
Det lyder næsten for godt til at være sandt, men ikke desto mindre er det sandt.

Det hele skete faktisk ved lidt af et tilfælde da Flex Trim for år tilbage deltog på en kompositmesse. 
På dette tidspunkt var Flex Trim relativ ny på messen og var også relativ ny indenfor komposit – men 
meget har ændret sig siden.

Her støder salgschef Karsten Larsen tilfældigt på Jan Pedersen, direktør fra MouldProtec. De falder hur-
tigt i snak og bliver også enige om at Jan skal med ned og se hvad Flex Trim kan tilbyde dem. Og det 
må man sige at være et godt valg.

MouldProtec is a Danish owned company specializing in mould maintenance, repair, sanding, cleaning, 
sealing and application of protective film before the moulds go back to production. Mould maintenance 
means production stops, and that is why timeframe, experience and use of correct tools are critical pa-
rameters for the success of MouldProtec.

På daværende tidspunkt vådsliber Mouldprotec næsten alt hvad de har og meget af det foregår ved 
håndslibning.
Mouldprotec har gang i en tidskrævende opgave hvor de bruger ca. 400 mandetimer pr. form, dette er 
fordelt ud på 6-7 mand som alle sliber med små håndmaskiner.

Efter messen begynder Flex Trim og Jan Pedersen hurtigt at arbejde på at finde den korrekte løsning, 
så forbruget af mandetimer hurtigst muligt kommer ned i et mere fornuftigt forbrug.

” Da vi først møder Jan, må jeg nok indrømme at jeg er lidt spændt på om vi kan løse hans opgave, 
men heldigvis har Flex Trim over 20 års erfaringer inden for slibeløsninger, så derfor lykkes det os rela-
tivt hurtigt at finde en løsning. Og allerede efter det første år har vi i fællesskab fået reduceret Mould-
Protec´s mandetimer fra ca. 400 timer til nu kun 100 timer pr. form. Udtaler salgschef Karsten Larsen

Flex Trim´s Blade Sander in action at MouldProtec.

MouldProtec reducerer 
                             400 mandetimer til 50 mandetimer pr. form!
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Men det stopper ikke her, for netop en af Flex Trim´s styrker er hele tiden at være innovative og al-
tid at ville gøre tingene lidt bedre. Så derfor slipper Flex Trim og Mouldprotec ikke hinanden, med det 
samme.

Nu her 4 år efter vores første møde har Flex Trim yderlige reduceret brugte mandetimer pr. form til 50-
60 timer pr. form.
Ja, du læste rigtigt! MouldProtec er gået fra ca. 400 timer mandetimer til ca. 50-60 timer pr. form - 
altså en besparelse på næsten 350 mandetimer pr. form, det er da en besparelse som virkelig kan 
mærkes.

Jan Pedersen udtaler; Vi er utrolig glade for det samarbejde vi har fået op at køre med Flex Trim, og 
grundet de voldsomme besparelser, er vi da selvfølgelig allerede nu i gang med at kigge efter nye kom-
positværktøjer som skal være med til at forbedre vores processer.
Vi kigger ikke kun på nye maskiner, men grundet den store ekspertise som Flex Trim har, er de også i 
stand til at optimere vores ”gamle” maskiner. Vi er netop påbegyndt at slibe stål forme, og denne gang 
ønsker vi at være et skridt foran og fra start kører med et korrekt antal mandetimer”.

For Flex Trim er det sådanne opgaver som er lidt sjovere. Her kan vi få lov til sammen med kunderne 
at udvikle nye løsninger, hvilket ligger dybt i vores DNA. Samarbejdet med Mouldprotec har allerede 
udmøntet sig i et par nye maskintyper, ligesom der er blevet benyttet andre slibemidler end, hvad der 
traditionelt benyttes, hvilket også kan åbne nogle muligheder for andre kunder.

Mouldprotec er specialist inden for vedligehold af forme og reparationer af disse, og ligeledes er Flex 
Trim specialister inden for slibeløsninger – så alt i alt er det en rigtig god kombination af unik specialvi-
den.  

Både MouldProtec og Flex Trim står klar til at hjælpe jer, så tøv ikke med at give os et kald, hvis I også 
ønsker at optimere jeres produktionen på den ene eller anden måde.
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