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Af John Nyberg

Et sving over vangerne på
næsten 1 meter ved et CNC-
drejecenter er blevet daglig-
dag på Maskinfabrikken
ApS´ adresse i sydfynske
Stenstrup, hvor Bo Pedersen
aktuelt har udvidet maskin-
parken.

Det er sket gennem inve-
steringen i et Doosan Puma
5100 LM-center, som er
købt gennem Duroc Machi-
ne Tool i Randers, der re-
præsenterer den sydkorean-
ske producent i Danmark.

”Egentlig havde jeg kig på
et mindre drejecenter, model
4100, som jeg havde udset
mig brugt ved en svensk
virksomhed, men Duroc
overbeviste mig om, at købet
af den større, og spritnye var

den langsigtede investering,”
fortæller indehaver Bo Pe-
dersen, Maskinfabrikken
ApS, og lader forstå, at for-
skellen i pris i øvrigt ikke var
ret stor.

”Vi kiggede lidt på de em-
ner, som vi i forvejen har op-
gaver til, og kunne med den
valgte maskine dække os
godt ind, så ud over at prisen
var rigtig, så må jeg også
konstatere, at den lidt større
maskine også var det helt
rigtige valg,” siger Bo Peder-
sen, og anerkender dermed
også den vejledning, som
han fik fra salgschef på Fyn
Søren Niemann og direktør
Søren Gerber, begge fra 
Duroc Machine Tool.

”Da de så samtidig havde
adgang til maskinen direkte
fra lageret i Tyskland, så vi

kunne få en hurtig levering,
så var valget bestemt gjort
lettere,” understreger Bo 
Pedersen.

MERE CNC PÅ VEJ
Sideløbende med leverancen
har virksomheden dog også
haft kig på en anden, lettere
brugt Doosan-drejebænk.
Og sideløbende med at 
Duroc har leveret, så er 

der også kommet en anden
Doosan-drejebænk til virk-
somheden.

”Det er et lidt mindre dre-
jecenter, Doosan Lynx
220LM, og som den sidste
del af navnet antyder, så er
opsætningen på de to seneste
CNC-maskiner her hos os
den samme, ligesom der er
samme type CNC-styring
med mere,” understreger Bo
Pedersen.

Det sikrer mulighed for at
køre emner på begge maski-
ner samtidig, hvis serie-
størrelserne skulle nå op i et
større antal, ligesom opera-
tørerne let kan gå fra det ene
drejecenter til det andet:

”Netop det, at vi er trygge
ved funktionerne, og let kan
bevæge os rundt, er vigtigt
på en virksomhed som vores,
hvor der hver dag kører man-
ge, mindre serier igennem,”
siger Bo Pedersen.

Emnerne kan være 0-seri-
er, prototyper samt ikke
mindst reservedele i mindre
styktal. Og nu, hvor størrel-
sen på CNC-drejecentret er
på godt 900 millimeter i dia-
meter, så adskiller virksom-
heden sig lidt fra andre, hvil-
ket bestemt også har spillet
ind, da beslutningen om in-
vesteringen skulle træffes:

”Det gælder jo om at byg-
ge ovenpå, og finde nicher,
hvor vi kan føje yderligere
kunder til,” siger Bo Peder-
sen.

BÅDE CNC OG MANUELT
Maskinparken er alsidig, og
tæller både CNC-fræsning
og –drejning, og herunder
også fem-sidet fræsning, li-
gesom man har en række Te-
ach-in-styrede maskiner.

Ud over spåntagende bear-
bejdning, så tilbyder virk-
somheden sig også med
svejsning og montage, og
sætter en ære i at kunne klare
opgaven hurtigt og til aftalt
tid – også når der ikke lige er
en tegning.

”Reparationsområdet gæl-
der jo ofte komponenter eller
enkelt-emner, som ikke er
tilgængelige hos de oprinde-
lige producenter mere,” siger
Bo Pedersen, og tilføjer:

”Desuden har vi haft for-
nøjelsen af selv at konstruere
løsninger, som vores kunder
ikke har kunnet opdrive an-
dre steder, og det giver natur-
ligt også nogle opfølgende
serviceopgaver såvel som
løbende produktion af reser-
vedele”.

Kendetegnende for indeha-
veren, og medarbejderstaben
i øvrigt, er at man har hæn-
derne godt skruet på, og er i
stand til også at bruge hove-
det, så kunderne kan få en
løsning, der er optimal, når
den bliver afleveret.

”Det er naturligvis udfor-
drende, men også spænden-
de. Det afspejler sig også i at
vi gør en dyd ud af hele tiden
at have lærlinge, og give dem
en udfordrende dagligdag,”
fortæller Bo Pedersen.

Han var sidste år med til at
sikre oprettelsen af industri-
tekniker-uddannelsen ved
den lokale erhvervsskole i
Svendborg, ligesom han og-
så tager en ekstra lærling,
hvis den rette banker på
døren.

”Vi har brug for de unge
mennesker, og både de og vi
lærer af hinanden, og flytter
hinanden, hvilket også har
spillet ind, da vi valgte de se-
neste CNC-investeringer,”
understreger Bo Pedersen,
som p.t. har fire lærlinge i
virksomheden.

Opgraderet
drejning
hos Maskin-
fabrikken
I fynske Stenstrup har
Maskinfabrikken sit domicil, og 
i årets sidste måneder blev 
kapaciteten på CNC-drejesiden
opgraderet med blandt andet et
større Doosan-drejecenter.

Operatør Mikael Birk i færd med at klargøre Maskinfabrikkens seneste nyinvestering, et Doosan Puma 5100LM-center,
med isætning af opspændingsbakker til et diameter 908 millimeter-emne, som der skal drejes seks styk af denne gang.

Indehaver Bo Pedersen med foden på et godt emne til den seneste CNC-investering, hvor man kan håndtere godt 
900 millimeter i diameter.


