
Af Annemarie H. Christensen   

Når præcision gælder; er
G&E Maskintekniks motto,
både når det gælder de spe-
cialmaskiner, de selv frem-
stiller, men også når det gæl-
der de maskiner de anvender
til fremstilling af komponen-
ter til deres egne maskiner.

G&E Maskinteknik i Fa-
rum har eksisteret i 11 år og
er en ordreproducerende
virksomhed, der konstrue-
rer og producerer højtekno-
logiske maskinløsninger.

»Fællesbetegnelsen for de
maskiner vi udvikler er, at
slutresultatet altid betyder
en højere grad af automati-
sering og en betydelig effek-
tivisering af de eksisterende
arbejdsprocesser,« fortæller
administrerende direktør
Arne Eriksen til J&M/Indu-
stri-Teknik.

»Det betyder som oftest,
at robotter og maskiner
overtager de kedelige og ru-
tineprægede arbejdsopaver,
så vi mennesker kan koncen-
trere os om mere interessan-
te og udfordrende arbejds-
opgaver. Det betyder også,
at virksomhederne kan spa-
re de løntunge opgaver, såle-
des at de ikke er nødsaget til
at flytte dem til dele af ver-
den, hvor arbejdskraften er
billigere end her i Danmark.«

På den måde ser Arne
Eriksen, det som en stor ud-
fordring at fremstille speci-
almaskiner, der kan overtage
de manuelle og ofte monoto-
ne arbejdsopgaver. 

Maskiner til alle behov 
I øjeblikket er virksomheden
i færd med at lægge sidste
hånd på en specialmaskine
konstrueret og fremstillet til
Nunc A/S til produktion af
dyrkningskasser til labora-
torier.

Maskinen er konstrueret,
så den kan tage de sprøjte-
støbte emner direkte fra
støbemaskinen og transpor-
tere dyrkningskasserne frem
til en lågstation, hvor der
påsættes låg.

»Vi har stort set konstrue-
ret maskinløsninger til et
hvert behov. For eksempel
til håndtering af mobiltelefo-
ner, IT, stik, plastbeholdere,«
fortæller Arne Eriksen, hvis
kunder primært kommer fra
den elektroniske industri,
medicinalindustrien og
plastindustrien. 

Men virksomheden har
også produceret store palle-
teringsanlæg, hele produkti-
onslinier og pizzamaskiner. I
de seneste år har G&E dog
imidlertid også opbygget en
nichekompetence inden for
den helt fine håndtering af
små og sofistikerede emner,
som det menneskelige øje ik-
ke kan registrere.

Virksomhedens maskin-
fremstilling spænder såle-
des meget vidt og går ikke af
vejen for også at gribe fat i
stole fra Fritz Hansen.

Opgaven lyder på en
rundbordsautomat til stolen
7’eren.

Stole fæstnes på bordet
og får limet en plade under

sædet, som bliver tørret un-
der en UV-lampe. Herefter
bliver stolene belastet i et
teststativ, hvorefter stolene
stables af en robot.

»Det har skam været en
spændende og udfordrende
opgave - en af dem der tager
lidt længere tid. Den rondel
der oprindeligt skulle monte-
res under stolen var lavet af
træ, og skulle derfor skrues på
manuelt,« fortæller Arne Erik-
sen, og illustrerer det med et
7’er sæde og en rondel:

»Men for at operationen
kunne foregå automatisk,
var vi nødt til at finde på no-
get andet. Vi fik støbt ron-
dellerne i plast og har for-

søgt os med lim i flere af-
skygninger. Vi har nu fundet
én lim, som fungerer fanta-
stisk, og vi forventer os me-

get af hele projektet,« siger
Arne Eriksen, som har arbej-
det med maskinkonstrukti-
on siden 1969.

»Jeg er uddannet i den
gamle håndværkertradition,
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Administrerende direktør Arne Eriksen, G&E Maskinteknik A/S, (t.h) og hans søn Christian Eriksen, der fungerer som driftleder
på værkstedet. 

Bygger maskinerne fra bunden
MASKINBYGNING. Selvgjort er velgjort.
Sådan lyder et ordsprog, og det gælder
også for G&E Maskinteknik A/S i Farum,
som konstruerer og fremstiller specialma-
skiner i alle afskygninger helt fra bunden.

Specialmaskinen her er konstrueret og fremstillet til Nunc A/S til produktion af dyrkningskas-
ser til laboratorier.



dengang da der ingen stan-
dardløsninger var, og man
skulle opfinde det hele fra
bunden. Det er derfra min
kreativitet er affødt. Sådan
er det ikke i dag, nu har vi
nogle fastkonstruerede kom-
ponenter som vi kan arbejde
ud fra,« fortæller Arne Erik-
sen, som drømmer om at ha-
ve et lille værksted, hvor han
kan gå og nusse med de man-
ge gode ideer, der er faldet
ham ind i de 30, 40 år han har
arbejdet med konstruktion
af maskiner.

Det er imidlertid ikke en
urealistisk drøm for Arne
Eriksens datter styrer bog-
holderiet og hans søn er
driftleder på værkstedet, så
han kan gå fremtiden i møde
med ro i sindet.  

Holder på
medarbejderne 
Ro i sindet havde Arne Erik-
sen imidlertid ikke for nogle
år tilbage, hvor et par af hans
bedste folk valgte at forlade
virksomheden.

»Vi fandt ud af, at det var
fordi de kunne få ti kroner
mere i timen et andet sted.
På stedet reviderede vi løn-
politikken og alle fik en løn-
forhøjelse på 20 procent li-
gesom alle fik nogle gode
pensionsordninger,« fortæl-
ler Arne Eriksen, og lægger
ikke skjul på, at det var en
konsekvens, der var nødven-
dig at tage for at holde på
medarbejderne.

»Gode medarbejdere hæn-
ger ikke på træerne, slet ikke
ingeniører. For 5 til 8 år siden,
fik vi omkring 50 henvendel-
ser på en ansøgning, i dag skal
vi være heldige, hvis vi får
fem,« siger Arne Eriksen med
beklagelse i stemmen:

»Vi vil også gerne have
lærlinge, men de er svære at
få fat i. Det er få unge, der i
dag gider at arbejde i denne
branche. De ved ikke, hvad
arbejdet går ud på - hvor
skulle de også vide det fra.
De bliver ikke oplyste af

hverken forældre eller folke-
skole, som ellers burde gøre
en indsats for at indformere
de unge om mulige jobs i
fremtiden.«
Arne Eriksen ser i ånden at
virksomheden er nødsaget
til at sende al bearbejdning
til Polen som en konsekvens
af, at de ikke kan få arbejds-
kraft nok.  

Trækker arbejdet hjem 
Men så galt ser det dog ikke
ud endnu. Tværtimod så fo-
retager virksomheden selv
fortsat det meste kompo-
nent bearbejdning.

»Vi foretager ikke selv pla-
debearbejdningen, og vi får
den lokale smed til at svejse
vores maskinstativer op, lige-
som vi har outsourcet noget
fræsning og drejning. Det kan
bedst betale sig, når det dre-
jer sig om større serier. Om-
vendt, kan vi nu bedst lide at
lave bearbejdningen selv. Det
er da også grunden til, at vi
har investeret i endnu et be-
arbejdningscenter. Vi regne-
de ud, at vi sidste år fik fore-
taget bearbejdning uden for
huset for 500.000 kroner, og vi
vurderede, at vi kunne spare
penge, hvis vi trak arbejdet
hjem,« fortæller Arne Erik-
sen. Og beregningen har vist
sig at holde stik.

»Ind imellem har vi brug
for at bearbejde nogle større
emner, som det foreksempel
har været tilfældet med an-
lægget til BBI, og det kan vi
med den seneste maskine,
fordi den er større end de an-
dre maskiner vi har,« fortæl-
ler Arne Eriksen, og under-
streger endnu engang sin til-
fredshed med, at virksomhe-
den nu kan foretage en
større andel af bearbejdnin-
gen selv:

»Nu kan vi selv bestemme
kvaliteten. Selv om man sen-
der tegninger og anvisninger
med ud i byen, er det ikke al-
tid finishen er, som den skal
være, og det undgår du, når
du selv kan laver arbejdet.« 
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Hidtil har det været forbeholdt brugerne af ”de
store PLC systemer” at benytte Ethernet TCP/IP
i løsningen af automationsopgaver. Med lance-
ringen  af webmodulerne, giver Schneider Electric
brugere af Modicon TSX Micro mulighed for at
benytte de samme muligheder for at opnå en
åben og transparent kommunikation baseret på
gængse standarder.

■ Mulighed for at tilslutte standard modems,
betyder at funktionalitet som fjern-
overvågning og diagnostisering, hånd-
teres enkelt og effektivt.

■ Indbygget ”autosense” funktion,
med hastigheder på 10 eller
100Mb i modulet, sørger for at
tilkobling til allerede eksiste-
rende Ethernet foregår uden
problemer.

■ Fjernmonitering, debug uden
behov for specialtræning.

■ Egne hjemmesider, lægges
direkte i modulet. På disse
sider er der mulighed for at
få adgang til procesværdier,
og herved lave dynamiske
og ”levende” sider til betje-
ning.

  Klik på den gennemsigtige mus
på vores hjemmeside:

  www.schneider-electric.dk og få

mere at vide om Ethernet som

industriens standard på kommunikation.

Få en Webserver i din
TSX Micro PLC
Fjernovervågning via din browser

Building a New Electric World

G&E Maskinteknik tegner og bygger alle individuelle
maskinløsninger fra bunden.

Arne Eriksen foran en næsten færdig specialmaskine til BBI,
som kan samle de afbalanceringsfjedre, som Velux anvender i
sine ovenlysvinduer. Det er en opgave der, ligesom ved kon-
struktionen af så mange andre specialmaskiner, kræver en del
brainstorming.


