
NY POSEMASKINE ØGER KAPACITETEN  
HOS EKMAN I VILDBJERG

 Ekman Danmark er ejet af svenske Ekman 
& Co AB, som er en af verdens førende 
inden for salg og markedsføring af produk-
ter inden for bioenergi og andre skovrela-
terede produkter. I Danmark har Ekman to 
fabrikker til pakning af træpiller og flis i hhv. 
Vildbjerg og Aalborg.

Trinvis forøgelse af kapaciteten
Den nye løsning er bygget op omkring en 

F1200 servo posemaskine med en væ-
sentligt højere kapacitet end Ekman’s nu-
værende maskine. Også vægt, rullebane 
og pallemagasin er udskiftet i den nuvæ-
rende løsning. ”Vi har valgt at lave kapaci-
tetsudvidelse i flere trin, med mulighed for 
at opgradere yderligere, når behovet op-
står,” fortæller Key Account Manager Jens 
Albrechtsen fra Ekman. 

”Derfor har vi i første omgang valgt en 
posemaskine, som kan køre med en ka-
pacitet på 12 paller i timen mod de nuvæ-
rende syv paller. Det giver store fordele 
her og nu på kapaciteten. Samtidig har 
vi mulighed for at speede produktionen 
yderligere op ved på et senere tidspunkt 
at opgradere yderligere på hele pallete-
ringsdelen.”  

Troværdighed er afgørende
For Ekman har tillid været en afgørende 
parameter i valget af leverandør. Jens Al-
brechtsen kendte Fisker fra tidligere og 
havde et godt indtryk af dem. ”De tilbudte 
koncepter og maskiner har sammen med 
prisen været én del af beslutningen bag 
vores valg af leverandør,” siger Jens Al-
brechtsen. ”Men også efterservice og til-
liden til, at vores leverandør kan reducere 
vores nedetid mest muligt ved potentielle 
problemer, havde en stor prioritet. Det har 
vi tillid til, at Fisker kan leve op til, og vi ind-
går derfor også en serviceaftale med vagt-
ordning med dem.”
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Med det nye anlæg fra Fisker 
Skander borg til pakning af træpiller 
har Ekman øget kapaciteten væsent-
ligt og fremtidssikret sig i forhold til 
yderligere udvidelser.
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