Expanite får besøg af Udenrigsministeren
Udenrigsminister Anders Samuelsen gæstede mandag Hannovermessen hvor Expanite, den danske
pioner indenfor hærdning af rustfrit stål, udstiller som en del af den danske Pavillon.
Ministeren tog sig tid til en snak med Claus Løndal, European Sales Director hos Expanite. Anders
Samuelsen blev sat grundigt ind i Expanite og den patenterede teknologi, hvor man opnår hidtil usete
resultater med hærdning af rustfrit stål. Udenrigsministeren var desuden meget interesseret i at høre om
den kraftige vækst og ekspansion som Expanite har været igennem og vil fortsætte bla. med udvidelsen af
et hærdecenter i Tyskland og udvider desuden mod Asien i 2017.
Anders Samuelsen lagde i sin åbningstale vægt på, at Danmark skal være på forkant både med produktion
og kvalitet samt forskning, innovation og udvikling. Expanite er for ministeren derfor netop et rigtig godt
eksempel på en virksomhed som udspringer fra DTU, opstår i privat og offentligt regi og hurtigt udvikler sig
til et verdensomspændende selskab med international interesse, hvilket netop er den type virksomhed som
ministeren påpegede, at der er behov for i Danmark.

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 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.
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