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SMEDEHÅNDVÆRK
KOMBINERET MED NY TEKNOLOGI

HERFØLGE KLEINSMEDIE A/S 
Vi har 5000 kvadratmeter fabrik, Laser- og vandskærer, Slibe- 
og poleringsmaskiner, Bukke- og valsemaskiner, robotsvejser, 
maskinarbejde, Glas- og sandblæsning og vådlakering. 60 med-
arbejdere altid klar til at hjælpe dig med lige netop din opgave.

QUICKSMEDIEN
Din hasteordre og dine akutte behov, bliver udført og varetaget i 
direkte dialog mellem dig og smeden der udfører opgaven.

LASER OG VANDSKÆRING
Vi skærer store serier eller enkeltemner og kan tilbyde laserskæ-
ring i stål, rustfrit stål og aluminium og vandskæring i stort set 
alle materialer.

SOCIALT ANSVAR
Vi har gennemsnitlig 12 lærlinge om året og uddanner ca. 3 
svende pr. år, samt 6-8 praktikanter fra både folkeskole, produkti-
onshøjskole og andre uddannelsesinstitutioner pr. år.

Herfølge Kleinsmedie A/S 
Solvangsvej 11, 4681 Herfølge | Tlf: 56 27 41 30 | www.hekl.dk | info@hekl.dk

SKIFT TIL LED OG FÅ 
KÆMPE BESPARELSE

… fra kr. 98,00 incl. moms

LED LYS NU

Tlf. +45 40 98 76 24  |  ppledteknik@ppledlys.dk

Hoffmann Group, som er en af Europas førende sy-
stemleverandører af kvalitetsværktøj, udvider deres 
eShop med nye artikler. Det gælder blandt andet de se-
neste innovationer af Premiummærket Garant. Fra 1. 
august 2016 står 10.000 nyheder og dermed i alt over 
70.000 udvalgte kvalitetsværktøjer og førsteklasses 
værkstedsindretninger online til rådighed. 

Hoffmann Group oplyser, at den største tilvækst af 
produkter har området spåntagning.

Ho�mann Group udvider netbutik

Af Laurids Hovgaard

FORENKLING: I en krisetid 
får iveren efter nye kunder 
og omsætning ofte omkost-
ningerne til at eksplodere og 
produktiviteten til at dale i 
mange industrivirksomhe-
der. 

For hver enkelt kunde får 
tilpasset produkterne lige 
efter deres behov og ønsker, 
også selvom det ikke er ren-
tabelt for virksomheden. 

Men når krisen er ovre, 
glemmer mange industri-
virksomheder at rydde op i 
produktporteføljen og for-
enkle produktionsproces-
sen. Sådan lyder det fra kon-
sulentvirksomheden Worm 
Development, der hjælper 

virksomheder med produkt-
konfigurering, og er Simpli-
mize-certificerede rådgive-
re.  

”Mange industrivirksom-
heder får opbygget en alt for 
stor og kompleks produkt-
portefølje med et hav af vari-
anter, som næsten kan det 
samme, men som alligevel 
håndteres forskelligt i pro-
duktion, udvikling og salg. 
Under krisen har man været 
tilbøjelige til at kundetilpas-
se alt for meget og fortsætte 
med at udvikle nye produk-
ter næsten fra bunden, når 
kunderne ringer, frem for at 
genbruge kendte løsninger,” 
siger Rasmus Pedersen, 
partner i Worm Develop-
ment.

Rasmus Pedersen henviser 
til, at der dermed bruges 
ekstra unødvendige ressour-
cer i udviklingen, og at det er 
meget vanskeligt at kvali-
tetssikre og strømline pro-
duktionen med alle de for-
skellige men alligevel næ-
sten ens produkter, som skal 
igennem produktionsappa-
ratet. 

”Og det går i sidste ende 
hårdt ud over indtjeningen,” 
påpeger han. 

Han fortæller, at mange 
virksomheder under krisen 
har haft fordel af at trimme 
deres processer ved hjælp af 
den meget udbredte Lean-
metode

Til gengæld har de forsømt 
at komme kompleksiteten til 

Modulbaseret produktion   giver gevinst
Stribevis af industrivirksomheder glemmer at tilpasse deres produktportefølje. Det kan koste dyrt, når antallet af produkter bliver uoverskueligt

Rasmus Pedersen er maskinin-
geniør og ph.d i produktmodu-
lering, og partner i konsulent-
virksomheden Worm Develop-
ment. 

Af Laurids Hovgaard

FORENKLING: Når både om-
sætning og indtjening vok-
ser og vokser, så har antallet 
af produktvarianter det også 
med at vokse. Det er netop 
hvad der skete hos oliefiltre-
ringsvirksomheden CC Jen-
sen fra Svendborg. 300 an-
satte omsatte netto sidste år 
for næsten 400 millioner 
kroner. 

”Vi har mange kreative og 
dygtige medarbejdere, som 
hele tiden udvikler nye pro-
dukter. Men vi har tidligere 
været ret dårlige til at for-
simple og aflive produktva-
rianter. Både vores sælgere 
og teknikere er dedikerede 
og har deres egne hjerte-
børn blandt produkterne,” 
siger Jens Fich, teknisk di-
rektør i CC Jensen A/S. 

De komplicerede olieved-
ligeholdelsessystemer fra 
CC Jensen leveres til en ræk-

ke forskellige applikationer, 
og tidligere har der været 
mange tusinde kombinati-
onsmulighe-
der for en en-
kelt enhed. 

”Hver en-
kelt medar-
bejder havde 
ikke en jor-
disk chance 
for at kunne 
overskue hele 
produktpro-
grammet, li-
gesom der har 
været en del 
usikkerhed 
om, hvem der 
egentlig hav-
de ansvaret for, hvilke nye 
produkter, vi tog ind i pro-
grammet, og hvilke der skul-
le ud.”

Forenkling giver ro
For tre år siden var CC Jen-
sen A/S i gang med en stra-

tegiproces, og ledelsen be-
gyndte at spekulere over, 
hvordan produktprogram-

met ville se 
ud, hvis virk-
somheden 
voksede til 
dobbelt stør-
relse. 

”Det ville 
blive alt for 
komplekst. 
Den tankeleg 
fik os i gang 
med et for-
enklingsfor-
løb, hvor vi 
blandt andet 
sammen med 
Worm Deve-

lopment har gennemgået 
hele vores organisation og 
produktprogram. Det har re-
sulteret i færre produktvari-
anter, og at vi fået skabt en 
mere strømlinet ordreproces 
og blandt andet placeret an-
svaret for vores produktpro-
gram hos en leder,” siger 
Jens Fich. 

Oprydning gennemført
Her tre år senere er der ryd-
det op i kataloget, og det har 
givet en meget større ro i he-
le virksomheden.

”Det handler ikke bare om 
at få færre varianter, men at 
få strømlinet hele vores or-
dreproces. Fleksibilitet er et 
nøgleord, når vi skal skabe 
værdi for vores kunder, og 
ved at have et mere oversku-
eligt produktprogram, kan 
vi også nemmere udforme 
de skræddersyede løsnin-
ger,” siger Jens Fich.

Derfor er hele processen 
blevet døbt ‘From puzzle to 
lego’, hvor puslespillet med 
1.000 unikke brikker skal er-
stattes af færre legoklodser, 

Kæmpe produktprogram gav   problemer
Vækst gav omfattende produktprogram og komplekse forretningsgange hos CC Jensen A/S. Virksomheden har nu forenklet produktprogrammet

Jens Fich, teknisk direktør i oliefiltreringsvirksomheden CC Jensen 
A/S er positiv over for den forenklingsprocessen virksomheden 
har været igennem. 

”Hver enkelt 
medarbejder 
havde ikke en 
jordisk chan-
ce for at kun-
ne overskue 
hele produkt-
programmet
Jens Fich, teknisk  
direktør i CC Jensen A/S

der kan kombineres i uende-
ligt mange udgaver. 

Første runde af forenkling 
hos CC Jensen A/S havde fo-
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 giver gevinst
 kan koste dyrt, når antallet af produkter bliver uoverskueligt

CC Jensen A/S laver oliefiltre 
og filterindsatse. Produktpor-
teføljen var enorm med tusind-
vis af kombinationsmulighe-
der. Nu har virksomheden for-
simplet ordreprocessen. 

livs i deres produktprogram-
mer.

Nemmere automatisering
Forenklingsmetoden hand-
ler ikke om bare at skære en 
række af de mindre sælgen-

de produkter fra. Det hand-
ler i stedet om at forenkle og 
opbygge en modulbaseret 
produktportefølje. Det fore-
går blandt andet med modu-
larisering og produktplat-
forme, som man kender fra 

bilfabrikkerne, og som også 
med fordel kan anvendes i 
mindre og mellemstore virk-
somheder. 

Her opbygger man en por-
tefølje med en mindre kerne 
af grundprodukter, som så 
kan moduleres alt efter kun-
dernes præcise behov.  

”Man kan med fordel lave 
en slags grundskrift, som 
man så kan bygge videre 
med på forskellige moduler. 
Især hvis man går med tan-
ker om automatisering af 
produktionen. Hvis man vil 
indføre robotter, så er det 
nemmere, hvis man har re-
lativt få standardmoduler, 
som kan justeres til sidst i 
produktionsprocessen, siger 
Rasmus Pedersen. 

• Industriens Fond yder et tilskud til virksomheder, som gerne vil 
igennem en forenklingsproces. Metoden hedder Simplimize, og 
Worm Development er blandt de certi�cerede rådgivere, der 
deltager i udrulningen af Simplimize blandt andet sammen med 
Teknologisk Institut og Dansk Industri. 

• Simplimize-forløbet koster 80.000 kroner, og så kan Industriens 
Fond yde et tilskud på 60.000 kroner til 50 virksomheder. 

• Indtil videre har omkring 30 virksomheder været igennem et 
Simplimize-forløb.

• Det er muligt at søge midler og indhente information på www.
simplimize.dk.

Sådan forenkler du produktionen

 problemer
 A/S. Virksomheden har nu forenklet produktprogrammet 

”Vores erfaringer har vist, at man ikke kun snævert skal 
fokusere på at reducere varenumrene, men hele processen
Jens Fich, teknisk direktør i CC Jensen A/S

kus på ordreprocessen og 
flowet i organisationen. 

”Næste skridt bliver at kig-
ge på de mere tekniske og 

fysiske elementer af vores 
forretning. Vores erfaringer 
har vist, at man ikke kun 
snævert skal fokusere på at 

reducere varenumrene, 
men hele processen,” siger 
Jens Fich.
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som kan justeres til sidst i 
produktionsprocessen, siger 
Rasmus Pedersen. 

• Industriens Fond yder et tilskud til virksomheder, som gerne vil 
igennem en forenklingsproces. Metoden hedder Simplimize, og 
Worm Development er blandt de certi�cerede rådgivere, der 
deltager i udrulningen af Simplimize blandt andet sammen med 
Teknologisk Institut og Dansk Industri. 

• Simplimize-forløbet koster 80.000 kroner, og så kan Industriens 
Fond yde et tilskud på 60.000 kroner til 50 virksomheder. 

• Indtil videre har omkring 30 virksomheder været igennem et 
Simplimize-forløb.

• Det er muligt at søge midler og indhente information på www.
simplimize.dk.

Sådan forenkler du produktionen

 problemer
 A/S. Virksomheden har nu forenklet produktprogrammet 

”Vores erfaringer har vist, at man ikke kun snævert skal 
fokusere på at reducere varenumrene, men hele processen
Jens Fich, teknisk direktør i CC Jensen A/S

kus på ordreprocessen og 
flowet i organisationen. 

”Næste skridt bliver at kig-
ge på de mere tekniske og 

fysiske elementer af vores 
forretning. Vores erfaringer 
har vist, at man ikke kun 
snævert skal fokusere på at 

reducere varenumrene, 
men hele processen,” siger 
Jens Fich.


