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Quality ● not only on the surface 
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Heesemann pudser med 

2 disc stationer og 3 valser. 
 

 
Unipudser med  

skråtstillede valser. 
 

 
Kunden producerer 13.000 døre  
hver uge – målet er at producere 

1.000.000 hvert år. 
 

0,12 DKK pr. pudset dør – billigere 
bliver det ikke! 

 
I 2011 udvidede en af Europas største dør producenter deres 
produktionsapparat med en spritny Heesemann børstepudser 
med Flex Trim børster. I forvejen havde de en UniPudser med 
2 skråtstillede valser og et lakeringsudstyr fra Venjakob, så 
Flex Trim var ikke et ukendt navn for dem.  
 
Kunden 
Som en af Europas største og mest effektive dør producenter leverer 
kunden mange forskellige dør typer med mange forskellige profiler og i 
flere forskellige farver. Målet med den nye linje er at opnå en årlig 
produktion på 1.000.000 døre.  
 
I dag ligger den ugentlige produktion på 13.000 døre, og der arbejdes 
med en gennemløbshastighed på 30 meter i minuttet. Det forventes at 
denne over tid øges til 40 meter i minuttet. 
 
For at komme et skridt nærmere målet investerede kunden i en ny 
Heesemann børstepudser. Man overvejede i første omgang at købe en 
bredbåndspudser, men da investeringen var væsentlig dyrere og man 
tilmed ikke fik den ønskede kvalitet på kanterne, valgte man en bør-
stepudser i stedet. Derudover sikrede man også at såfremt dørene ikke 
alle havde eksakt den samme tykkelse fik man alligevel den ønskede 
pudsning på hele emnet.  
 
Efter at maskinen var installeret besøgte Flex Trim A/S kunden i slut-
ningen af 2010 for at optimere løsningen. Resultatet blev at kunden 
blev rådet til at tage ½ af børsterne ud af maskinen, hvorved man 
kunne reducere omkostningerne til det halve, uden at det gik ud over 
kvaliteten. Kunden blev nok engang besøgt i slutningen af januar, hvor 
man i fællesskab fastslog at levetiden på børsterne antageligt ville blive 
ca. 4 måneder, eller med andre ord 0,18 DKK pr. dør. (0,024€).  Det 
viste sig imidlertid at levetiden blev ca. 6 måneder hvilket gav en pris 
pr. dør på 0,12 DKK pr. dør. (0,016€). Billigere bliver det ikke. 
Såvel Flex Trim som kunden er selvfølgelig meget begejstrede for både 
resultaterne og samarbejdet. 
 
Fordelene for kunden 
Først og fremmest har kunden med de nye løsninger fra Flex Trim, fået 
opfyldt sine ønsker om en mere effektiv og ensartet produktion, læn-
gere standtid og bedre pudsekvalitet. 
Som tidligere nævnt, har Flex Trim børsterne en meget lang standtid, 
hvilket bevirker en meget lav pris på pudsning pr dør. Samtidig sikrer 
børsterne en minimal spildtid i produktionen, samt sikkerhed for at 
dørene er ordentlig pudset uanset tykkelse.  
Med endnu en succesfuld løsning har Flex Trim igen bevist, at de kan 
leve op til deres slogan:  
 

”Kvalitet – ikke kun på overfladen”. 

EMNE: 

Kvalitet koster ikke  
- det betaler sig 
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