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Siden Hjulby Automatdrejning startede i 1948 har vi været på forkant
med den teknologiske udvikling. I dag råder vi over en alsidig og avanceret
maskinpark, der er med til at sikre vores kunder: Præcision, fleksibilitet og
sikre leveringstider. Læs her om vores seneste tiltag.

Vi omstiller os – men vores ny Index C100 behøver ingen omstilling!
Vores ny stolthed er en tysk Index C100 – den første i Danmark og det bedste af
det bedste, hvad angår hastighed og præcision. Simultanbearbejdning med 3
revolvere, 2 identiske motorspindler og op til 42 værktøjer sikrer kortest mulig
produktionstid på avancerede, komplekse emner – og er i sidste ende til gavn for
stykprisen for vores kunder, da den i kraft af det store arbejdsrum kan lave en
komplet bearbejdning af emnerne uden omkostningskrævende omstilling og
nye arbejdsprocesser på de enkelte emner.
Maskinen har Y-akse på hoved- og modspindel, høj acceleration på 1g, høj ilgang
og alle stationer er med roterende træk.
Perfekt match til de øvrige maskiner
Den tyske maskine er enestående og hører til blandt vores største investeringer nogensinde. Den repræsenterer ganske enkelt det ypperste inden for tysk
præcision og supplerer fint de øvrige Index drejemaskiner, som vi her hos Hjulby
Automatdrejning A/S har i forvejen, og som vi kender ud og ind.
Gode nyheder spredes
Rygtet om maskinen har allerede bredt sig – både blandt vores kunder og til nye
kunder. Og ikke kun danske. Vi står nu i en situation, hvor vi i mange tilfælde
er konkurrencedygtige i forhold til at få emnerne produceret i Østen. Begrebet
dansk kvalitet og finish i udførelsen, som Hjulby er kendt for, er igen blevet et
konkurrenceparameter. Det giver os spændende forespørgsler fra bl.a. Tyskland.
Lyse perspektiver
”Jeg ser lyst på fremtiden, og vi har valgt at investere stort. Det tør vi, fordi
ordrebøgerne er fyldte, og samtidig mærker vi stigende efterspøgsel. Nu er vi her
i Hjulby – uden dansk sidestykke – i stand til at producere avancerede emner til
en pris, man kun kan tilbyde, hvis emnerne produceres i en arbejdsgang. Her på
overgangen fra 2010 til 2011 mærker vi – ud over interessen fra flere nye – en klar
fremgang i aktiviteten hos vores eksisterende kunder. Så det tegner godt … ikke
kun for os”, kan ejer Jacob Petersen konstatere med tilfredshed.
Ingen indkøringsvanskeligheder
”Den ny Index C100 er en fantastisk gevinst for firmaet og har fungeret perfekt
fra dag et. Vi kender alle rutinerne, fordi vi har adskillige af de tidligere Indexmodeller, så både produktionsflow og kvalitet har været på plads fra starten. Nu
er vi i endnu højere grad end tidligere klar til at ta’ imod ordrer på avancerede
emner, som kræver høj præcision. Maskinens markant kortere styktider giver os
enestående muligheder for at fordele de forskellige arbejdsforløb optimalt og
give kunderne konkurrencedygtige tilbud”, konkluderer Jacob Petersen.
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