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TILBUD

En Advertorial hos Nordiske Medier giver dig mulighed for at skabe autenticitet, der driver engagement hos det rigtige publikum. 
Hvad enten dit budskab er til bygge- og anlægssektoren, autobranchen, transportbranchen, plejesektoren, fremstillingsindustri, 
entreprenør- og håndværkerindustri mv. er Nordiske Mediers 210.000 læsere, 225.000 nyhedsbrevsmodtagere og 1.000.000 md. 
besøgende* et relevant publikum. De har nemlig både beslutningskompetencer og midler til rådighed til at handle professionelt.

En Advertorial skabes i samarbejde med Nordiske Mediers kommercielle tekstforfattere, som sikrer kvalitetsindhold, troværdighed 
og høj faglighed der typisk tager afsæt i en positiv nyhed eller historie om virksomheden, som optræder i nyhedsstrømmen over 
for modtageren. Med andre ord har advertorials samme form og placering som det redaktionelle indhold - dog naturligvis med en 
angivelse af, at der er tale om annoncering.

Fortæl din historie og få den læst 
af den rette målgruppe.

ANNONCE

Opretning af aksler er stadig et vig-

tigt kerneområde for MarineShaft. 

Virksomheden har netop taget de-

res nye 8.000 tons presser i brug, 

og kan nu rette aksler op til 1.500 

mm i diameter. Igennem årene har 

MarineShaft dog udvidet aktivi-

teterne, så de i dag kan tilbyde en 

bred palet af serviceydelser.

Mobil Maskinering

MarineShaft udvikler løbende mo-

bilt udstyr, der gør dem i stand til at 

udføre opgaverne on-site. Det gæl-

der blandt andet propellerrepara-

tioner, laseropmåling, udboring af 

stævnrør, udboring og opsvejsning 

af konusser i rorblade. 

–  Vi har hos MarineShaft en stor 

knowhow og er kendt for at le-

vere et godt håndværk, både når 

arbejdet udføres i vores værk-

sted og on-site. Vi har korte be-

slutningsveje, vi er fl eksible og 

vant til at handle hurtigt. Vigtige 

faktorer når man arbejder med 

skibsreparation, hvor hver time 

tæller, fortæller Lisa Hjermitslev.

Laser Cladding

Laser cladding er den nyeste svej-

seteknik i MarineShafts porteføl-

je, og en teknik med mange an-

vendelsesmuligheder. Med laser 

cladding kan der svejses på emner, 

som ikke tåler normal svejsning, da 

varmeudledningen er minimal og 

efterfølgende varmebehandling 

kan undlades. Laser cladding kan 

anvendes på emner med højt kul-

stofi ndhold - emner som normalt 

ikke har været svejsbare. For ek-

sempel kan MarineShaft nu opsvej-

se kromringe. En hurtig reparation 

til kun en brøkdel af nyprisen. Ud-

styret er desuden mobilt, så laser 

cladding kan også udføres on-site.

Lager af stål

MarineShaft har igennem årene 

opbygget et meget stort lager af 

klassegodkendt stål med en værdi 

på et tocifret millionbeløb, hvilket 

gør virksomheden i stand til at 

fremstille nye aksler med meget 

kort leveringstid. 

–  Vi har rundstål i forskellige kva-

liteter fra Ø80mm til Ø900mm 

med længder op til 17m, og sam-

tidig har vi foringer i rustfri stål og 

bronze samt komposit bøsninger. 

I og med at alt materiale ligger 

med klassecertifi kat, så er vi klar 

til at starte arbejdet, så snart vi 

modtager ordren, siger Lisa Hjer-

mitslev.

Skibsreparationer

MarineShaft udfører også traditio-

nelle skibsreparationer som repa-

ration/vedligeholdelse af motor, 

gear, spil- og dæksudstyr samt 

hydraulik. En del kunder vælger at 

lægge skibet til kaj i Hirtshals og få 

udført diverse skibsreparationer. 

Lige nu ligger det færøske skib VA 

705 Brestir ved kajen. Skibet skal 

sandblæses og males og propel-

lerudstyret og diverse dæksudstyr 

skal renoveres.

MarineShaft forsøger løbende at 

udvide og udvikle virksomhedens 

forretningsområder. Fælles for alle 

områder er det gode håndværk 

og den gode service, som er vigti-

ge parametre i den internationale 

konkurrence.

MarineShaft – Mere end opretning af aksler

MarineShaft er kendt verden over for klassegodkendt opretning af propelleraksler og rorstammer. Men MarineShaft kan meget mere end det, og fælles 

for alle områder er det gode håndværk og den gode service 

On-site opsvejsning og udboring af rorkonus. MarineShaft har specialdesignet en 

række mobile udstyr, der gør virksomheden i stand til at udføre mange opgaver 

on-site.

4½ døgn efter modtagelse af ordre er rorstammen til M/V Irena Arctica færdigbe-

arbejdet, klassegodkendt og klar til montering i ror.

MarineShaft tilbyder også:

  Komplet renovering af 

propellerudstyr, thrustere, 

rorarrangementer

  Service af Reintjes gearbokse

  Køleafdeling med service af 

RSW anlæg, vakuumanlæg, 

køle- /fryseanlæg mv.

  Kemisk rensning af vakuum 

toiletsystemer

  Ventilationsrens og ice 

blasting

I 1990 besluttede VIKA og Produc-
tion & Design at slå sig sammen til 
VPD Bearbejdning Aps. Virksomhe-
den har nu ligget i Regstrup i knap 
27 år, og er godt tilfredse med, 
hvordan tingene befinder sig.

–  I fremtiden vil vi gerne være der, 
hvor vi er nu. Vi beskæftiger rundt 
regnet 15 medarbejdere, og det 
har vi gjort siden 1990, siger Per 
Ståhlberg, administrerende direk-
tør.

VPD bearbejdning vil gerne være 
med i hele den proces kunderne 
går igennem - helt fra idé til leve-
ring. 

–  Vi ønsker at servicere kunden fra 
idé til bearbejdning, produktion 
og indtil leveringen. Vi vil gerne 
være med i hele processen, det 
kan vi. Men vi behøver det ikke. 
Vi vil også gerne lave det enkle. 
Eksempelvis en blanket som skal 
bukkes op til det færdige emne, 
det sørger vi for. Vi monterer også. 
Så vi kan være totalleverandør, 
men vi behøver det ikke, siger Per 
Ståhlberg.

Hos VPD Bearbejdning starter alle 
samarbejder med en god dialog 
med kunderne. Virksomheden ind-
tager en rådgivende rolle, og giver 
kunden et billede af, hvad der er re-
alistisk. Hvis det ikke kan laves præ-
cis sådan som kunden havde fore-
stillet sig det, er VPD Bearbejdning 
specialister i at komme med forslag 
til, hvordan det så kan laves, så det 
kommer så tæt på det, kunden op-
rindeligt ønskede sig. 

Glade kunder og nye maskiner
På VPD Bearbejdnings hjemmeside, 
står der, at VPD står for; venlige, 
dygtige og pålidelige. Det er ikke 
noget virksomheden selv har fun-
det på .

–  Det var nu noget vores kunder 
fandt på, det med venlige, dygti-
ge og pålidelige, men det klinger 
jo godt, og så er det en dejlig på-
mindelse for os som virksomhed 
om, at vi har tilfredse og trofaste 
kunder, siger Per Ståhlberg. 

–  Vi kan det her, vi er underleve-
randør af bearbejdning i metal 
og plast. Det er der også mange 

andre der kan, vi synes bare, vi 
måske er en lille smule bedre end 
andre, siger Per Ståhlberg.

I Regstrup kan man dog meget 
mere end bearbejdning af metal og 
plast. Virksomheden tilbyder også 
bearbejdning af aluminiumprofiler 
og overfladebehandling. Det har 
VPD Bearbejdning altid gjort, og 
virksomheden forsøger hele tiden 
at have moderne maskiner, der kan 
leve op til de krav der stilles på mar-
kedet. 

–  Vi forsøger til en hver tid at have 
en maskinpark, der giver os mu-
lighed for at forfølge målsætnin-
gen om, at servicere kunderne 
bedst muligt. Vores maskiner er 
nye, og vi prøver altid at følge ud-
viklingen. Så vi har maskiner til 
det hele, hvad end kunden skal 
have bearbejdet, graveret eller 
overfladebehandlet, så kan vi lave 
det langt hen af vejen, siger Per 
Ståhlberg.

For VPD Bearbejdning var 2016 
et godt år, sådan som det plejer. 
2017 forventes at blive lige sådan, 

og i tråd med målsætningen om at 
have en moderne og nutidig ma-
skinpark forventer virksomheden 
at 2017 bliver det år, hvor der må-
ske investeres i en vandstråleskæ-
rer. Virksomhedens hjemmeside er 
desuden ved at blive opdateret til 
en mere moderne version.

Dialog og nye maskiner giver tilfredse kunder
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VPD Bearbejdning tilbyder 
blandt andet:•     Laserskæring: 3 KW fiberlaser format 1500 x  
3000 med skiftebord.2,5 KW CO2 laser med forhøjet 

Z axe (600 mm).
•  Revolverstansning:   format 1250 x 2500.•   Kantbukning : 50 Tons op til 2000 mm.100 Tons op til 3000 mm. Med 
automatisk værktøjsveksling.• Spåntagende bearbejdning: 

 3  og 5 axede CNC. •   Bearbejdning af aluminium-
profiler:
Opskæring  på automatisk sav 
fra + 30 gr. til -30 gr.•  Fiberlasergravering  max. for-

mat  af én gang Ø400 mm.•  Værksted til fremstilling af prototyper.
• Glas og plastgranulatblæsning.• Vibrationsafgratning. … og meget mere.

VPD Bearbejdning har mange års erfaring med bearbejdning i mange slags materialer. Virksomheden kan fungere som totalleverandør og  

underleverandør, og sørger altid for at have en ny og moderne maskinpark der kan leve op til kundernes forventninger

Bukkeafdeling

Montageafdeling

Lasergravering

Co2 laser med ekstra højde

Eksempel på pladeemne

Axe kontrol 

Af Charlotte Haagen

Damvig Develop har været på 

markedet for 3D print siden 1995. 

Virksomheden var blandt de første 

i Danmark til at beskæftige sig 

med 3D print og kommer derfor 

med en knowhow og en viden, 

der er svær at fi nde andre steder.

–  Vi har jo været med allerede fra 

den spæde start, hvor man be-

gyndte at tale om 3D print. Vi er 

et tæt sammentømret team, som 

nyder at følge udviklingen, og vi 

er meget passionerede omkring 

3D print, siger Susanne Damvig 

ejer af Damvig Develop

Faktisk har Damvig Develop opar-

bejdet så meget erfaring med 3D 

print, at de virksomheder der ud-

vikler og producerer 3D printere 

henvender sig til Damvig Develop, 

når maskinerne skal testes i ud-

viklingsfasen.  

Markedet for 3D print har ud-

viklet sig meget siden 1995, og én 

af de ting som Damvig Develop 

kan se er, at tilgængeligheden af 

3D print er den, der har udviklet 

sig mest. Engang var det kun de 

store og veletablerede virksom-

heder der havde råd til at printe i 

3D, hvor der i dag både er store og 

små spillere på markedet.

Nye maskiner

Hos Damvig Develop er det meget 

vigtigt hele tiden at have en

maskinpark, der lever op til de 

nyeste standarder og teknologier 

indenfor 3D print. Virksomheden 

har i december 2016 anskaff et 

sig en 3D farveprinter.  Maskinen 

hedder Stratasys J 750, og er den 

første af sin slags i Nordeuropa. 

Den kan eksempelvis anvendes, 

hvis en kunde skal have printet en 

samling af komplekse gear, hvor 

det kan være fordelagtigt, at hvert 

gear har sin egen farve. Kunderne 

sender farvespecifi kationerne i 

en vrml fi l, som Damvig Develop 

printer. Denne teknologi er helt ny, 

og med Damvig Develops mange-

årige erfaring, kan virksomheden 

gå ind og rådgive kunderne om, 

hvordan de skal anvende deres 

digitale værktøj, så farvespecifi ka-

tionerne kommer rigtigt ud i den 

anden ende.

–   Sådan er det altid, når man 

arbejder med den nyeste tek-

nologi. Vi har prøvet det mange 

gange før, fordi udviklingen går 

stærkt. Der vil altid være en op-

startsfase når ny teknologi intro-

duceres til markedet, og der går 

vi gerne ind og vejleder kunden, 

siger Susanne Damvig. 

Det unikke ved Stratasys printeren 

er, at den er udstyret med fl ere dy-

ser, som kan sprøjte et meget fi nt 

lag materiale ud, der giver en unik 

kvalitet og en overfl adetykkelse 

på ned til 14My. 

Produktions muligheder

Det giver mange muligheder, når 

der kan printes så fi nt detaljerede 

emner, som Damvig Develop kan. 

Nyligt har virksomheden printet 

emner, der skulle indgå i robotter, 

som indgik i en større produktion. 

Emnerne skulle derfor være meget 

små, og passe ind i andre emner, 

og skulle selvsagt printes med stor 

nøjagtighed. Damvig Develop har 

også printet designer brillestel i 

mange forskellige farver, og én af 

de ting, som Damvig Develop kan 

se med deres mange årige erfa-

ring på markedet er, at kvaliteten 

og holdbarheden af de emner 

der kan printes, hele tiden bliver 

bedre. 

–  Den kvalitet man kan printe i 

dag er meget bedre end den 

var i halvfemserne. I dag kan vi 

blandt andet printe de tandsæt, 

der anvendes hos tandlæger, 

som i gamle dage blev støbt i 

gips, siger Susanne Damvig.

ANNONCE

Nordeuropas første 3D 
farveprinter står hos 
Damvig Develop A/S
Damvig Develop har siden 1995 været passionerede omkring 3D print. Det er virksomheden stadig, og den erfaring Damvig Develop har 

opbygget gennem de sidste 22 år, anvender virksomheden til at rådgive kunder og udviklere af 3D printere

Damvig Develop efterstræber 

hurtig levering, og kan levere 

emner på ned til 1-2 hverdage I 

høj præcision og kvalitet.

•  Stratasys farveprinteren kan 

printe både fuldfarvet, transpa-

rent og blødt på samme tid.

•  Damvig Develop A/S tilbyder 

farveprint med mere end 

350.000 farvekombinationer.

•  Damvig Develop er stiftet og 

ejes af søskendeparret Susanne 

Damvig og Jesper Damvig.

første af sin slags i Nordeuropa. 

Den kan eksempelvis anvendes, 

hvis en kunde skal have printet en 

samling af komplekse gear, hvor 

det kan være fordelagtigt, at hvert 

gear har sin egen farve. Kunderne 

sender farvespecifi kationerne i 

en vrml fi l, som Damvig Develop 

printer. Denne teknologi er helt ny, 

og med Damvig Develops mange-

årige erfaring, kan virksomheden 

gå ind og rådgive kunderne om, 

hvordan de skal anvende deres 

digitale værktøj, så farvespecifi ka-

tionerne kommer rigtigt ud i den 

anden ende.

–   Sådan er det altid, når man 

3D printet brillestel i Nylon (SLS) og efterfølgende indfarvet i kundespecifi k farve.

Foldestol til Festivalbrug 3D printet i 

Nylon (SLS)

Mini Guru i  3D farveprint 

3D farveprint printet på Damvig Develops nye Stratasys J750 printer

Funktionel mekanisk konstrueret emne, 

3D printet i nylon (SLS) og efterfølgende 

indfarvet i kundespecifi k farve

Af Charlotte Haagen
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