Expanite udnævner European Sales Director.
Expanite A/S er i kraftig vækst, og for at sikre at væksten forankres i
virksomhedens salgsorganisation og sikre at væksten kan fortsætte i de
kommende år, er Claus Løndal udnævnt til European Sales Director per 1. april
2017.
Med udnævnelsen får Claus Løndal det overordnede ansvar for virksomhedens ekspanderende
team af area managers i ind- og udland med fokus på Norden og Centraleuropa. Claus får dermed
udvidet sit ansvar til at sælge Expanites løsninger på et langt større og mere internationalt marked.
”Jeg ser meget frem til at fortsætte arbejdet med at udvide markedet for Expanite
overfladehærdning i Europa og derigennem sikre at de 3-cifrede vækstrater kan fortsætte. Mit nye
ansvarsområde kommer i en tid, der er særlig spændende, da vi netop har åbnet servicecenteret i
Tyskland og dermed har en unik mulighed for at tilbyde vores produkter og servicekoncept i
hjertet af Europa’s industrisektor. Det bliver fantastisk at bringe vores teknologi endnu længere ud
i Europa”, siger Claus Løndal.
Claus har været ansat hos Expanite som Nordisk Salgschef siden starten af 2014 og har haft stor
succes med virksomhedens nordiske vækst, hvilket gør ham til et oplagt valg til at varetage den
europæiske stilling.
Om Expanite teknologien
Det helt centrale ved at udnytte den patenterede proces SuperExpanite til overfladehærdning af
rustfrit stål er, at det er muligt at øge materialets overfladehårdhed med op til en faktor 10 og
samtidig fastholde eller forbedre korrosionsbestandigheden. Denne metode er unik, da den kan
anvendes til austenitisk, ferritisk, martensitisk og duplex rustfrit stål. Emner kan hærdes med
meget korte leveringstider – helt ned til få dage – noget som tidligere ikke har været muligt
indenfor overfladehærdning af rustfrit stål.
Om Expanite
Expanite A/S blev grundlagt i 2010 af ledende eksperter inden for overfladehærdning af stål og
rustfrit stål. Expanite´s hovedkontor ligger i Hillerød og virksomheden har et servicecenter i Ohio,
USA og ved Stuttgart i Tyskland.

