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AM VÆRKTØJ 
DELTAGER PÅ 
ELMIA SUBCONTRACTOR 2014

AM VÆRKTØJ A/S FREMSTILLER 
EN BRED PALETTE AF VÆRKTØJ 
FOR PLADEBEARBEJDNING:

 Specialist i værktøj
 Snit- og stanseværktøj
 Dybtræksværktøj
 Kantpresseværktøjer
 Transferværktøj
 Specialmaskiner
 Rørbearbejdningsmaskiner
 Produktionslinier
 Stanse og klipværktøjer, samt valser  

 for profilvalselinjer
 CNC bearbejdning op til 5 meter
 Test og afprøvning af værktøj 

AM VÆRKTØJ
TEKNIKVEJ 25 / DK-5260 ODENSE 
TELEFON +45 63 95 56 00
WWW.AMV.DK

UG Metal A/S oplever en
markant stigning i antallet af
offshorerelaterede projekter,
og et af dem har indirekte
udmøntet sig i international
anerkendelse til Hedensted-
virksomheden.

Cresto AB, svensk produ-
cent af personligt faldsik-
ringsudstyr, er blevet tildelt
den prestigefulde Red Dot
Award: Product Design 2014
i kategorien ”Safety Techno-
logy”, oplyser direktør hos
UG Metal Mikkel Uden-
gaard.

Cresto-faldsikringsløsnin-
ger anvendes hvor der arbej-
des i højderne på eksempel-

vis havvindmøller. Res-Q
DD er et innovativt produkt
med et reb omkring en aksel,
der via en indbygget bremse,
virker straks i tilfælde af
fald.

Støberiet har været med på
projektet fra begyndelsen, og
har støbt ”huset”, forklarer
han og uddyber, at Red Dot
Award er verdens største de-
signkonkurrence med næs-
ten 5.000 indsendte bidrag i
2014.

Svendborg-virksomheden
Nadiro A/S er en anden ma-
ritim aktør med tilknytning
til UG Metal. Her har støbe-
riet medvirket til udviklin-

gen af Drop-In-Ball-udløser-
mekanismen til redningsbå-
de.

Hedensted-støberiet har
fremstillet beslag til de aktu-
elle 32 kilo-Newton-syste-
mer, som redningsbåden er
hægtet fast med. Beslagene
er støbt i aluminiumbronze,
som er en af de stærkeste le-
geringer der findes. Man

skal i den forbindelse tænke
på, at miljøet er saltvand.
Kuglen, som er essentiel for
at båden bliver frigjort efter
nedhejsning til vandoverfla-
den, har vi også stået for, for-
tæller Mikkel Udengaard, og
understreger, at også dén op-
gave har stort potentiale
fremdadrettet.

De faste leverancer til off-

shoresektoren har været med
til at gøre 2014 til et travlt år,
og det er svært at ”nå hele
vejen rundt”, som Mikkel
Udengaard formulerer det.
Derfor vil han også i år drage
til Jönköping for at deltage
på Elmia Subcontractor-
messen:

Det er den eneste messe,
som virksomheden derfor

prioriterer, netop fordi den er
så bredt funderet. Deltagel-
sen er en god mulighed for at
hilse på vores nordiske kun-
der og samarbejdspartnere i
et mere uformelt forum lige-
som man selvfølgelig også
håber på, at få nogle nye
kontakter deroppe. 
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De mangeartede aktiviteter hos støberiet omfatter blandt andet Crestos faldsikringsløsninger, Res-Q DD, og Nadiros
Drop-In-Ball-udløsermekanisme til redningsbåde.

UG Metal-
succes med
offshore
Hos UG Metal demonstreres 
støbeevnerne i form af nogle af de
seneste opgaver, hvor støberiet har
været hovedleverandør til blandt
andet offshore-området.

De danske udstillere på am-
bassaden i Stockholm og
CFU´s stand er netop blevet
præsenteret i en folder, der
er udsendt til relevante ind-
købsansvarlige i Sverige, op-
lyser Danmarks Ambassade i
Stockholm.

Der er en halv side med
præsentation af de enkelte
udstillere samt samlet infor-
mation om den fælles aktivi-
tet i Jönköping på fælles-
standen i forbindelse med
Elmia Subcontractor 2014.

Folderen, og udsendelsen,
giver traditionelt et pænt ry-
kind på standen, der også er
genstand for "officiel" op-
mærksomhed omkring Dan-
mark, der i høj grad er ken-
detegnet af en række interes-
sante underleverancer til
svenske industrivirksomhe-
der.

CFU har i øvrigt sammen
med Væksthus-Midt taget

initiativ til et særligt netværk
i forbindelse med Elmia Sub-
contractor 2014, hvor virk-
somhederne, fortrinsvis fra
Region Midt, kan få hjælp
før, under og efter messen.

Ud over den almindelige
indsats for udstillerne på
CFU-fællesstanden i Jön-

köping, vil der i år også være
et område på ekstra 30 kva-
dratmeter, hvor virksomhe-
der med begrænset erfaring
med messemediet kan træk-
ke ekstra på CFU både før,
under og efter messen, frem-
hæver Knud Hareskov, CFU.
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En snes på 
ambassadens stand
Den danske fællesstand, arrangeret af CFU og 
ambassaden i Stockholm, har samlet en snes 
danske udstillere om en fællesstand i Jönköping, 
hvor metalindustrien dominerer.

Blandt udstillerne på fællesstanden er der
overvægt af metalunderleverandører.


