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Overfladespecialister bider sig fast i
Danske Expanite overfladehærder i dag flere hundrede tusinde emner om måneden til brug i ventiler til
brændstofindsprøjtning. To projekter mere er på vej i den globale bilindustri
Af Simon Dinsen Hansen

HÆRDNING: Det, som rigtig

mange underleverandører
drømmer om, er i gang med
at ske for danske Expanite.
For specialisterne i overfladehærdning har bidt sig
fast i den tyske bilindustri,
som har taget Expanites patenterede diffusionsteknologi til sig som er et alternativ til belægning med hårdkrom på vitale sliddele. Expanite er allerede i fuld gang
med på virkomhedens tyske
servicecenter at overflade-

hærde
serieproducerede
ventilemner til brændstofinjektorer for den globale teknologileverandør
Vitesco
Technologies. Derudover er
yderligere to konkrete projekter i bilindustrien ved at
blive en realitet.
- Det første projekt kører i
høj volumen nu, og vi hærder hundredetusinde ventilemner til virksomheden om
måneden, siger Expanites
adm. direktør Thomas Abel
Sandholdt, som ikke kan
nævne navnene på kunderne i de kommende projekter.

Expanite grundlagt i 2010

Expanites adm. dirketør Thomas Abel Sandholdt foran ovnene i hovedkvarteret i Hillerød. Nu har Expanite fået en plads i bilindustrien
efter flere års forarbejde. Foto: Simon Dinsen Hansen

• Expanite blev grundlagt i 2010 af en professor og to phd-studerende på DTU Mekanik.
• De tre stiftere er stadig en del af Expanites ejerkreds.
• I 2011 skød Seed Capital penge i Expanite.
• I 2012 blev Thomas Abel Sandholdt ansat som adm. direktør for
Expanite.
• I dag er der 25-30 ansatte på globalt plan.
• 15 procent af Expanites omsætning kommer i dag fra danske
kunder.
• Expanite kan hærde emner på op til 600 kilo.
• Den største ovn har en kapacitet på 60 x 60 x 90 centimeter.
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Varmebehandling og hærdning
af alle typer rustfrit stål
- fleksible leveringstider!

Glem udlandet
- bliv i Danmark

- Vi har konkurrencedygtige priser
- Vi er lagerførende
- Vi tilbyder kort leveringstid og fleksibilitet
- Vi har ny maskinpark

Velkommen til min maskinfabrik!
Jeg hedder Lena Thomsen og jeg er tredje generations ejer af
Automa, som producerer bolte, møtrikker og et hav af andre
store og små metalemner i alle serie-størrelser.

Expanite tilbyder high-end hærdning og varmebehandling fra vores
moderne servicecenter i Hillerød
Expanite har mere end 10 års erfaring med varmebehandling og hærdning af
rustfrit stål.
Expanite leverer ikke bare hærdet rustfrit stål, men også nærvær, fokus og
sparring fra nogle af markedet bedste specialister indenfor hærdning.
Expanite er ISO 9001:2015 certificeret og processerne er godkendt til kontakt
med fødevarer.

Siden min farfar startede fabrikken i 1954, har vi bevidst
satset på høj kvalitet, fleksibilitet og kort leveringstid.

Expanite’s processer er alle gas-baseret, dvs. energi- og miljø-venlig overflade
behandling, med kort leveringstid til hele Danmark.

Den håndværksmæssige kvalitet er aldrig til diskussion.

Expanite er lokal og global, med servicecentre i Danmark, Tyskland, USA, Kina og
Korea.

Velkommen til Automa!

SPÅNTAGENDE BEARBEJDNING
Fødevare

Maskinfabrikken Automa ApS
Værkstedvej 11 • 2500 Valby • Tlf. +45 36 300 888
kontakt@automa.dk • www.automa.dk

Medicinsk
udstyr

Olie & Gas

Industrielle
komponenter

www.expanite.com, +45 2819 6443, info@expanite.com
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bilindustrien
”
Helt uafhængigt af hinanden henvendte
tre af verdens største underleverandører til bilindustrien sig til os. De bruger
eller brugte alle tre hårdkrom på deres
emner, og så har de fundet vores mere
miljørigtige alternativ.
Thomas Abel Sandholdt, adm. direktør Expanite

De to næste projekter skal
starte op i henholdsvis 2021
og 2022, og Thomas Abel
Sandholdt forklarer, at
brændstof-injektorer med
ventilemner i ferritisk rustfrit stål også her er omdrejningspunktet.
- Helt uafhængigt af hinanden henvendte tre af verdens største underleverandører til bilindustrien sig til
os. De bruger eller brugte alle tre hårdkrom på deres emner, og så har de fundet vores mere miljørigtige alternativ, siger han med henvisning til, at Expanite hærder
ved hjælp af ovne og gas og
diffusionsteknologi.
Det betyder, at oxidlaget
på emnerne af rustfrit stål
opløses uden brug af kemikalier, hvorefter laget gen-

skabes i en endnu mere
modstandsdygtig udgave,
som sikrer korrosionsegenskaberne og markant forbedret slidstyrke.
Kan ende med en licens
I følge Thomas Abel Sandholdt kan det ene af de to
kommende projekter i bilindustrien munde ud i, at un-

derleverandøren på licens
bygger Expanites teknologi
ind i sin produktion frem for
at få lønhærdet i et eksternt
Expanite-center.
Ramt af corona
Netop kunderne i den tyske
bilindustri har været med til
at få Expanite nogenlunde
sikkert gennem forårets og
sommerens corona-krise.
- Mange troede, at underleverandører til bilindustrien ville blive hårdt ramt af
corona, men for os er det lidt
omvendt. Vores projekter i
bilindustrien har faktisk
holdt hånden under os under corona, siger Thomas
Abel Sandholdt, som deri-

Et alternativ til hårdforkromning
• Modsat en hårdforkromning, hvor selve coatingsprocessen kan
inkludere hexavalent krom ioner (Cr6+) som er kendt for at være
skadeligt for helbred og miljø, så er Expanite’s overfladehærdning
baseret på diffusion af nitrogen og kulstof atomer
• Med Expanite teknologien opløses oxidlaget på rustfrit stål uden
brug af kemikalier, hvorefter det genskabes i en endnu mere
modstandsdygtig udgave, som sikrer korrosionsegenskaberne og
en markant forbedret slidstyrke.

Med Expanites teknologi opløses oxidlaget på rustfrit stål uden brug af kemikalier, hvorefter det
genskabes i en endnu mere modstandsdygtig udgave. Her ses emner inde i en af overfladespecialistens ovne. Foto: Simon Dinsen Hansen
mod har mærket nedgang på
en række andre markeder.
Det gælder hærdning af
dele til maskiner til brug i fødevare, proces og medicoindustrien, som satte investeringer på stand by, da verden
lukkede ned i foråret.
- Specielt på de danske
kunder er vi hårdt ramt på
omsætningen, selvom vi ser
en lille bedring. Alle medarbejdere gik 20 procent ned i
tid og ned i løn fra 1. april i
fire måneder frem, men vi
har ikke afskediget nogen,
for vi har brug for alle efter
krisen, siger direktøren.

Han understreger samtidig, at det aktuelle år sandsynligvis bliver Expanites
bedste målt på omsætning,
men den forventede vækst
bliver mindre end ventet,
hvilket naturligvis koster på

bundlinjen.
- Så vi er ramt, men vi er
ikke hårdt ramt, og som det
ser ud nu, så forventer vi også at komme ud af året med
et plus på bundlinjen, siger
Thomas Abel Sandholdt.

Expanite på den globale scene
• Expanite hærder i dag ovne på følgende sites:
• I Hillerød i fire ovne.
• I USA i to ovne.
• I Tyskland i tre ovne og en fjerde ovn på vej.
• I Kina to ovne på licens.
• I Sydkorea en enkelt ovn på licens på vej.

Kom godt i gang med:

Robotter, automatisering & droner
Hvordan kan robotter og droner optimere din virksomhed og din arbejdsgang?
Find svaret på R-21 – Nordens største robotmesse.
R-21 er et aktivt 3-dages event med enestående fokus på implementering, hvor du kan få inspiration til en
løsning til netop din virksomhed. Få gode råd fra virksomheder, der allerede har taget robotter og droner i
brug og kom i dialog med en lang række specialister.
Messen henvender sig til dig, der arbejder inden for produktion, fødevarer, energi,
byggeri, landbrug og robotter til hospitaler.
R-21 præsenterer nyheder og trends gennem workshops, faglige arrangementer,
præsentationer, et omfattende konferenceprogram og talks.

Your
Implementation
Starts Here

Oplev den nye robotmesse fra den 3.-5. marts på Odense Congress Center.

University of
Southern Denmark

Robotic Society
in Finland

roboticsevent.eu
Odense Congress Center

