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Den erfarne underleverandør
Johnsens Metalteknik A/S,
der har mange års erfaring
med CNC-drejning såvel
som fræsning af diverse em-
ner, oplever i øjeblikket en
klar tendens hen imod de 
rustfrie stål-materialer.

Firmaet, der endvidere kan
konstatere en fremgang i de
mindre- og mellem store or-
drer med kort leveringstid,
har således kunne se, at den
foretrukne leverandør af
skærende værktøj, når det
kommer til hårdmetalsbor,
gevindformere, tappe og
fræsere til fremstilling i net-
op rustfrit materialer, OSG,
har fået en større del af bud-
gettet til skærende værktøj.

Og så er der i det hele taget
kommet mere fokus på mu-
lighederne med forskellige

legeringer, der gør det mu-
ligt at spare omkostninger på
grund af kortere bearbejd-
ningstider, selvom selve ma-
terialet måske er en kendelse
dyrere.

”Vi er underleverandør til
en række forskellige indu-
strier, og udviklingen er klar.
Der er på det seneste kom-
met mange flere ordrer på
rustfrie emner,” siger med-
ejer, Tina Johnsen, og
fortsætter:

”Endvidere er der generelt
kommet flere opgaver med
avancerede emner, hvor der
er højere krav til de indbyr-

des- såvel som overflade-
tolerancer. Og helt basalt
skal emnet selvfølgelig stå
pænt og rent, hvilket vi har
mange års erfaring og ry for
at kunne levere.”

For at imødekomme det
øgede prispres er virksomhe-
den også begyndt at gå mere
i dialog med kunderne, da
det ofte kan betale sig at gå
over til en anden legering,
hvor bearbejdnings- og
standtider kortes ned.

”Vi har et stort fokus på
bearbejdningstests, så vi kan
foretage produktionen på så
optimale vilkår for kunden -
såvel som for os - som mu-
ligt,” understreger hun.

På maskinsiden har virk-
somheden i dag otte CNC-
drejebænke og to CNC-
fræsecentre primært fra
Mazak. Og på drejesiden er
alle maskiner udstyret med
stangladere.

Seneste investering i ma-
skinparken er et Mazak Inte-
grex 200 IV ST Multitasking
bearbejdningscenter, der ef-
terhånden er ved at være kørt

ind og giver muligheder for
en række af de mere avance-
rede og lidt større emner, der
også kræver fræsning, lyder
det fra virksomhedens ejere,
Tina og Preben Johnsen.

AUTOMATISERING VIGTIGT
Selvom der er ved at være en
del lystegn i markedet med
et øget ordreantal, så er en
større fremgang stadig i sin
vorten hos Als-virksomhe-
den, der til gengæld har
brugt meget tid på at optime-

re processer og muligheder-
ne for kunderne.

”Vi har optimeret produk-
tionen, så vi i princippet er
helt klar til at foretage en
Iso-certificering, hvis det
skulle blive aktuelt. Og vores
værktøj kalibreres og regi-
streres præcis som var det
tilfældet,” siger medejer Pre-
ben Johnsen, og fortsætter:

”Endvidere er vi begyndt
kraftigt at overveje automati-
sering med robotter, men vi
har stadig ikke fundet den
optimale businesscase, så at
det har kunnet betale sig.”

”Det har været oppe at
vende mange gange på ek-
sempelvis på vores fræse-
centrer, hvor der i dag er me-
get manuel håndtering invol-
veret. Men med de emner, vi
fremstiller, tager det for lang
tid for robotten at håndtere.
Dog er vi særdeles åbne over
for en løsning, når vi finder
den rette.”

Den foretrukne leverandør af skærende værktøj til bearbejdning i rustfrit stål, OSG, får en større og større andel af værk-
tøjsbudgettet, lyder det fra virksomhedens to ejere, de to søskende, Tina og Preben Johnsen.

qp Vi har et stort 
fokus på bearbejdnings-
tests, så vi kan foretage 
produktionen på så opti-
male vilkår for kunden

- såvel som for os – 
som muligt.

Underleverandøren, af diverse 
bearbejdede emner til metalindustrien, 
Johnsens Metalteknik har fået en 
del mere at se til i rustfrit stål.

Markedets bredeste program!

www.maskingruppen.dk        +45 8645 3400 

Fiberlasere 2 til 5 kW - stand alone, 
med højlager og/eller automatisk sortering

Det seje 
vinder frem 
hos Johnsen

Der er også kommet højere krav til tolerancer og emnets finish på de rustfri emner, frem-
hæver ejerne.

På vaskesiden kan firmaet blandt andet foretage ultralydsvask, så emner eksempelvis kan
svejses.




