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Pressemeddelelse, Maj 2018 
 
 

Danmarks største slyngrenser 
 
Den danske forhandler kalder den for en monster-stor hængebaneslyngrenser. Den står i Grindsted hos 
ARMACOAT, et specialfirma i industriel coating. Her kalder de den Danmarks største og hurtigste. Og med 
god grund… Maskinen kan rense stål-emner på op til 3,5 ton med en højde på 3500 mm og en bredde på 
2900 mm.  
 

Se kort film om Danmarks største (og hurtigste) slyngrenser på armacoat.dk 
 
Udover størrelsen, så er slyngrenseren både effektiv og hurtig. Et emne, der normalt vil tage 4-5 timer at 
sandblæse, kan slyngrenseren klare på mellem 5 og 10 minutter, og imens kan operatøren benytte tiden til 
at forberede næste emne. Det betyder, at ARMACOAT kan få leveret et parti stål-emner om formiddagen og 
garantere overfladebehandlede emner, enten vådlakerede eller pulverlakerede, til levering dagen efter – og 
det kan kun lade sig gøre, hvis rensningen er hurtig, effektiv og ensartet. 
 
Kom og oplev slyngrenseren 
Selve maskinen er stor - rigtig stor. Det er næsten umuligt ikke at blive imponeret af størrelsen, når man står 
ved siden af den. Og det kan snart lade sig gøre, idet ARMACOAT holder åbent hus 
 

Torsdag den 14. juni kl. 13.00-16.00 
 
Adressen er Huginsvej 2-4, 7200 Grindsted. Af hensyn til forplejning ønskes tilmelding til Ketty på enten 
kso.dk@armacoat.dk eller 75 32 17 55. 
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På dagen vil der være rig mulighed for at komme rundt og se hele virksomheden, herunder de forskellige 
forbehandlingstyper foruden slyngrensning samt overfladehandlingstyper, såsom vådlakering, pulverlakering 
og hvirvelsintring. 
 
Om ARMACOAT 
ARMACOAT har mere end 40 års erfaring med overfladebehandling og beskæftiger for tiden 13 
medarbejdere fordelt på et produktionsareal på godt 8.000 m². ARMACOAT er en underleverandør-
virksomhed, der beskæftiger sig med overfladebehandling af jern- og metalvarer. I spidsen står Henrik Haahr 
Hansen, der startede i firmaet i 2015 med mange års erfaring fra branchen. 
 

 
Henrik Haahr Hansen, Daglig Leder hos Armacoat 
 
”Vi har to helt klare fokusområder; det ene er kvalitet, og det andet er hurtig behandling”, forklarer Henrik og 
fortsætter "Og det er da også derfor, vi har investeret flere millioner kroner i en slyngrenser, som netop 
understøtter disse færdigheder. Det er vores klare målsætning, at kvaliteten af ARMACOATs produkter og 
serviceydelser til enhver tid skal leve op til de specificerede kvalitetskrav OG leveres til den aftalte tid. 
Kvaliteten skal styres, så vores kunder klart oplever samarbejdet med ARMACOAT som værende 
professionel og seriøs." 
 
Kontakt Henrik for priser og leveringstid på mobil 27 63 65 54 eller mail hha.dk@armacoat.dk. 
 
Armacoat.dk 
For flere information om ARMACOAT, besøg hjemmesiden www.armacoat.dk   
Her er mange gode eksempler på jern- og metalemner, som virksomheden har malet/coated. 
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