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Information til vores kunder og samarbejdspartnere 

Store investeringer på vores støberi Furnes-Hamjern SCC i Norge. 

Sidste bestillingsdato for logo dæksler med levering frem til 1. okt. 2012 
er 1. april 2012. 

Gennem de seneste 2 år har Furnes-Hamjern SCC foretaget betydelige 
investeringer bl.a. i nyt smelteanlæg og opkøb af jord i forbindelse med 
støberiet. 

De næste 2 år vil selskabet investere yderligere, og således have investeret 
mere end 100 mio. kr i produktionen.  

Selskabets investeringsplaner er følgende: 

- Til sommer etableres et nyt større fuldautomatisk formanlæg. 
- Nye bygninger til centrallager for Skandinavien. 

 
Dette kombineret med tidligere investeringer gør, at Furnes-Hamjern SCC vil 
fremstå som et af verdens mest moderne støberier for produktion af brønd-
gods.  

Virksomheden har også egen produktudvikling, modelværksted med 
fuldautomatisk modelfræser, samt automatiseret efterbehandling af 
produkter.    

For vores kunder vil dette medføre bedre produktkvalitet og levering. 

Disse tiltag er årsag til, at produktionen får et længere stop hen over 

sommeren 2012. 

For at I som kunder ikke kommer til at mangle produkter, er vi i gang med at 

producere op, således vi har rigeligt med varer på lager.  

Kom og hør mere på Spildevandsteknisk Årsmøde 8. juni 2012 i Rønne.  



                      Info 01-12 

www.randersjern.dk                         

www.randersjern.dk 

 

Vedligeholdelsesdæksel 

 

 

Øget trafik kræver nye løsninger. Drift- og omkostningsmæssigt vil dette 

betyde, at man ikke længere kun kan benytte en type dæksel og karm. Den 

øgede trafik kræver også, at der findes løsninger for hurtig udskiftning af 

dæksler. Dette er i de tilfælde, hvor der er tale om klaprende / slidte dæksler 

eller andre driftsforstyrrelser. Randers Jernstøberi A/S har lanceret et 

vedligeholdelsesdæksel for Ø600 mm karme. 

Se det og hør mere om vedligeholdelsesdækslet på Spildevandsteknisk 

Årsmøde 8. juni i Rønne. 
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Vi hjælper dig med spørgsmål om Randers Jernstøberi A/S’s 

produkter: 

 

Salg Jylland / Fyn:  

Claus Høj Pallesen 

Salgstekniker 

Mobil: 40 10 45 94 

E-mail: chp@randersjern.dk  

 

 

Salg Sjælland / Bornholm:  

Ole Søren Holst 

Salgstekniker 

Mobil: 29 36 94 64 

E-mail: osh@randersjern.dk 

  

 

Ordremodtager/salgsmedarbejder: 

Kent Bach 

Tlf.: 86 42 18 88 

E-mail: kb@randersjern.dk 

 

 

 

Adm. Direktør:  

Hans Lykke Jensen  

Tlf.: 86 42 18 88 

Mobil: 23 11 71 25 

E-mail: hlj@randersjern.dk  
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