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Annoncer i vores trykte mediepalette giver synlighed med stor 

effekt over for flest beslutningstagere i en specifik branche, da 

aviserne har flere læsere end andre fagmedier. Printannoncer har 

en langtidsvirkende effekt og har stor branding-værdi, så selvom 

der er sket en markant udvikling inden for online- annoncering, 

tror vi på, at printannoncerne vil udgøre en stor del af de samlede 

annoncebudgetter mange år endnu. Printannoncerne ligger 

også i den elektroniske iPaper og i PDF udgaven. Begge udgaver 

benyttes fra såvel PC’ere eller fra tablets og er samtidig avislæ-

sernes avisarkiv. Vi arbejder hele tiden på at optimere oplaget, 

så vi rammer målgrupperne endny dybere og mere præcist, end 

andre medier kan tilbyde. Dette gør vi naturligvis for hele tiden at 

kunne tilbyde målrettede annonceringsmuligheder. Derudover 

arbejder vi ligeledes med stor fleksibilitet i formater; herunder 

også kreative formater for at øge muligheden for større opmærk-

somhed - tekst og billeder gør det ikke altid alene. Det er muligt 

at placere annoncen i forbindelse med relevant, redaktionelt 

indehold f.eks. i sektioner og temaer, der er med til at give din 

markedsføring øget troværdighed og sikre, at den bliver læst og 

ikke bare set.

Ram plet med din markedsføring

Print

Annoncetest

Vi hjælper med at få det bedste ud af din markedsføring. Det 

gør vi bl.a. ved at teste effekten af det annoncerede budskab, 

og demed får du dokumentation for, om annoncen virker efter 

hensigten.

Vær med og få optimeret dine annoncer, så du er sikker på, at du 

fremover får mest muligt ud af dine markedsføringskroner.

Indstik

Få dit trykte brochuremateriale distribueret med en af vores 

publikationer og ram modtagere og beslutningstagere i små 

og mellemstore virksomheder. Slip samtidig af med besværlig 

indsamling af data eller lad os samkøre din base med vores.

Et indstik giver høj synlighed til den læser, der åbner avisen, og 

det er muligt at segmentere i øst og vest samt pr. branche.

Sidst, men ikke mindst, sparer i omkostninger og ressourcer til 

håndtering, kuvertering og porte. 

Indtryk

Brug en af vores publikationer til at opnå markant synlighed med 

et indtryk. Dit budskab trykkes på det antal sider i fagbladet, der 

er behov.

Indtrykket kommer i modsætning til indstik rundt til flere læsere 

indtil den rammer den, der har interessen og tage indtrykket ud 

og gemmer det. Et indtryk bliver læst op til 5 gange mere (baser-

et på oplag og læsertal).

Et indtryk kan også anvendes som editorial, hvor vi kan tilbyde 

at bistå med redaktionel og journalistisk erfaring og viden samt 

opsætning og produktion af jeres indtryk.

Herved sparer i omkostninger til kurvertering og porto, opnår 

store besparelser på tryk og slipper helt for alt det arbejde, der 

følger med at forestå selve håndteringen.

Advertorial

Du kan vælge at supplere din traditionelle markedsføring med et 

advertorial. 

Vi har dygtige freelance journalister tilknyttet, der kan hjælpe 

med at udarbejde teksten og vi står samtidig for den grafiske 

opsætning, så du får et helt færdig produkt. 

Mere information på side 12

Falsk forside

Den ultimative vej til høj attention. En annoncepakke der inde-

holder såvel annoncering på forsiden og en hel-sides annonce på 

side 2. Annoncetestens helt klare testvinder på alle parametre.
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• Man skal tilbage til 2008 for at finde en 

    samlet omsætning, der er højere end i 2017. 

    Omsætningen i 2011 var tæt på, men lavere end

    2017 
• Det er det Det samlede resultat før skat er det

    højeste i  mindst 10 år. I 2014 nåede indtjeningen 

    lige op over de 100 mio. kr, men altså ikke i 

    nærheden af 118,7  mio. kr. 

• To ud af tre aktører går frem på bundlinjen, mens 

    Inox går minimalt tilbage fra 2016 til 2017. 

    Resultatet før skat er steget med 60 procent fra 

    året før. 

Det siger tallene

RESULTAT FØR SKAT (MIO. KR.) 2017 2016

Damstahl A/S 

 74,4   41,1 

Dacapo Stainless A/S  

 29,8   16,6 

Inox Stål Handelsselskab A/S 

 14,6   14,7 

I alt i mio. kr. 

      118,7   72,5 

OMSÆTNING (MIO. KR.) 
2017 2016

Damstahl A/S 

 1.880,7   1.563,3 

Dacapo Stainless A/S 

 738,6   588,0 

Inox Stål Handelsselskab A/S 
 463,5   354,4 

I alt i mio. kr. 

      3.082,8   2.505,7 

BRUTTORESULTAT (MIO. KR.) 2017 2016

Damstahl A/S 

 346,4   296,0 

Dacapo Stainless A/S  

 95,2   79,5 

Inox Stål Handelsselskab A/S 
 43,6   41,2 

I alt i mio. kr. 

      485,3   416,7 

EGENKAPITAL (MIO. KR.) 
2017 2016

Damstahl A/S 

 632,3   596,3 

Inox Stål Handelsselskab A/S 
 94,4   83,1 

Dacapo Stainless A/S  

 61,8   42,4 

I alt i mio. kr. 

       788,5   721,8 

Nøgletal for rustfri stålgrossister

Af Dan S. Frandsen

VÆKST: Alle faktorer for et 

godt markedsklima er i 

spil for de danske rustfri 

stålgrossisterne. Stigende 

markedsefterspørgsel, 

stabile priser og effektive 

aktører gør, at den danske 

branche kigger ind i et nyt 

vækstår.I 2017 var den samlede 

indtjening hos de tre rust-

fri stålgrosssister,  Inox, 

Damstahl og Dacapo 

Stainless, på 118,7 mio. 

kr., hvilket er det største 

overskud i mindst ti år. 

Det viser Jern & Maskinin-

dustriens analyse af bran-

chen. 
Både Dacapo Stainless 

og Inox melder om et 

stærkt 2018, mens 

Damstahl ved regnskabs-

fremlæggelse i foråret og-

så forventede en stigende 

indtjening i år.  Andre aktører beretter 

også om , at den stærke ef-

terspørgsel i sidste kvartal 

af 2017 er fortsat ind i 

2018.
- Vi nærmer os sidste års 

resultat allerede nu, så jeg 

ved, at 2018 kommer til at 

blive bedre. Vi ligger gen-

nemsnitlig foran på ton-

nagerne i alle lande og på 

alle produkter. Den ene 

del af forklaringen er, at vi 

tager markedsandele, og 

den anden del af forkla-

ringen er, at markedet er 

stærkt, siger Kristian Syl-

vest, administrerende di-

rektør, Dacapo Stainless. 
Høj efterspørgsel

Hos Inox, der var mærket 

af faldende priser i midten 

af 2017, har man også 

haft to stærke kvartaler i 

2018 – både i Danmark og 

på eksportmarkederne. 

Administrerende direktør 

Henry Hansen er meget 

fortrøstningsfuld for re-

sten af året, fordi stålfor-

bruget baserer sig på reel-

le ordrer.- Den maskinbearbej-

dende industri, de store 

projekter og vores kerne-

områder, mejeri og vand-

behandling, er der virke-

lig gang i. Forbruget er 

rigtig godt og stabilt, og 

der er ingen kunder, der 

er nervøse for ikke at have 

noget at lave. Det kan vi se 

på vores udleveringer 

hver eneste dag, siger han. 

Direktøren er dog ikke 

meget for allerede at træk-

ke to streger under facit 

for 2018. For der er speci-

elt en usikkerhedsfaktor, 

EU’s safeguard, som kan 

påvirke udvikling nega-

tivt. Safeguarden er et 

værn, der skal beskytte 

det europæiske marked 

mod primært asiatisk stål. 

(læs side 19) Priser er mere stabile
Det kræver is i maven at 

være grossist inden for 

rustfrit stål. Der kan være 

store udsving i indkøbs-

priserne. For priserne er 

afhængige af legeringstil-

læggene, der primært sty-

res af nikkelprisen, som er 

et spekulationsobjekt på 

råvarebørser verden over. 

- Selvom nikkelprisen 

farer op og ned, har pri-

serne været usædvanlig 

stabile hen over året. På 

trods af en nikkelprisstig-

ning på 60 procent har vi 

faktisk ikke oplevet sti-

gende priser i samme 

grad, siger Kristian Syl-

vest, administrerende di-

rektør, Dacapo Stainless. 

- Markedsaktiviteten er 

sund. Udviklingen er et 

tegn på, at markedsaktivi-

teten er god, men også et 

udtryk for, at lagrene er 

endnu større og har været 

for store. 

Rustfri stålgrossister 
har kronede dage

Vi har valgt at følge udvikling hos de tre stålgrossi-

ster, der kun sælger rustfrit stål, fordi det giver det 

mest retvisende billede af branchens udvikling. Af 

samme grund er de store bredde industrileveran-

dører Sanistål og Lemvigh-Müller ikke med.

Den samlede indtjening har ikke været større i mere end ti år

Dacapo Stainless nærmer sig al-

lerede 2017s rekordresultat nu. 
Foto: Dan S. Frandsen

Læs mere side 18-19
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Mere end bare specialværktøjer

EJV TOOLING MELDER 

KLAR TIL KLASSISK 

EMNE-PRODUKTION

12

FN’s verdensmål er penge værd 

VELKOMMEN TIL 

DE GRØNNE 

SIDER

32
Ny båndsav løfter produktiviteten

FLASKEHALS 

SAVET VÆK HOS 

FASTERHOLT

22

Foto: Eskil Mann Sørensen

Fynske smede satser på software

Digitalt værktøj 

dokumenterer 

10.000 

svejsninger 
Svejsetema side 36-43

Vejen til mere automation

MASKIN-

FABRIKKER 

SCREENES

4

ØNNE 

V. Løwener A/S 

Smedeland 2 • DK-2600 Glostrup  

Tlf. +45 43 200 300 • Fax +45 43 430 359  

E-mail: vl@loewener.dk • www.loewener.dk

Fronius opgraderer robot-svejsestrømkilden TPS/i Robotics med CMT

Ekstremt høj og reproducerbar kvalitet af svejsesømmene

• Intelligent og hurtig kombinationsløsning

• Minimal mængde af svejsesprøjt

• Maksimale svejsehastigheder

For mere information kontakt Jess Jensen 

på telefon nr. 43 200 306 eller jj@loewener.dk

BRD. KLEE A  /S  T 43 868 333  E klee@klee.dk 

www.klee.dk

‚Førstehjælpskassen‘

Til dig der skal bruge 

Elesa+Ganter

betjeningselementer.

Det fulde program. 

60.000 varenumre. 

2.112 sider. 3,9 kg. 

Leveres i praktisk 

kassette med hank.

Bestil på klee@klee.dk

NYT KATALOG

MED 60.000 VARER

Bestil dit eksemplar nu.

Skriv til klee@klee.dk
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Målgruppe
Produktionschefer, teknikere og medarbejdere i produktionen 

inden for henholdsvis maskinindustrien og den automatiserede 

industri. Direktører og mellemledere i den brede fremstillings-

industri.

Jern & Maskinindustrien holder dig opdateret om alt vedrørende 

den producerende industri med nyheder fra både ind- og udland. 

Fagbladet omfatter aktuelle nye produkter og produktionsmeto

der, som vil give læseren bedre beslutningsgrundlag for virksom-

heden, både på kort på lang sigt. Avisen består af to ligeværdige 

sektioner.

29.000 læsere 
– alle med interesse i din fagspecifikke branche

En annonce i Jern-Maskinindustrien rammer din mål-
gruppe helt præcist. 

Med 18 udgivelser i 2019, branchens højeste officielle 
læsertal samt fokus på den samlede fremstillingsindu-
stri, får du med Jern & Maskinindustrien den bredeste 
dækning til at synliggøre dit budskab og dermed 
styrke kendskabet til din virksomhed.

Jern & Maskinindustrien er fagbladet for små og 
mellemstore virksomheder i den danske fremstillings-
industri. 

TOTALOPLAG
27.104*

LÆSERTAL
Læsertal: 29.000**

ONLINE BESØGENDE
40.005 besøg/md.

NYHEDSBREVE
Udsendes dagligt til 19.784 modtagere
 

*Printoplag og e-avis

**Kilde: Læsertal fra Index Danmark/Gallup 1. halvår 2018

El, gas- og �ernvarmeforsyning

Specialiseret bygge- og anlægsvirksomhed

Udlejning af erhvervsejendomme

Rådgivende virksomheder

Engroshandel

Fremstillingsindustri

El, gas- og �ernvarmeforsyning

Specialiseret bygge- og anlægsvirksomhed

Udlejning af erhvervsejendomme

Rådgivende virksomheder

Engroshandel

Fremstillingsindustri

Fordeling af modtagere af Jern-Maskinindustrien

Region Nordjylland

Region Midtjylland

Region Syddanmark

Region Sjælland

Region Hovedstaden

Region Nordjylland

Region Midtjylland

Region Syddanmark

Region Sjælland

Region Hovedstaden

Geografisk fordeling af modtagere  
af Jern-Maskinindustrien

Fremstillingsindustrien:

• Jern & Metalvareindustri

•  Maskiner -fremstilling,  

reparation og installation

• Plast

• Fødevarer

Engroshandel

• Maskiner/specialudstyr



Fokus & redaktionelt indhold
Jern & Maskinindustrien er fagbladet for små og mellemstore 

virksomheder og underleverandører i fremstillingsindustrien og 

den danske metal- og maskinindustri. Vi sætter fokus på både 

muligheder og udfordringer for en fremstillingsindustri i konstant 

udvikling.

Jern & Maskinindustrien byder på nyhedsjournalistik om 

fremstillingsindustrien. Beslutningstagerne og ejerledere får her 

gennem nyheder, interview og reportager den inspiration og 

det indblik, der er nødvendigt for at navigere i en branche under 

konstant forandring. Nøgleordene er vækst, løsninger, mulighe-

der og inspiration.

www.jernindustri.dk
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V. Løwener A/S Smedeland 2 • DK-2600 Glostrup  Tlf. +45 43 200 300 • Fax +45 43 430 359  
E-mail: vl@loewener.dk • www.loewener.dk

Sommertilbud - spar 5.000 kr på din næste plasmaskæremaskine
Hypertherm Powermax 45XP plasmaskærer med 6,1 m slange og tilbehørPlasmasystem på professionelt niveau til metalskæring 

16 mm tykt metal, fugning og markeringNormalpris DKK 24.990,- Sommerpris DKK 19.990,- 
inkl. luksus cirkelslag, handsker og flip-up 
skære- og sikkerhedsbrille ekskl. moms

For mere information kontakt Carsten Voss på telefon nr. 43 200 378 • cv@loewener.dk

BRD. KLEE A  /S  T 43 868 333  E klee@klee.dk 

www.klee.dk

Kvalitetskoblinger
Elastisk og fleksibel klo-kobling fra tyske Vulkan. 

Kompenserer for fejl på akselopretning, vinkelfejl, akselforsætninger og aksialfejl. Dæmper stød og vibrationer.
• På lager
• Skarp pris
• Gratis rådgivning

Vulkan Flexomax GSN

Køb på klee.dk

Stor interesse for automation
600 INDUSTRIFOLK TIL AUTOMATIONS-DAG HOS EGATEC

20

Metalmesse vil mere

AMB I 
STUTTGART BYDER DANSKERE VELKOMMEN

16 

Værktøjsmagere ja tak
I SKIVE NUSSER DE OM DE 

STUDERENDE

10

Syrisk svejser fi nder sin 
plads

Flere fl ygtninge får fodfæste i industrien – men der er plads til fl ereSide 34-35

JERN & MASKININDUSTRIENS SPECIALMAGASIN • SOMMER 2018

Fremtidens industri kræver 
nye partnerskaber

Farvel til underleverandøren – goddag til industripartneren

FRE s001 102 J3M      2206.indd   3

FFFFrFrFrFFFFF ememememememememmemememmmemtiddens innyee partn

Ekstra magasinmed avisen

DANSK
VERDENS-KLASSE

Foto: John Ehbrecht
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Af Jonas Kristensen, spåntagningsspecialist ved KJV A/S
ER DU OPMÆRKSOM PÅ den nye 

generation af værktøjer, der 

imødekommer dit behov for 

hurtige og effektive løsninger til 

masseproduktion?Værktøjsproducenterne, 
blandt andet Iscar, introducerer 

i stadigt stigende tempo højef-

fektive værktøjer til for eksem-

pel multispindel-bearbejdnings-

 centre, til krævende bearbejd-

ning af eksotiske og højtempe-

ratur-materialer samt til leve-

ring af højtrykskøling direkte til 

bearbejdningsområdet.
Multispindel-bearbejdnings-

centre sparer værktøjspladser 

ved at bruge avancerede multi-

funktions- værktøjer til sekven-

tielle bearbejdninger. Herved 

reduceres opsætningstiden, da 

man monterer og justerer det 

samme værktøj på hver spindel. 

Et andet formål med at anven-

de multi-spindelmaskiner uden 

Z-akse kompensation er at lette 

den aksiale justering, der er 

nødvendig for at opnå større 

gentagelsesnøjagtighed. Dette 

sikrer en mere præcis og stabil 

bearbejdning over alle spindler 

– og reducerer bearbejdningsti-

den. 

TILPASNING AF KOMPLICEREDE 

MULTIFUNKTIONS-VÆRKTØJER til 

en bearbejdning kræver en læn-

gere opstillingstid, flere res-

sourcer og finjusteringsproce-

durer af kunden. Derfor fore-

trækker multispindel-maskin-

producenterne i samarbejde 

med værktøjsleverandørerne at 

levere alt-inklusive værktøjsløs-

ninger, som er tilpasset til hvert 

enkelt emne. Disse løsninger sparer tid for 

kunden, mindsker down-tiden 

og reducerer behovet for men-

neskelige ressourcer til op-

startsprocedurer – specielt ved 

større projekter.Minimums Smøring (MQL)-

teknologi anvendes i vid ud-

strækning til multispindel-ma-

skiner, da man undgår proble-

met med væskelækage fra ma-

skinen og ikke behøver ekstra-

udstyr til returvæske. MQL 

hjælper med at opretholde ma-

skinens præcision ved kontinu-

erlig drift, forbedrer spånkvali-

teten, og repræsenterer en 

’grøn’ teknologi til et sundere 

arbejdsmiljø.Værktøjer, der arbejder med 

MQL, har et andet design og til-

behør, end værktøjer der arbej-

der med konventionel køling. 

Erfaringer fra maskinproducen-

ter, der bruger dette MQL-køle-

væskekoncept, har gjort det mu-

ligt for værktøjsleverandørerne 

at udvikle passende MQL-værk-

tøjsløsninger, der sikrer en høj 

kvalitet i bearbejdningsproces-

sen.

ANVENDELSE AF HØJTRYKS-KØLE-

VÆSKE i ind- og afstiksoperatio-

ner giver fremragende spån-

brydningsresultater i alle mate-

rialer, og reducerer – eller end-

da eliminerer – løsægsdannelse, 

især ved bearbejdning i rustfrit 

stål og højt legeret stål. 
For at udnytte disse mulighe-

der har eksempelvis Iscar udvik-

let en bred vifte af værktøjer til 

dreje-, ind- og afstikopgaver 

med højtrykskøling samt adap-

tere til de anvendte maskiner på 

markedet.Iscars Modular Grip-systemer 

til højtrykskøling er udviklet for 

at reducere værktøjsomkostnin-

gerne, og er en kompakt løs-

ning, der sparer plads i maski-

nen. 
Samtidig er det en nem løs-

ning for at få køling ud til plat-

ten. Samarbejde med maskin-

producenterne har ført til ud-

viklingen af standardlinjer med 

adaptere til de fleste maskiner 

såsom VDI og CAPTO . MULTISPINDEL-MASKINER KRÆ-

VER OFTE JUSTERING af værktø-

jets udhæng.  Et svar på dette – 

der bevarer højtrykskøling – er 

kan være Iscars Multi Connec-

tion (MC) JHP-linje til dreje-, 

gevind-, ind- og afstiksværktø-

jer. Værktøjsholderen er med 

bundforsynet køling, der mulig-

gør en enkel og stiv bespæn-

ding, samtidig med en fleksibel 

længdejustering med køleud-

gangen i multi-forbindelses-

værktøjet. Værktøjer med køleudtag 

(JHP) giver også en fordelagtig 

ydelse, når der påføres konven-

tionelt tryk.
Jonas Kristensen er uddannet in-

dustritekniker, og han har syv års 

erfaring som industritekniker fra 

virksomhederne Elos Medtech Pi-

nol A/S samt Koatek A/S, inden 

han kom til KJV. Han har stået i 

lære hos Koatek A/S.

Nye maskiner kræver nye værktøjer

Ny generationer af værktøjer sikrer optimal udnyttelse af maskinernes muligheder

EKSPERTENstillerskarpt!

”Disse løsninger sparer tid for kunden, mindsker 

down-tiden og reducerer behovet for menne-

skelige ressourcer til opstartsprocedurer

Eksempel på multifunktions-værk-

tøj til boring, rejfning og fræsning.

www.jernindustri.dk
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Stålkrig: 

EU’S MODSVAR 

TIL TRUMP 

SKABER DANSK

FRUSTRATION

26

Haps, haps, haps

NU LAVER 

SMEDEN 

SNAPS

36

Big Science appellerer til industrien

GLOBALT MILLARD-

MARKED SKAL 

UDNYTTES BEDRE

4

Tørke preller af på 

maskinproducenter

ANALYSE: Høj andel af eksport sikrer danske producenter af 

landbrugsmaskiner økonomisk fremgang for tredje år i træk

SIde 14

BRD. KLEE A  /S  T 43 868 333  E klee@klee.dk 

www.klee.dkKeramiske lejer

CeramicSpeed Hybridlejer

LongLife Insulate 

til el-motorer, omformerdrift

LongLife Xtreme

til forurenede miljøer

LongLife Corrotec

med fødevaregodkendt fedt

LongLife HighTemp

til højtemperatur 260/350°C

Køb på klee.dk

V. Løwener A/S 

Smedeland 2 • DK-2600 Glostrup  

Tlf. +45 43 200 300 • Fax +45 43 430 359  

E-mail: vl@loewener.dk • www.loewener.dk

Sommertilbud - spar 6.000 kr på din næste plasmaskæremaskine

Hypertherm Powermax 45XP plasmaskærer med 6,1 m slange og tilbehør

Plasmasystem på professionelt niveau til metalskæring 

16 mm tykt metal, fugning og markering

Normalpris DKK 25.990,- Sommerpris DKK 19.990,- 

inkl. luksus cirkelslag, handsker og flip-up 

skære- og sikkerhedsbrille ekskl. moms

For mere information kontakt Carsten Voss på telefon nr. 43 200 378 • cv@loewener.dk

Rift om Pureteqs løsning  

til svovl-rensning på skibe:

Scrubbere 
skaber succes  

i Svendborg  
Side 6-7

Foto: Eskil 

Mann Sørensen
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LÆS OGSÅ: MAN Energy Solutions satser grønt i Sydhavnen • 

Smarte kraner håndterer affaldet • Vandmiljø Randers samler 

alle data • Kverneland udnytter spildvarme fra produktionen
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Industrien blæser 

til angreb

Fabriksautomation
Maskinautomation

Procesautomation

Robotteknologi

Drift

Industriel it

Elteknik
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Hydraulik

Motion Drives

Arena:
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Hallen

Kampdage:
11.-13. 

september
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Nr. Udgivelse Deadline Hovedavis

Tema 1 Maskinfokus

1 18.01 08.01 Overfladebehandling

2 08.02 29.01 Svejsning Afgratning, slibning og polering

3 01.03 19.02 Arbejdstøj og værnemidler (tværmedialt) Ubemandet produktion

4 22.03 12.03 Hannover Messe Laserskæring

5 12.04 02.04 Svejsning Spåntagning

6 03.05 23.04 Drift og vedligehold Pladebearbejdning - Stands

7 24.05 14.05 Plast og kompositter Køle- og smøreolier

8 07.06 28.05 Industri 4,0 - Industriens fremtid Afkortning

9 21.06 11.06 Svejsning Stål og stålkvaliteter

10 09.08 30.07 Lager & Logistik (tværmedialt) Afgratning, slibning og polering

11 23.08 13.08 Vindteknologi Spåntagning

12 06.09 27.08 EMO Hannover 2019 Befæstigelse og forankring

13 20.09 10.09 Drift og vedligehold Ubemandet produktion

14 11.10 01.10 Svejsning Laserskæring

15 25.10 15.10 Arbejdstøj og værnemidler (tværmedialt) Mindre maskiner og værktøj

16 08.11 29.10 Plast og kompositter Befæstigelse og forankring

17 22.11 12.11 Svejsning Laserskæring

18 13.12 03.12 Leasing og finansiering Ubemandet produktion

Annonce
test

Nr. Udgivelse Sektionstema

3 01.03 Under Overfladen

6 03.05 HVEM ER HVEM

8 07.06 HI-optakt

9 21.06 Dansk Verdensklasse

12 06.09 Under Overfladen

13 20.09 HI Messe

18 13.12 Industriens Top

Specialtillæg

Temaplan

Messeoversigt

Intec  05.-08. februar
Scandinavian Coating  20.-21. marts
Hannover Messe  01.-04. april
Offshore Europe  03.-06. september
Husum Wind  11.-13. september
EMO  16.-21. september
HI-Industri  01.-03. oktober
Blech-Expo  05.-08. november
Elmia Subcontractor  12.-15. november 

HI
POWER PÅ 

PRODUKTIONEN

messe-magasin
HI TECH & INDUSTRY SCANDINAVIA3.-5. oktober MCH Messecenter Herning
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Sæt skub på 
din messe-
deltagelse
2019 er et stort messe-år i dansk industri. HI-messen er 
årets helt store nationale trækplaster, og meget fokus vil 
være rettet herimod.

Lad dine nye og eksisterende kunder finde dig på  
HI-messen med målrettet annoncering til hele branchen.  
Jern & Maskinindustrien er det helt rigtige sted for  
optimal synlighed.

Hold øje med disse udgivelser:
7. juni HI-optakt
20. september  HI-messetillæg
11. oktober HI-nedtakt



Fremtidens Automation
Fremtidens Automation er vores fagsektion mål-
rettet maskinbyggere og aktører i automations-
branchen. 

Vi dykker ned under overfladen og formidler 
den viden og de tekniske nyheder, den teknisk 
ansvarlige, indkøberen og driftschefen har brug 
for i det daglige arbejde. 

Nøgleordene er viden og teknik.

Temaplan

Nr. Udgivelse Deadline Fremtidens Automation

Tema 1 Tema 2

2 08.02 29.01 Transmissioner, motorer og styringer

5 12.04 02.04 Lejer Hydraulik og Pneumatik

8 07.06 28.05 Transmissioner, motorer og styringer

11 23.08 13.08 Transmissioner, motorer og styringer Hydraulik og Pneumatik

14 11.10 01.10 Lejer

17 22.11 12.11 Transmissioner, motorer og styringer



Tema Udgave

Afgratning, slibning og polering 2, 10

Afkortning 8

Arbejdstøj og værnemidler 3, 19

Befæstigelse og forankring 12

Drift og vedligehold 6, 14

EMO Hannover 2019 12

Hannover Messe 4

HI Messe 8, 14

Hydraulik og Pneumatik 5

Industri 4,0 - Industriens fremtid 8

Køle- og smøreolier 7

Lager & Logistik 10

Laserskæring 4, 14

Leasing og finansiering 18

Lejer 5, 14

Overfladebehandling 1, 3, 12

Pladebearbejdning - Stands 6

Plast og kompositter 7, 16

Spåntagning 5, 11

Stål og stålkvaliteter 9

Svejsning 2, 5, 9, 14, 17

Transmissioner, motorer og styringer 2, 8, 11, 17

Ubemandet produktion 3,13

Vindteknologi 11

Temaovsigt



Annoncemateriale

Formater SpecifikationerGodtgørelse

Reklamationer

Materialefrist

Annulleringsbetingelser

Repro

Tekniske specifikationer & betingelser

Avisformat  Tabloid

Spaltehøjde  360 mm

1 spalte  41 mm

2 spalter  86 mm

3 spalter  131 mm

4 spalter  176 mm

5 spalter  221 mm

6 spalter  266 mm

1/1 side  266 x 365 mm

2 x 1/1 side (opslag)   546 x 365 mm

Papirkvalitet Avis,  49 gram

Antal spalter  6

Til kant  Ej muligt

LAYOUT-FIL:

Indesign til Mac eller PC.

PDF:

PDF-fil produceret med Acrobat Distiller indehold-

ende alle skrifter, billeder, grafik og farver defineret 

som CMYK. (Jobindstilling til Acrobat Distiller kan 

rekvireres). I øvrigt henvises til Branchestandard for 

digitalt annoncemateriale aftalt mellem DRRB, DFF 

og DDPFF. Diverse beskrivelser, indstillingsfiler mv. 

kan hentes på www.kankanikke.dk.

BILLEDER/GRAFIK:

Farve: Alle Photoshop-formater og i mindst 200 dpi.

S/H: Alle Photoshop-formater og i mindst 200 dpi.

Stregtegning: TIFF, EPS i mindst 600 dpi.

Funktionen „overprint“ må ikke benyttes.

FARVER:

CMYK-defineret 

(RGB og Pantone separerer vi til CMYK).

KONTROLPRINT:

Der skal vedlægges prøvetryk, farveprint.

KOMPRIMERING:

Stuffit, Zip.

ANDET FORMAT:

Ring endelig til os, så vi i fællesskab kan finde den helt 

rigtige løsning til jer.

Materialegodtgørelse efter aftale, dog max. 5%.

Modtager bladet ikke fuldt færdigt annoncemateriale, 

faktureres færdiggørelsen af materialet med 50 øre 

pr. mm.

Materialefrist (reproklart): 4 dage før tryk 

Annulleringsfrist: 12 dage før deadline

Materiale sendes til:

materiale@jernindustri.dk

Annullering og datoændringer skal ske skriftligt senest 

12 dage før deadline. Såfremt ændringer i indrykning-

splanen bevirker, at betingelserne for opnåede rabatter 

ikke er til stede, vil den uretmæssige udbetalte rabat 

blive efterdebiteret.

FARVEANNONCER:

Ved trykning af farveannoncer påtager bladet sig 

intet ansvar for eventuelle mindre afvigelser fra 

originalmaterialets farver. Bladet forbeholder sig ret til 

at afvise reklamationer over annoncer, hvor materialet 

på forhånd er påtalt som mindre egnet til reproduk-

tion, eller hvor indleveringsfristen er overskredet. 

ØVRIGE FORHOLD:

Der henvises til vores handelsbetingelser  

på www.nordiskemedier.dk eller mail fra din kon-

sulent.



Formater og priser, printannoncer

Udvalgte formater

1/1 SIDE 4 Farver

Hovedavis Kr. 29.950

Fagsektioner Kr. 23.450

1000 mm 4 Farver

Hovedavis Kr. 22.450

Fagsektioner Kr. 18.450

1/2 SIDE HØJFORMAT 4 Farver

1/2 SIDE TVÆRFORMAT 4 Farver

Hovedavis Kr. 19.450

Fagsektioner Kr. 15.450

DOBBELTSIDE 4 Farver

Hovedavis Kr. 49.850

Fagsektioner Kr. 39.850

1/4 SIDE HØJFORMAT 4 Farver

1/4 SIDE TVÆRFORMAT 4 Farver

Hovedavis Kr. 11.750

Fagsektioner Kr. 9.750

B: 266 mm
H: 360 mm 

B: 176 mm
H: 270 mm 

B: 266 mm
H: 180 mm 

B: 546 mm 
H: 360 mm

B: 266 mm
H: 90 mm 

B
: 131 m

m
H

: 36
0 m

m
 

B
: 131 m

m
H

: 18
0 m

m
 

Formater er materialeformater, der skaleres lidt ned til avismagasin formatet. Alle priser er ex. moms 
og miljøtillæg (0,10 kr/mm), medmindre andet er angivet. Der tages forbehold for trykfejl og prisregulering.

1/6 SIDE 4 Farver

Hovedavis Kr. 9.250

Fagsektioner Kr. 7.150

B: 86 mm
H: 175 mm 

1/8 SIDE TVÆRFORMAT 4 Farver

Hovedavis Kr. 8.150

Fagsektioner Kr. 6.150

ANDRE FORMATER 4 Farver

86 x 100 BLOK 

Hovedavis Kr. 6.450

Fagsektioner Kr. 5.150

ANDRE FORMATER 4 Farver

INDTRYK I HOVEDAVIS

4 SIDER Kr. 69.850

8 SIDER Kr. 89.850

12 SIDER Kr. 99.850

B: 131 mm
H: 90 mm 

Annonce-mm: Hovedavis   Kr. 22

Annonce-mm: Fagsektioner  Kr.  16

Priser andre formater

<300 mm.: Pr. mm.  Kr.  10

>300 mm. 4 farver  Kr. 3.000

Farvetillæg

Særplacering :

Forside  100%

Side 3   30%

Side 5   20%

Bagsiden   50%

Alle priser er ex. moms.

Farvetillæg

Et godt supplement til din markedsføring.  

Ring og få et godt tilbud.

Indstik

Ønsker du at bestille flere annoncer, er du velkom-

men til at kontakte os for en god aftale. Venligst se 

kontaktinformation på bagsiden.

Rabatter

Se: www.jernindustri.dk

Abonnement

Avisformat  Tabloid

Spaltehøjde  360 mm

1 spalte  41 mm

2 spalter  86 mm

3 spalter  131 mm

4 spalter  176 mm

5 spalter  221 mm

6 spalter  266 mm

1/1 side  266 x 360 mm

2 x 1/1 side (opslag)  546 x 360 mm

Papirkvalitet avis  49 gram

Antal spalter  6

Trykteknik  Avisrotation

Raster  40 linier

Til kant  Ej muligt

Formater



Skal du ha’ 
noget med?

Tlf. 4485 8899
info@nordiskemedier.dk 

www.jernindustri.dk

Vi har mediet, midlerne 
og målgruppen

 
 
En kanal uden støj 
Med et indstik i vores fagmedie opnår du effektiv eksponering og lang leve-
tid - de rigtige steder. Vores læserprofil består hovedsageligt af ledere og 
beslutningstagere.

Spar pengene – og besværet  
Det kan være en dyr affære selv at stå for distributionen af markedsførings-
materiale. 
Spar ressourcerne og lad os klare håndtering, kuvertering og porto.

Benyt dig af stærke kompetencer
Vi stiller ikke kun vores medie og distribution til rådighed, men også vores 
kompetencer i form af erfarne tekstforfattere og grafikere.

Kun fantasien sætter grænser 
Dit indstik kan være en profilbrochure, nyhed, kalender, plakat eller andet. 
Mulighederne er mange – lad mediet arbejde for dig.

Kontakt en af vores konsulenter på tlf. 44 85 88 99

Vi hjælper dig gerne med at få dit indstik i Jern & Maskinindustrien. 
Opdag hvor enkelt det er og hvor stor effekt du opnår. 



ANNONCE

Af Helle Bak Klausman 

En af de nye produktionsmaskiner er en Fortus 450mc FDM 3D-prin-ter fra Stratasys. 3D-printeren bru-ger den avancerede og opdaterede teknologi til FDM 3D-print og kan benytte hele 10 forskellige materi-aler. Den kan producere komplekse emner og kan bygge i målene 406 X 355 X 406 mm. 

En fornuftig investering ifølge Je-sper Damvig, som ejer virk-somheden sammen med 
sin søster, Susanne Dan-
vig:

–  Siden maskinen blev 
sat op, har den nær-
mest kørt i døgndrift, så 
den opfylder helt sikkert 
et behov på markedet. Vi 
har også øget vores kapaci-tet med en EOS Formiga P110, der bygger plastikemner i polyamid i målene 200 x 250 x 330 mm. Beg-

ge maskiner anvendes til lavvolu-meproduktion, hvor kunderne ty-pisk får produceret 10-500 emner til en langt billigere pris, end hvis de skulle have investeret i nye for-me og -værktøjer. 

En anden nyhed er vores SLA Pro-Jet 7000 HD, som er suveræn til at fremstille prototyper til funktions-test. Denne model kan printe helt op til 380 x 380 x 250 mm dob-belt så hurtigt som vores hidtige 
SLA printere, så den 

forventer vi os 
også meget 

af. Endelig 
har vi som 
de første 
i Nordeu-
ropa fået 

leveret en 
De-powder 

surface trea-
ter fra DyeMan-

sion. Det er et auto-matiseret efterbehandlingssystem, der efterlader emnerne langt mere 

ens i overfladen og umiddelbart klar til efterbehandling. Maskinen giver os mulighed for at tilbyde vores kunder langt mere ensartede produkter med en superflot finish, slutter Jesper Damvig.

Hos Damvig A/S har de hjulpet danske virksomheder til innovativ udvikling med 3D-printede emner siden 1995. Deres store erfaring og passion omkring 3D-print kommer kunder fra en bred vifte af brancher over hele landet til gode. Sammen med en stor, alsidig og innovativ flåde af 3D-printere og efterbe-handlingsudstyr gør det Damvig A/S til en af Nordeuropas førende printvirksomheder. 

3D-print anvendes i dag til alt fra prototyper til briller, robotarme, medicinsk udstyr, emballage, cy-kellygter, kunst og dele, der letter fødevareproduktionen.  I dag er det muligt at printe i mange for-skellige materialer, hvoraf flere kan holde i årevis.

Stigende interesse for at producere i 3D-print
Hos Damvig A/S er de gået ind i 2018 med en toptunet og opgraderet maskinpark, der kan matche den stigende efterspørgsel på pro-duktionsordre. Samtidig har de som de første i Nordeuropa fået installeret en helt ny type ef-terbehandlingsudstyr, der giver mere ensartede produkter.

FAKTA
Damvig A/S er stiftet i 1995 og ejes af Jesper Damvig og Susanne Damvig. Firmaet leverer prototyper og 3D-print til produktion i Danmark. Virksomheden producerer blandt andet emner til kunder inden for Medicinsk- og laboratorieudstyr, Elektronisk udstyr, Sikrings og kommunikationsudstyr, Brugsgenstande, Emballage og Legetøj. 

Damvig fungerer som særlig testsamarbejdspartner for de mest innovative 3D-printerproducenter.
Firmaet beskæftiger 14 medarbejdere og er beliggen-de i Taastrup.

www.damvig.dk

ANNONCE

Duroc Machine Tool hjælper virksomheder i Skandinavien og Baltikum med maskiner, værktøj og tilbehør, pro-

duktionsoptimering og finansiering, service, support og uddannelse. En 360 graders tilgang til  branchen med 

fokus på at gøre maskinvirksomheder konkurrencedygtige på et marked i konstant forandring

Duroc Machine Tool 
– en 360 graders effektivisering af jern- og maskinindustrien

– Vi skal være med til at effektivi-
sere dansk industri og vores kun-

ders processer, ellers har vi ikke 
nogen eksistensberettigelse. 

Sådan lyder det kort og kontant 
fra Søren Gerber, salgsdirektør i 

Duroc Machine Tool, der repræ-
senterer flere af de førende ma-

skinfabrikanter i verden, herunder 
DOOSAN, HARTFORD, IBAR-

MIA, GURUTZPE og SORALU-
CEE samt mange af de førende 

leverandører inden for skærende 
værktøj.

Stort produktmix og maskin-
sortiment samt effektiv service

At kalde virksomhedens produkt-
mix og maskinsortiment for bredt 

er en underdrivelse. Bare inden 
for DOOSAN-brandet har Duroc 

Machine Tool omkring 340 mo-
deller i deres produktportefølje.

– Det store produktmix og ma-
skinsortiment gør os i stand til at 

imødekomme næsten ethvert 
behov, vores kunder må have, ud-

taler Søren Gerber, der samtidigt 
understreger, at virksomhedens 

serviceorganisation spiller en 
yderst vigtig rolle i organisationen.

– Når kunden investerer en 
stor portion tid og penge i en af 

vores maskiner, så forventer de 
naturligvis også, at serviceorgani-

sationen er på plads og fungerer 
upåklageligt. Vi har et stort fokus 

på at gøre tilbagebetalingstiden på 
kundens investering så kort som 

muligt, og det kræver pålidelige 
maskiner samt en   serviceorgani-
sation i verdensklasse, hvis uhel-

det er ude, udtaler Søren Gerber. 

Et spadestik dybere
Jern- og ma-skinindustrien er i konstant be-vægelse, ikke mindst 

grundet de teknologiske frem-
skridt, og det kan betale sig at 

være på forkant med udviklingen. 
Duroc Machine Tool har derfor 

anlagt en proaktiv tilgang til de-
res kunder, der graver et spadestik 

dybere end produkter og service. 
– Vi skal være med til at effek-

tivisere kundens processer, men 
for at kunne yde bedst mulig råd-

givning er vi nødt til at forstå vo-
res kunders behov, så de får den 

rigtige løsning her og nu, men 
også sikre at de fremtidige behov 

dækkes så vidt muligt. Det bruger 
vi meget energi på at analysere 

os frem til. Vi har forståelse for, 
at en konstant effektivisering er 

nødvendig for vores kunder i be-
stræbelserne på at forblive kon-

kurrencedygtige i fremtiden, af-
slutter Søren Gerber.     Duroc Machine Tool repræsenterer mange internationalt anerkendte 

fabrikater og er, som en af de eneste i branchen, aktive på syv forskellige 

markeder: Danmark, Sverige, Norge, Finland, Estland, Letland og Litauen.

   Størstedelen af virksomhedens leverandører er certificeret i henhold til 

ISO 9001 og ISO 14001.      Duroc Machine Tool er tilsluttet REPA, et landsdækkende system til 

genvinding af emballage, som blandt andet gør det muligt at tage produ-

centansvar for genvinding af emballage.
Læs mere på www.durocmachinetool.dk

Af Andreas Excalibur Bygbjerg

DOOSAN PUMA 2600LY

DOOSAN DNM 6700

ANNON
CE

Af Sara Tallbacka

NG Metal etablerer allere-

de i 2004 metalvarefabrik 

i Ukraine. Et valg, der træf-

fes som følge af stigende 

lønpres i en branche præ-

get af outsourcing og glo-

bal konkurrence. Fra start 

har satsningen inkluderet 

de ukrainske medarbej-

dere – både med henblik 

på forretningsindsigt og 

uddannelse.

- I løbet af de 14 år vi har 

haft fabrik og produktion 

i Ukraine, har samarbej-

det og udviklingen bevæ-

get sig i positiv retning. I 

dag er ukrainerne fuldt på 

højde med os, både hvad 

angår produktion og tek-

nisk dokumentation, og 

en gensidig strategi er 

at overlade stadigt mere 

ansvar til vores ukrainske 

kolleger. Det er en logisk 

udvikling på mange plan. 

Vi har siden etableringen 

i Ukraine inviteret medar-

bejderne med ud til vores 

kunder, hvor de får ind-

sigt i, hvor vigtig kvalitet 

og leveringstidsoverhol-

delse er for kundens se-

tup. Det er en del af træ-

ningen både i Danmark 

og Ukraine, og ukrainerne 

er meget interesserede i 

hele tiden at udvikle sig 

og tage mere ansvar, for-

klarer Bjarne T. Madsen, 

operationsdirektør hos 

NG Metal, Ukraine.

Implementering på 

tværs af grænser

I kraft af inkludering, træ-

ning og samarbejde vare-

tager NG Ukraine allerede 

i dag en del kundekontakt 

og –administration. En 

udvikling koncernen fort-

sat satser på, for at styrke 

Ukraines fremadrettede 

forankring i den samlede 

organisation.

- Ved implementering af 

nye processer eller pro-

duktioner arbejdes der 

efter forskellige model-

ler tilpasset opgaven. 

Fra udveksling af teknisk 

dokumentation via mail, 

videosekvenser via Skype 

til træning af medarbej-

derne i enten Danmark 

eller Ukraine. Vi samarbej-

der og erfaringsudveksler 

med hinanden, således, 

at vi sikrer, at al viden og 

kvalitetsnøjagtighed bli-

ver videregivet, fortæller 

Bjarne T. Madsen.

Samarbejde med  

tekniske skoler

NG Metal har siden 2016 

oprettet samarbejde med 

en teknik- og svejseskole i 

byen Lviv. Et samarbejde, 

der både bygger på til-

gang til kvalificeret perso-

nale og et socialt ansvar i 

lokalområdet.

- Selvsagt giver det os 

tilgang til kvalificerede 

medarbejdere, men der 

er slet ingen krav om eller 

sikkerhed for, at eleverne 

fortsætter hos os. Sam-

men med andre tiltag 

som for eksempel hjælp 

med møbler til den loka-

le børnehave, tager vi et 

socialt ansvar i lokalområ-

det. Og med 250 ansatte, 

hvor mange bor i lands-

byen tæt på vores fabrik, 

bidrager vi med fornuf-

tige arbejdspladser, der 

forsørger mange familier, 

slutter Bjarne T. Madsen.

•  NG Metal har rødder tilbage til 1904 og er i dag en global virksomhed med hoved-

sæde i Danmark og fabrikker i Danmark og Ukraine

•  Virksomheden tilbyder alsidig produktion af metalkomponenter fra high end rust-

fri komponenter til butiksinventar og maskinfabrikation – fælles er at de er særligt 

rettet mod det globale marked

•  NG tilbyder samtlige processer i værdikæden: 3D design, plade -og rørskæring, 

bukning, stansning, klipning, boring, valsning, fræse- og drejeopgaver, svejsning, 

slibning, pulverlakering, galvanisering, elektropolering, KTL og logistikløsninger

• NG Metal består udover fabrikker af salgs- og handelsfilialer i Norge og Polen

• Læs mere på www.ng-dk.com

Metalvareproduktion er en branche stærkt præget af globalisering, forander-

lig konkurrence og konstant stigende kvalitetskrav. Udfordringer NG Metal har 

været på forkant med – ikke mindst ved etablering af fabrik i Ukraine med mål-

rettet satsning på kontinuerlig medarbejderudvikling

Medarbe
jderud

vikling

FAKTA

 på tværs af grænser og kultur 

Jobmesse, Ukraine

Teknisk afdeling, Ukraine ANNO
NCE

Af Andreas Excalibur Bygbjerg

Begejstringen var stor, da 

den splinternye 6KW fiberla-

serskærer ankom til Ålsrode 

Smede & Maskinfabrik fra 

Italien for knap en uge si-

den. Nyerhvervelsen betyder 

nemlig, at den østjyske fabrik 

kan kalde sig totalleverandø-

rer inden for samtlige skære-

metoder.

– Vi har allerede vand-

skæring og plasmaskæring 

i vores portefølje, men med 

anskaffelsen af fiberlaser-

skæreren er paletten kom-

plet. Den nye maskine gør 

os mindre afhængige af un-

derleverandører af skæring 

og vil fremover reducere 

vores leveringstid med 1-2 

arbejdsdage på laserskårne 

emner, fortæller Brian Basse.

Vild med maskiner 

Udstyret skal være i orden, 

hvis det står til Brian Basse, 

som i nyere tid har investe-

ret i fem svejserobotter og 

tre CNC-vandskæremaskiner. 

Men den teknologibegej-

strede indehaver af virksom-

heden understreger, at der 

med tilgangen af nye maski-

ner også følger et særligt an-

svar over for kunderne. 

– Det har altid stået højt på 

vores prioritetsliste, at vi skal 

være i stand til at yde den 

bedst mulige rådgivning til 

vores kunder, og det kræver 

naturligvis viden om vores 

maskiners muligheder og 

begrænsninger. Der er stor 

forskel på hvilke opgaver, der 

egner sig bedst til de forskel-

lige maskiner, og her er det 

vores ansvar at tilbyde den 

løsning, som er mest renta-

bel for kunden, forklarer Bri-

an Basse. 

Fuld fart på fiberlaseren

Den store fordel ved fiber-

laserskæring er farten, hvor-

med opgaverne udføres. Der 

er ingen af de øvrige meto-

der, som er ligeså konkur-

rencedygtige, når det drejer 

sig om tynde plader på op 

til 15-20 mm. Den foretrukne 

skæremetode bliver dog ikke 

udelukkende afgjort af tids-

perspektivet. 

– Den primære brug af fiber-

laserskæreren vil være til alt, 

hvad der hedder tyndplader, 

som gerne må få varme. Men 

vi har også kunder, som kun 

vil have vandskåret deres 

emner, fordi det er en kold 

proces, som derfor ikke efter-

lader hærdede zoner på em-

nerne, udtaler Brian Basse. 

Ifølge Brian Basse er der 

dog ikke tale om, at de nyere 

metoder helt kommer til at 

erstatte de ældre. 

– Plasma- og autogen-

skæring bliver brugt til de 

tykkere materialer, men giver 

et lidt grovere resultat end 

vand- og laserskæring. Der 

er dog stadigvæk tale om en 

rigtig god kvalitet, forsikrer 

han.

Den manglende brik er faldet på plads hos Ålsrode Smede- & Maskinbrik, hvor 

en fiberlaserskærer netop er blevet tilføjet fabrikkens imponerende maskinpark. 

Nu kan vi snart ikke finde på mere, kommer det fra indehaver Brian Basse. 

FAKTA:

  Ålsrode Smede & Maskinfabrik startede i 1978 i Ålsrode, men 

flyttede i år 2000 til Grenaa. Her råder fabrikken over et fabriksareal 

på 8800 m², efter at have gennemført en udvidelse på yderligere 

2.000 m² i 2017-2018. De råder desuden over egen teknisk afde-

ling.

  Fabrikken tilbyder: Vandskæring, plasmaskæring, fiberlaserskæ-

ring, pladebearbejdning, manuel svejsning, robotsvejsning, CNC-

bearbejdning, fremstilling af stålkonstruktioner, industrimontage 

& reparationer. 

  Virksomheden er ISO 9001, EN 1090 og ISO 3834-2 certificeret, 

og kundegrupperne omfatter blandt andre offshore branchen og 

vindmølleindustrien. Dermed har virksomheden stor erfaring med 

og viden om fremstilling af emner og konstruktioner med meget 

høje kvalitetskrav.

 Læs mere på www.aalsrode.dk

Fiberlaser fuldender  

maskinparken 

Fiberl
aser.

Af Casper Munk Hansen

Støberiet Dansk Skalform A/S 
støber til mange brancher, 
bl.a. industrien, landbruget, 
fødevare og hydraulik, og 
der støbes i mange materia-
ler som jern, stål, rustfri stål, 
aluminium og bronzer.  

Virksomheden producerer 
ekstremt holdbart støbegods 
til alle slags industrier, der 
kræver formstøbte metal-
komponenter og maskindele 
med mange detaljer. Et tæt 
samarbejde med kunden, 
hvor konstant korrespondan-
ce og udveksling af arbejds-
tegninger er en selvfølge, sik-
rer det bedst mulige produkt 
til formålet. 

Støberiet specialiserer sig 
i to typer støbning: Croning 
og Lost Wax. Hvor man under 
Croning bruger støbeforme 
af en blanding af sand og ad-
ditiver, former man med Lost 

Wax indledningsvist voks, 
der efterfølgende dyppes i 
keramisk materiale, som skal 
størkne, inden voksen auto-
klaveres væk. Croning anses 
som en af de fineste sandstø-
bemetoder. Lost Wax giver 
imidlertid et endnu finere 
resultat, hvor en nøjagtig 
kopi af modeludstyret kom-
mer frem, når det keramiske 
formmateriale fjernes efter 
støbning. 

Støbning til høje belast-
ninger
Blandt Dansk Skalform A/S’ 
slutkunder finder man bilfa-
brikanterne Alpina og McLa-
ren. Til dem støber Dansk 
Skalform A/S motordele. Det-
te er en speciel udfordring, 
eftersom sådanne kompo-
nenter kræver enorme termi-
ske belastningsevner.

– De turboladere og mo-
tordele, vi har produceret 

for McLaren, er støbt i et 
helt vanvittigt materiale. 
Det består blandt andet af 
en blanding af krom, nikkel 
og mangan. Resultatet er, 
at motordelen kan klare en 
arbejdstemperatur på 1100 
celsiusgrader. Her nærmer 
man sig smeltepunktet for 
almindeligt støbejern, forkla-
rer Søren Dissing, CEO ved 
Dansk Skalform A/S.

Med programmet MAGMA 
kan Dansk Skalform A/S teste 
støbegodset for hotspots og 
huller, inden der støbes. Her 
afgøres det også ved hvilken 
temperatur, der skal støbes, 
og hvordan indløbet skal 
konstrueres. Optisk scanning 
fra Zeiss sørger for, at nøjag-
tigheden bliver overholdt.

Organiske former
– Godt støbegods har en 
naturlig form. Skarpe kan-
ter og buk giver ikke stærke 

konstruktioner. En bukket 
plade tager al belastningen 
i bukket. Derfor er det vig-
tigt, at støberiet bruger deres 
know-how om støbegods i 
konstruktionsfasen, fortæller 
Søren Dissing. 

Dansk Skalform A/S byg-
ger selv sine støbemaskiner. 
Når et stykke støbegods gi-
ver problemer, har støberiet 
derfor også friheden til selv 
at fremstille en maskine, der 
kan løse problemerne. I stø-
beriet anvendes også 14 ro-
botter under produktionen.

 Robotterne har været en 
aktiv del af støberiets funkti-
on de sidste 25 år.     

•  Dansk Skalform A/S’ slo-
gan er: Gods med idé i 

•  Dansk Skalform A/S huser 
70 medarbejdere på stø-
beriet i Aars

•  Blandt virksomhedens 
mange maskiner er ni 
fuldautomatiske Croning-
maskiner og tre støbelin-
jer for Lost Wax

•  Virksomheden er grund-
lagt af diplomingeniør 
Holger Dissing i 1975

 www.skalform.dk

Støberi til ekstremerneNår en sportsvogn drøner over asfalten, er det fordi dens motorer er støbt til at modstå utrolige termiske 
belastninger. Det jyske støberi Dansk Skalform A/S er mester i støbedisciplinen

ANNONCE

Tapning af 1600 grader varmt stål fra højfrekvensovn.

Godt støbegods har naturlig form.

Skarpvinklet profilering
At finde den rette indgangsvinkel til en fortælling, der skaber værdi for virksomhe-
den, kan være en uoverskuelig og anstrengende øvelse. 

Hos Nordiske Medier har vores tekstforfattere stor erfaring med at skarpvinkle og 
formidle den gode historie på vegne af virksomheder i alle størrelser. Tekstgenren 
kaldes advertorial – og vi har både mediet, midlerne og målgruppen. 

Vi ved, det bliver læst
Vores annoncetest viser, at 70% af vores læsere ser eller læser advertorials.

Udviklingen peger da også kun én retning. Det forventes,  at advertorials vil udgøre 
over 70% af den samlede annoncering i 2021.  

Jern & Maskinindustrien tilbyder lige nu en branding kampagne, hvor både 
advertorials og displayannoncer indgår til en helt speciel pris. 

Giver du kaffe...?
... så vil vores mediekonsulenter meget gerne komme forbi og fortælle dig om dine 
muligheder for effektiv eksponering i Jern & Maskinindustrien.

Kontakt en konsulent i netop dit område - vi glæder os til at vise vores læserskare af 
ledere og beslutningstagere, at din virksomhed rummer noget helt specielt!

Advertorials er det nye sort
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