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Mere
fem-akset
til JT Teknik
På Emo 2013-messen skrev
prototypespecialisten, JT Teknik,
under på købet af endnu et femakset bearbejdningscenter fra DMG.

Af Thore Dam Mortensen
tdm@teknovation.dk
HANNOVER:
Den fremadstormende prototypespecialist, JT Teknik
ApS, der fører en varieret
produktion af specialdele og
prototype til kunder inden
for blandt andet medicinalog bilindustrien kunne på
Emo 2013-messen sige goddag til endnu en fem-akset
DMG-maskine
Konkret er der tal om det
fuldt fem-aksede DMU60EVO-bearbejdningscenter.
Den officielle underskrivelse af kontrakten foregik

således på messen, og der
gik ikke mange dage for
Spøttrup-virksomheden, var
det derfor først muligt at løfte sløret efter messen.
Dog forventer virksomheden, at maskinen, der kommer med automatiseringsløsningen med paletteveksler og ti paletter samt tilvalg
af værktøjsmagasin på 120
værktøj, først er helt indkørt
og klar til fuld produktion
engang i løbet af efteråret.
Det jyske firma har siden
opstarten i 1991 satset hård
på at opnå specialistkompetencer inden for spåntagende
bearbejdning af prototyper.

Troels Toft Pedersen giver på Emo 2013-messe hånd med salgsmedarbejder hos DMG Mori Danmarks Henrik Blaabjerg
på købet af det fuldt fem-aksede DMU 60Evo-bearbejdningscenter inklusiv paletteløsning og værktøjsmagasin.

Igennem det seneste årti er
produktionen desuden gået
automatiseringsvejen, så alt
bearbejdning dag foretages
med Cam-programmet Mastercam og en del af produktionen er automatiseret med
paletteløsninger, så maskinerne kan stå over natten.
Det hårde flid har, ifølge
salgsansvarlig, Peter Hjelm,
resulteret i finvækst, der be-

Et kig ind i bearbejdningscenteret.









      

tyder, at firmaet nu runder
17 medarbejdere fra fem
mand i 2007, hvor den nuværende direktør og ejer,
Troels Toft Pedersen, overtog firmaet efter sin far.
På kundesiden fremhæver
han blandt andet emner leveret til den danskdesignede
sportsvogn Zenovo fra præstøvirksomheden Zenvo Automotive.
Med DMG-centeret runder
virksomheden nu hele fem
fem-aksede CNC-maskiner i
produktionen, der desuden
tæller tre tre-aksede og to
drejebænke.
Der er tale om den anden
fem-aksede DMG-maskine,
da firmaet fik den første i
2011.

Mød DMG Mori i Odense
Den danske del af DMG Mori-koncernen er naturligvis
igen på plads, når der kaldes til Værktøjsmaskiner-messe,
VTM 2014, den 1. til 4. april i Odense Congress Center.
Inden er maskinen til JT Teknik afleveret, ligesom en
stribe andre aktuelle leverancer, men der vil blive stillet
skarpt på et repræsentativt udvalg af maskiner på standen, lover DMG Mori, som netop i disse uger er i færd
med at planlægge standens udformning.

Fremadrettet vil virksomheden satse yderligere på at
automatisere produktionen,
og så er der kommet hul på
eksporten (dog indirekte),
der i dag udgør omkring 20

procent af omsætningen, lyder det fra Peter hjelm.

Hermle har
fortsat vækst i salget
Tyske Berhold Hermle AG
rapporterer om en fremgang
på yderligere ni procent efter
årets første ni måneder, og
står dermed til endnu et rekordresultat for helåret. Producenten, der har domicil i
sydtyske Gosheim, mærker
særligt stor interesse på eksportmarkederne, der også
primært er interesserede i de
mest avancerede maskiner i
programmet, oplyser koncernen. Således venter man
at stå med en ordreportefølje
på cirka 145 millioner euro
ved årsskiftet, hvor man ved
nytårstid 2012/2013 havde

en på: 87 millioner. Selv om
3. kvartal omfatter Emo
2013-messeterminen, så er
det ikke messesalg, der er årsagen. Det har været en jævn
opadgående kurve over alle
årets første ni måneder. I oktober måned har virksomheden således også kunnet notere en fortsat stigende efterspørgsel, hvor mange af
kontakterne er opstået i forbindelse med Emo 2013,
påpeger Hermle.
Det er særligt det seneste
bearbejdningscenter
C32,
som har vakt opsigt på messen, og som der nu kommer

mange forespørgsler på, rapporteres det videre. På messen vistes også en komplet
celle, og netop de større, og
komplette løsninger er en
anden klar tendens, når talen
falder på hvor efterspørgslen
er størst, oplyser Hermle.
Firmaet er i Danmark direkte
reprsæenteret gennem eget
datterselskab, Hermle Nordic, der har domicil i Årslev
på Fyn.
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