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Laserteknik fik fin intro i Herning
AVN Pladeteknik A/S har haft tre travle dage i Hal L i Herning, hvor aktiviteterne i den aktuelt
etablerede Laserteknik-division for alvor blev introduceret.
Det var en tilfreds direktør Christian Madsen, AVN Pladeteknik, som torsdag eftermiddag gjorde status over årets
hi-messedeltagelse, som firmaet også var repræsenteret på i 2019-udgaven.

Teknisk salgskonsulent i AVN Pladetekniks Laserteknik-division Rune Mølgaard ses her i færd med en
præsentation ved TTUMPF TruMark Station-løsningen, der tiltrak sig pæn opmærksomhed i Herning.

”Vi er ovenud tilfredse med vores deltagelse på Hi-messen. Jeg må indrømme, at vi var spændt på, om de
besøgende overhovedet ville dukke op på messen, og det skal jeg ellers love for. Der var rigtig mange mennesker,
som havde både lyst og behov for at mødes," noterer Christian Madsen.
Virksomheden har således mødt flere kunder, der savnede at mødes fysisk. Hele hal L har været godt besøgt. Og
hos AVN Pladeteknik har der både været mulighed for at se en kompakt, hurtig kantpresse fra TRUMPF og en
Lissmac polere- og afgratemaskine samtidig med at aktiviteterne i TRUMPF-programmet inden for lasermærkning
og Additive Manufacturing, AM, der er organiseret i firmaets Laserteknik-division, blev introduceret.
Den aktuelt tilknyttede tekniske salgskonsulent Rune Mølgaard demonstrerede således blandt andet TruArc Weld
1000, der er en automatisk lasersvejsecelle, som blandt andet kan CMT-svejse ligesom TruMark Station-løsningen
blev demonstreret ivrigt.
”På første dagen løb vi simpelthen tør for messerapporter. Det siger lidt om, hvor intenst det har været, så Himessen må siges at have været en bragende succes for os. Desuden lykkedes det os også, at få solgt et par af de
udstillede maskiner, som prikken over i’et,” fastslår Christian Madsen.
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