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DAMVIG INVESTERER
I BEDRE OVERFLADER
Høje
Taastrup-virksomheden
Damvig Develop A/S, med speciale inden for prototyper og mindre serier af 3D-printede plastemner, har igen
investeret i
nyt udstyr.
Således er
emnenøjagtigheden og
overfladekvaliteten i
top med den
seneste 3Dprintin-

vestering EOS Formiga P110, der
netop er blevet installeret i firmaets lokaler. Der er desuden ikke
bare tale om en ny 3D-printer for
Damvig Develop, men også den
eneste "af sin art" i Nordeuropa,
fremhæves det.
HYDRAFLEX I
STØRRE RAMMER
Hydraflex A/S, Viborg, har aktuelt
fejret virksomhedens 10 års fødselsdag samtidigt med at en 2.200
kvadratmeter udvidelse af fabrikken blev indviet. I alt er der i
dag 32 ansatte og der produceres

årligt mere end 35.000 cylindre på
fabrikken. Administrerende direktør Niels Rahbek glæder sig over
udviklingen, men peger samtidig
på, at opgaven nu er at fortsætte
væksten.

MAKSIMAL PRÆCISION
AF STØBTE EMNER
Institut for Produktudvikling,
IPU, inviterer den 22. oktober
igen til Technology Updatearrangement i støbningens tegn.
Denne gang omhandler fyraftensmødet overflader og præcision af
støbte emner med de større og
større produktkrav, der i dag
stilles til støberierne, i fokus. Dagen byder således på forskellige
oplæg om materialeegenskaber,
overfladebeskaffenhed og tolerancer af støbegods, der er klassiske områder, som støberier og
designere altid har haft fokus på.

Endvidere bliver der mulighed for
diskussion, erfaringsudveksling
og samtale om potentielle samarbejdsmuligheder, fremhæves det.
Arrangementet, der er gratis at
deltage i, foregår på DTU i Lyngby fra 13 til 16 i bygning 101A.
Forhåndstilmelding er nødvendig.

Et skridt
mod Norge
Ny Stenderup Maskinfabrik har valgt
at investere i en målemaskine, der
kan stå på værkstedet tæt ved de
spåntagende CNC-maskiner. Det er
første skridt mod en ISO-certificering
og satsning på det norske marked.

Af Thore Dam Mortensen
tdm@teknovation.dk
Ifølge Ny Stenderup Maskinfabrik ApS, der foretager dreje-/fræseopgaver af
primært mere komplekse
emner, har finanskrisen
været relativt blid ved virksomheden.
Og det har da heller ikke
skortet på investeringerne
med blandt andet et større
fuldt fem-akset DMG Mori
Seiki-bearbejdningscenter
og fornylig et mindre tre plus
en akse-CNC-maskine fra
samme maskinproducent.
Indehaver af det sydfynske
familiefortagende, der netop
har afholdt virksomhedens
kkkk

50 års-jubilæum, Torben
Pryds, understreger, at firmaet inden krisen udviklede
produktionen i en takt, hvor
det rent faktisk kunne lade
sig gøre at følge med.
Aktuelt har virksomheden
igen foretaget en strategisk
investering i maskinparken
med en Tesa Micro Hite 3Dkoordinatmålemaskine leveret af Kyocera Unimerco ved
salgskonsulent Klaus P. Hansen.
Den fleksible målemaskine
er blevet installeret på værkstedet blandt de spåntagende
maskiner og behøver ikke et
særligt temperaturstyret rum
for at imødekomme det aktuelle anvendelsesbehov.
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Vi har efterhånden mange emner, der vanskeligt kan måles med manuelt værktøj. Og så vil vi gerne gøre os uafhængig af
den menneskelige factor. Desuden behøves der ikke være en dedikeret medarbejder ved maskinen, da alle relevante medarbejdere får den nødvendige oplæring i at håndtere den,” forklarer Torben Pryds (t.h.). Salgskonsulent ved Kyocera
Unimerco, Klaus P. Hansen.
”Det er et bevidst valg, at
vi starter med en mindre maskine. Det handler om for os
at blive bekendt med 3Dkoordinatmåleteknologien.
Egentligt troede vi, det var
noget dyrere at komme i
gang. Men den her investering på et par hundrede tusinde kroner er ikke noget, vi
ligger søvnløse over om natten,” fortæller Torben Pryds,
og fortsætter:
”Vi vil også gerne bevise
over for vores kunder, at vi
kan løfte niveauet endnu en
tak. Det er nødvendigt, hvis
man vil i gang med de mere
krævende opgaver såsom inden for offshoreindustrien
til det norske marked, hvor
grundig dokumentation er
noget nær et must.”
Alt i alt ser ejeren investeringen som endnu et skridt
i udvikling af virksomheden, som da der første
gang blev installeret et multitasking-center og senere et

fuld fem-akset bearbejdningscenter.
”Og så er vi blevet overbeviste om, at vi nok skal få
den service, der er brug for,
til indkøringen af maskinen,”
konstaterer han.
ISO PÅ VEJ
Målet om kontinuerlig udvikling er også grunden til at
firmaet er kommet i kontakt

Senest har firmaet
investeret i et tre plus
ét-akset bearbejdningscenter fra DMG/Mori
Seiki. Maskinen skal
være med til at aflaste
det fuldt fem-aksede
bearbejdningscenter.

med Væksthus Syddanmark,
der støtter initiativer, som
skal fremme regionens økonomiske vækst.
”Vi har aldrig før søgt om
støtte fra det offentlige. Men
vi vil gerne i gang med en
Iso 9001-certificering. Og
det har dé vurderet til at være
et passende projekt, der kan
være med til at fastholde industriarbejdspladser på Sydfyn. Et område som har

været hårdt ramt af krisen,”
konstaterer Torben Pryds, og
fortsætter:
”Endelig kan det nævnes,
at det er lykkedes os at finde
en lærling, vi forventer os
meget af. Han har stået ved
et bearbejdningscenter fra
dag ét, og det har han bestemt talent for. Men vi vil
også kun tage en ind, som, vi
mener, har mulighed for at få
ansættelse efterfølgende.”

