
ANNONCE

Det har været en lang proces, at få de nye 
turbomaskiner til afgratning gjort salgskla-
re. Til gengæld er de blevet banebrydende i 
mere end en forstand.

– Vi havde en maskinopbygning, som vir-
kede, men designet levede ikke op til vores 
målsætning om, at maskinen skulle være en 
integreret del af produktionen, fortæller ejer 
af Pers Group, Torben Pers. Til at nå i mål med 

den del valgte Torben Pers at samarbejde 
med en industriel designer.

– Det blev en meget spændende proces, 
hvor vi undervejs fik tilføjet en lang række 
finesser, som der ikke tidligere havde været 
fokus på. Designerens indspark har blandt 
andet ført til, at alt overflødigt er skåret væk, 
den er langt mere betjeningsvenlig og sam-
tidig har vi kunnet gøre den så støj-, støvsvag 

og sikker, så den uden problemer kan stilles 
op i en produktionshal. Designet betyder for 
os, at vi med hjælp fra vores danske under-
leverandører selv kan producere maskinen 
til samme pris, som billige udenlandske pro-
ducenter. For vores kunder betyder det, at 
flowet i produktionen ikke længere skal af-
brydes for at fragte emner til afgratning i et 
andet lokale, og det sparer dem for en del tid 
og dermed penge.

Kunder i såvel Danmark som udlandet har 
fået øjnene op for de nye maskiner, og firma-
ets omsætning de seneste to måneder har 
allerede tangeret hele sidste års omsætning.

Pers Group har både eget laboratorium og 
en teknisk udviklingsafdeling. 

– Det er klart vores største force, at vi be-
hersker både den kemiske og den tekniske 
side, for det betyder, at vi kan dække ethvert 
behov i jern- og maskinindustrien af kemisk-, 
teknisk- og procesmæssig art, siger Torben 
Pers, der også fungerer som virksomhedens 
idémand og udvikler.

Med den styrke i ryggen og den tekniske 
designer under armen er Pers Group klar til 
at sende flere maskiner i den nye designlinje 
på markedet.

– Det næste resultat af vores samarbejde, 
er robotstyrede blæsekabine til såvel tørt 
som vådt brug. Her kan vi løse selv meget 

komplicerede opgaver og endda på meget 
små emner, forklarer Torben Pers, der med 
stor glæde kan notere sig, at der er en del in-
teresse for firmaets produkter på internettet, 
og at kunderne har stor ros til overs for de 
innovative løsninger.

Interessen kan også mærkes på antallet 
af besøgende i firmaets showroom. Her kan 
kunderne under kyndig vejledning selv være 
med til at finde den helt rette cocktail af 
chips og kemi til netop deres emner, og her 
kommer studerende for at få hjælp til deres 
projekter.

Pers Group rundede den 1. januar 2017 de 
50 år for stiftelsen af Pers Kemi, og i den an-
ledning inviteres interesserede til at komme 
til Vejle den 16. juni, hvor der vil være mu-
lighed for at komme med en tur i firmaets 
showroom og se de mange løsninger og mu-
ligheder.

Pers Group vækster fortsat 
både ude og hjemme
Produktionsbesparende og innovative løsninger har for alvor sat Pers Group på verdenskortet. Både kunder og studerende strømmer til 
fabrikkens showroom, hvor løsninger tilpasses den enkelte kundes produkter.

Pers-Group fejrer 50års jubilæum

I den anledning vil der være reception
Fredag den 16. juni 2017
Kl. 12.00 – 16.00
Industrivej 12-16, 7120 Vejle Øst

Læs mere om Pers Group på  

www.pers-group.comRobotstyrede blæsekabiner, hvor emnerne 
drejer og kan sandblæses med stor præcision. 

Pers Group har stor viden om og erfaring i at 
blande den rette cocktail af chips og kemi.

 

Fra den første stregtegning fra designeren.

Til det færdige produkt. De nye turbomaskiner til afgratning.


