i henhold til PED.

Vi rådgiver indenfor:

1. Løsninger af svejsetekniske problemer med udstyr eller metoder.
2. Udarbejdelse af specifikationer for svejsning.
NSK certificerer i henhold til DS/EN 287-1,
DS/EN ISO 9602-2, -3, -4 og -5 samt DS/EN 1418.
Vi overværer procedureprøver i henhold til
DS/EN 15614 og andre standarder.

Syd- Vestjylland / Fyn:
Susåvænget 1 • 6710 Esbjerg V
Tlf. 7515 6904

Nordjylland:
Nørredybet 1 • 9220 Aalborg Ø
Tlf. 2061 0559

Midtjylland:
Tlf. 8636 7400

Sjælland:
Tlf. 2567 5371
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Vellykket besøg hos
Ib Andresen Industri på Fyn
Den 13. september åbnede Ib Andresen Industri med hovedsæde
i Langeskov - i daglig tale IAI - dørene for et virksomhedsbesøg
for DSL’s medlemmer. Da vi ankom kl. 13:30, blev vi modtaget
af vores meget veloplagte værter Susanne Brandt fra HR og
regional chef for pladebearbejdning, Kim Nielsen.
Af Poul Brown Petersen,
Maersk Container Industry AS
IAI, der blev grundlagt i 1967 af Ib
Andresen, har i dag ca. 120.000 m2
produktionsareal under tag og ca. 450
ansatte. Virksomheden har i dag udviklet sig til en international spiller, som
udover 4 afdelinger i Danmark har
afdelinger i Sverige, Norge, Ungarn
og Thailand.
IAI har specialiseret sig i bearbejdning og forædling af stål og metaller
baseret på stor knowhow og avanceret
teknologi med fokus på profilvalsning – pladebearbejdning og stålservicecentre med bl.a. pladeklip og
-buk, spaltebånd, logistikløsninger og
tekniske informationer.

Kunderne leverer basismaterialerne til
IAI, som så bearbejder og forædler
til et helt eller delvist færdigt produkt.
Som IAI udtrykker det, så er IAI én
leverandør med mange muligheder og
kompetencer – lige fra medudvikling
over planlægning - styring af underleverandører - materialeindkøb – tegninger – montage – emballering - til
logistik.
Under den efterfølgende rundvisning
fik vi forevist IAI’s store maskinpark,
som spænder fra nye, topmoderne
anlæg både af egen udvikling og færdigkøbte anlæg og til de oprindelige
maskiner, der er udviklet af Ib Andresen selv. Visse anlæg kan eksempelvis
bearbejde og kantbukke emner op
til 14.400 mm. Derudover har IAI et

Her DSL medlemmer på spændende
rundvisning hos IAI.

bredt udsnit af laserskæring – revolverstansning – profilvalsnig – coilklipning
plasmasvejsning – lasersvejsning og
traditionel lysbuesvejsning. Ud over
de mange automatiserede anlæg hos
IAI vinder også robotterne her mere
og mere indpas med henblik på både
proces- og tidsoptimering. Det gælder
både til håndterings- og svejseopgaver.
Vi fik også mulighed for at se sidste
nye skud på stammen af produkter,
nemlig nogle af de lange vindmølletårnelementer, som kan bolte-samles,
hvilket bl.a. simplificerer transporten fra
produktion til opstillingssted. Vi takker
IAI mange gange for gæstfriheden
samt et inspirerende og godt tilrettelagt
besøg, og DSL ønsker IAI al mulig fremgang i de næste 45 år.

Generationsskifte på Migatronic A/S
Peter Roed, administrerende direktør
for Migatronic A/S siden 1971, er
trådt tilbage 1. oktober 2012 og
afløst på posten af virksomhedens
udviklingschef siden 2007, Anders H.
Jørgensen,(32 år).
Ud over Anders H. Jørgensen som
administrerende direktør, består
direktionen herefter af Økonomidirektør Niels Jørn Jakobsen og HR
chef, Martha Holme. I den udvidede
direktion har Martha Holme det overordnede ansvar for selskabets marketingafdeling, lige som hun varetager
funktionen som kommunikations- og
HR-direktør.
Peter Roed, 69 år, blev som maskiningeniør ansat i Migatronic året
efter, at den første svejsemaskine var
produceret i et tidligere kyllingehus
uden for Fjerritslev. I 1973 blev han
medejer og er i dag hovedaktionær
i Svejsemaskinefabrikken Migatronic A/S – Migatronic koncernens
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halvår af 2012 og et resultat på 3,2
mio. kr. før skat og dermed viser sin
evne til at skabe positive resultater på
et konkurrencepræget marked.
Bestyrelsen for Svejsemaskinefabrikken Migatronic A/S er af den
overbevisning, at selskabets kontinuitet og fortsatte udvikling bedst sikres
Peter Roed.
Anders H. Jørgensen.
gennem et aktivt ejerskab. Derfor bliver de tre medlemmer af direktionen
moderselskab. I forbindelse med sin
medejere, samtidig med at hovedakfratræden har Peter Roed overtaget
tionæren, Peter Roed, gennem posten
posten som formand for selskabets
som bestyrelsesformand fortsætter sit
bestyrelse. Freddy Frandsen fortsætter
virke i selskabets ledelse.
som næstformand, mens den hidtidige
formand, Jens Viskinge Jensen bliver
Den nye direktion har etableret et
menigt bestyrelsesmedlem.
investeringsselskab, som kommer til at
eje 10 % af Migatronics aktiekapital.
Ifølge Anders H. Jørgensen er ledelAktierne erhverves dels via en rettet
sesskiftet ikke et signal om et kursemission, dels via køb af aktier fra
skifte, men om kontinuitet. Vi tre i diRoed Invest ApS, der fortsat vil være
rektionen kender Migatronics værdier
hovedaktionær og bevare aktiemajoriog potentiale og overtager ansvaret
teten i Migatronic.
på et tidspunkt, da koncernen har en
omsætningsfremgang på 14 % i første
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DSL bustur til Schweissen & Schneiden 2013
Der er nu mindre end et år til et af
højdepunkterne i den internationale
svejsebranche:
Schweissen & Schneiden, der finder
sted fra mandag den 16. september
til lørdag den 21. september 2013 i
Essen.
Ved Schweissen & Schneiden for fire
år siden rullede DSL-bussen til Essen
med en flok veloplagte svejsefolk, og
arrangementet blev en stor succes.

Vi har derfor også til næste år ønsket
at arrangere en bustur til denne store
messebegivenhed – hvor de 17 store
messehaller vil være indrettet med
mere end 1.000 stande og med nyheder fra 42 forskellige nationer.
Der vil være udrejse mandag den 16.
september og hjemrejse onsdag den
18. september 2013.
Arrangementet vil ligge på samme
niveau som i 2009. Det vil sige, at der
vil være indkvartering på enkeltværelse med bad, og at morgenbuffet vil
være inkluderet.
Prisen for at deltage er kr. 4.150,-.
DSL har reserveret en bus med 40
pladser, og der vil blive solgt efter
”først til mølle” princippet.
Tilmelding kan ske på e-mail:
dsl@dslsvejs.dk eller
på telefon 40 61 30 90
senest den 29. maj 2013.

Program:
Mandag den 16. september
Kl. 07.00 a
 fgang FORCE Technology, Park Allé 345, 2605
Brøndby
Kl. 08.15 opsamling Transportcenter,
Slagelse
Kl. 09.15 opsamling Rasteplads Kildebjerg, Odense
Kl. 10.00 opsamling Hotel Scandic,
Kolding. Kørsel til hotellet i
Solingen, Tyskland.
Tirsdag den 17. september
Kørsel til Messehallerne og retur til
hotellet.
Onsdag den 18. september
Retur til Brøndby via Kolding, Odense
og Slagelse.
Forventet ankomst til Brøndby ca. kl.
20.00.

Welding/Structural Supervisor, Singapore.
Maersk Drilling Holdings Singapore is currently overlooking the construction of 3 Ultra-harsh Environment XLE Jack-up drilling rigs which
are being constructed with Keppel FELS in Singapore. In this connection, we are looking for an experienced and motivated Welding/
The Supervisor
Maintenance
and
Group in
Maersk
is looking
Structural
who
willMaterials
join the Maersk
Drilling
SiteDrilling
Team and
for
a
maintenance
superintendent
with
experience
in
NDT
of drilling
take up a key position in order to ensure quality and compliance on
all
equipment
and
offshore
assets.
Maersk
Drilling
has
entered
an
accelstructural aspects of the rig construction. This could be your chance to
erated
strategy
resulting
in
an
ambitious
expansion
of
the
offshore
improve your technical knowledge and management skills which can
of drilling
rigs within
lead tofleet
a world
of opportuniti
es.the next five years. Your prime responsibility will be to ensure compliance of the NDT Maintenance Policy with
statutory
requirements
operation.Inspectors
You will
be managing
a strong from
teamaofworldwide
Welding/Structural
and ensure high team performance throughout the project.
Our organization is characterized by engagement, professionalism,
and drive,
We aretrust
looking
for: and creates opportunities for individual achievement
through teamwork. Our working style is informal and focused and
our
environment
is ambitious,
yet years
fun. of experience
• You
arework
a welding
engineer
and have 5-10
working with high tensile steel, steel production and metallurgy.
We
aremost
looking
for:gained the majority of your experience from
• You
have
likely
•
A
Mechanical
Engineer
or equivalent
from
a ship yard or an oﬀ
shore yard
where you with
haveexperience
become used
to operaa
tion and maintenance
of marine/offshore installations or major
“hands-on”
working environment.
industries onshore.
• You
have
substantial
knowledge and field experience in the area of
Your new
work
place
is in Singapore.
NDT, hold a valid NDT level 3 certificate and preferable familiar with
P3M
as CMMS.
PleaseSAP
apply
online
at maerskdrilling.com

NDT Maintenance Superintendent

Please apply online at maerskdrilling.com
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Det sker:

SVEJSNING
Udgiver: Dansk Svejseteknisk Landsforening:

23. – 25. oktober
EuroBLECH / Germany 2012, Hannover,
Tyskland
1. – 2. november
Seminar on applied high-power laser
welding
Arrangør: LORC, Lindø Industrial Park (se
nærmere på www.dslsvejs.dk)
23. november
DSL og NDT Foreningen holder julebanko
fra kl. 18 på adressen: Park Allé 345,
2605 Brøndby

29. – 30. november
Ajour-messe i Odense
November/december
Virksomhedsbesøg hos DanSteel A/S i
Frederiksværk
Nærmere om tid og sted følger på:
www.dslsvejs.dk
December
SVEJSNING 6 – tema NDT

Park Allé 345,2605 Brøndby

Redaktion:
Birthe Lyngsø
Teglgårdsvej 17, 2920 Charlottenlund
Tlf. 51 50 67 17.
E-mail: bi-press@mail.dk

Grafisk tilrettelæggelse:
Hjortlund Medier
Tlf. 31 22 21 82
www.hjortlundmedier.dk

Annoncer:
Birthe Lyngsø Tlf. 39 64 75 20

DSL bestyrelse:
Formand Steen Ussing, Force Technology
Torben Henriksen, Migatronic A/S
Thomas Bertram, DONG Energy Wind Power

Bemærk også:
JOM -17 International Conference 5.
til 8. maj 2013 på LO skolen Helsingør.

Aksel Vinther, DS-SM A/S
Lars Holmberg, Strandmøllen A/S

Mere om program og tilmelding på:
www.jominstitute.com

Kim Agersø Nielsen, A/S Storebælt
Poul B Petersen, Mærsk Container Industri A/S
Jørgen Hilsøe, Olympus Danmark A/S
Jørgen Melchior, FORCE Technology
Faglig repræsentant i bestyrelsen:
Kenneth Pedersen, Kemppi DK A/S

NDT Foreningens styregruppe:
Formand Kim Agersø Nielsen, A/S Storebælt
Pauli Bøge Sørensen, Mærsk Drilling
Jørgen Hilsøe, Olympus Danmark A/S
Bent Nehlsen, Sabro A/S
Leif Andersen, Alfa Laval Aalborg A/S
Bo Bossen, FORCE Technology
Jørgen Melchior, FORCE Technology
David Long, C&P Inspektion A/S

Sekretariat:
Monica Wenøe,

SVEJSE og NDT seminar 2013
SVEJSE og NDT seminar 2013 på Hotel Koldingfjord 24. – 25. maj 2013.

Sæt kryds i næste års kalender allerede nu – og se det foreløbige program
i næste nummer af SVEJSNING.

Tirsdage: 8.30 – 15.30
Tlf. 40 61 30 90 Fax: 43 26 70 11
E-mail: dsl@dslsvejs.dk
www.dslsvejs.dk

Redaktionsudvalg:
Steen Ussing, FORCE Technology
Birthe Lyngsø, Redaktør, Bi-Press
Lars Frank, A/S ESAB
Peter Villumsen, FORCE Technology
Christian Højerslev, LORC
Stig Rubæk, Metal-Consult

Temaer og udgivelsesplan for SVEJSNING 2013

Finn Grønbæk Jensen, Selandia, CEU
Osama-Al Erhayem, JOM-instituttet
Dansk Svejseteknisk Landsforening er medlem af

Udgivelser:

Udkommer:

Deadline:

Temaer:

Nr. 1

23. februar

29. januar

Procesindustrien

Nr. 2

25. april

25. marts

Kvaliteten i fokus

af DSL og Dansk NDT Forening hver anden måned.

Nr. 3

14. juni

16. maj

Automatisering

Deadline er fire uger før udgivelse.

Nr. 4

2. september

5. august

Lasernes indtog

Ret til gengivelse af artikler i SVEJSNING er kun

Nr. 5

25. oktober

27. september

Nye teknologier

Nr. 6

16. december

18. november

NDT
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IIW International Institute of Welding.
Bladet sendes til abonnenter samt til medlemmer

tilladt efter aftale med redaktøren og
med kildeangivelse.
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Mindeord for Erik Kongshavn
Erik Kongshavn – et af fyrtårnene i svejseverdenen – gik
bort den 17. august i år, 84 år
gammel.

Erik Kongshavn var i løbet af sin karriere en flittig foredragsholder, og han
har i tidens løb gjort en stor indsats
inden for DSL og IIW.

Da Kongshavn blev ansat på Svejsecentralen den 1. februar 1955, var det
som én blandt 5 nye ingeniører. På
dette tidspunkt var det næsten en fordobling af ingeniørstaben. Siden har
Svejsecentralen som bekendt udviklet
sig til FORCE Technology.

Personligt vil jeg savne Kongshavn
som min mentor i mine unge år på

Svejsecentralen og huske ham som et
usædvanligt kompetent og generøst
menneske, der var opmærksom på at
øse af sine erfaringer og hjælpe nye
generationer på vej.
Steen Ussing

Ud over at have opbygget og ledet
Svejsecentralens svejselaboratorier udmærkede Kongshavn sig ved at blive
en særdeles respekteret kapacitet
inden for design review, svejserækkefølger, spændinger og deformationer
samt for at kunne finde løsninger på
alverdens svejseproblemer. Han var
derudover aktivt involveret i indførelsen og udbredelsen af blandt andet
MAG-svejsning og pulversvejsning i
Danmark.
Kongshavn havde sin gang på de
danske skibsværfter, da skibsbygning
stadig var en betydelig aktivitet i Danmark, og han deltog i planlægningen
og fremstillingen af en række danske
broer - herunder Farø broerne. Disse
blev svejst med radikalt nye svejsedetaljer, som i dag er blevet almindelig
standard inden for broer.

Erik Kongshavn.

27

Afs: Dansk Svejseteknisk Landsforening
Parkalle 345 • 2605 Brøndby
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Vælg en
hvid, sort
eller sej
ESAB-gul
Ny automatisk svejsehjelm - Aristo® Tech
ESABs nye Aristo® Tech svejsehjelm er udviklet til den professionelle svejser. Hjelmen
kan anvendes til både MIG/MAG-, MMA- og TIG svejsning samt slibning. Mørkhedsgraden
indstilles trinløst mellem DIN 5 og 13. En af markedets absolut bedste og mest innovative
svejsehjelme.
Læs mere på www.esab.dk eller kontakt din lokale ESAB forhandler.

STRENGTH THROUGH COOPERATION

A/S ESAB,
Tlf: 36 30 01 11
mail esab@esab.dk
www.esab.dk

