
Flextek tilbyder både maski-
ner og robotter til industrien, 
hvilket er en stor fordel, for så 
er der kun én leverandør at 
forholde sig til. Flextek leve-
rer en række komplette auto-
mationsløsninger, og deres 
kunder sigter efter kvalitet, 
præcision og en høj effektivi-
tet i produktionen.  

Stor kunde med fokus på 
præcision og effektivitet
En af Flexteks største kunder 
er Welltec, som producerer 

komponenter til blandt and-
et olie- og gasindustrien, 
hvor tolerance og præcision 
er meget væsentligt for kom-
ponenternes kvalitet.

 – Vi er vokset virkelig meget 
de senere år, og det skyld- 
es blandt andet vores evne 
til at producere effektivt 
og med store tolerancer på  
vores komponenter. I olie-  
og gasindustrien indgår vo-
res komponenter i produkter, 
som bliver sendt ned i jorden 

ved høje temperaturer, hvilk-
et stiller meget høje krav 
til tolerancen, forklarer Bo 
Valet, leder af komponent-
produktionen hos Welltec, 
som blandt andet har købt  
maskinen GENOS M460V-
5AX gennem Flextek.

Pakkeløsning for tekniske 
nørder med store krav
Welltec har for nyligt købt 
fem maskiner af mærket Oku-
ma og tre robotter af mærket 
Yaskawa fra Flextek. Salgs-

chef hos Flextek, Ole midt-
gaard, kalder det en pakke- 
løsning for tekniske nørd- 
er, der stiller store krav til  
deres udstyr. De store krav til 
udstyret er netop udgangs-
punktet for Welltecs valg.

 – Vi sigter efter en effekti-
vitetsgrad på 80 procent og 
ligger i øjeblikket på mellem 
70 -75 procent, men også 
henover weekenden, hvor 
der kun er to-tre mand på 
dagholdet. Før i tiden kørte 

vi med treholdsskift med 25 
mand på hvert hold, i dag er 
der kun to-tre mand på nat 
og eftermiddagsholdet. 
 Det betyder meget for  
vores produktion, og med 
fem maskiner og tre robotter 
skal vi ikke ind og afbryde 
alle maskiner, når vi skal ind-
stille en af robotterne, fortæl-
ler Bo Valet.

Flextek A/S leverer komplette CNC-maskinløsninger til den danske metalindustri. Desuden leverer de 
automationsløsninger med industri – og logistikrobotter, så produktionen altid kører – 24/7.

Komplette og effektive 
automationsløsninger til døgndrift

Om Flextek A/S
Flextek A/S blev grundlagt i 1942 under navnet Johannes Christensen Værktøjsmaskiner og skiftede siden navn til Flextek A/S. I slutning af 2010 købte 
Flextek A/S selskabet CNC.DK for at samle alle kræfter i én stærk national enhed indenfor maskin,- automation og serviceområdet.
I 2018 blev Flextek A/S delt i to divisioner Flextek Machines og Flextek Automation/CNC.DK.

Læs mere på www.flextek.dk


