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AVN og
BB Hydraulik
udvider i
Odense
Det er nu et år siden at AVN
Hydraulik købte BB Hydraulik
Service i Odense, og sammenlægningen er gået så godt at virksomhederne nu har besluttet at udvide
bygningen i Odense fra 680 til cirka
1.400 kvadratmeter.
AVN og BB Hydraulik Services rammer på Handelsvej i Odense udvides nu markant.
Af John Nyberg
nyberg@teknovation.dk
Byggeriet ved de eksisterende rammer på Handelsvej i
Odense vil stå færdigt i løbet
af efteråret.
Der bliver tilbygget en stor
søjlefri hal med 6 meter til
loftet og installeret travers-

kran, så vi i større grad kan
tilbyde kunderne at tage deres maskiner ind i huset til
renovering og ombygning,
oplyser administrerende direktør Ole Krabbe, AVN
Gruppen.
Han fremhæver videre, at
der kommer mere plads til
produktion af hydraulik-
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systemer og -cylindre, samt
bedre faciliteter for test og
maskinværksted.
Den 1. marts startede servicetekniker Poul Nellemann hos BB Hydraulik Service. Poul Nellemann har arbejdet med hydraulik i mange år, og har også tidligere

arbejdet for BB Hydraulik
Service, hvor han nu står
klar til at servicere kunderne
sammen med den resterende
del af temaet hos AVN og
BB, som tilsammen råder
over 35 medarbejdere og 11
servicebiler i Danmark.
”Jeg glæder mig meget

over udviklingen, vi byder
Poul velkommen tilbage og
ser frem til at holde indvielse
af de nye faciliteter i Odense,” fastslår Ole Krabbe.
AVN Gruppen består af
virksomhederne AVN Teknik, AVN Pladeteknik, AVN
Hydraulik og BB Hydraulik

Service, der er fordelt ved
faciliteterne i Silkeborg, i
Odense samt ved hovedsædet i Brøndby. Tilsammen
beskæftiges knap 100 medarbejdere i Danmark.

Tyske Kiesling bliver til Rittal

at Brevini’s nye planetgear E-serie
har samme størrelse men er

endnu stærkere ?

Kiesling har været medlem af Friedhelm Loh Group i mere end to år. I den tid har det tyske firmas leveret et stort bidrag
til værdikæden i produktion af indkapslinger, først og fremmest med Perforex.

Torque op til 26.000 Nm og Ratio op til 3.044:1
Lettere, mere lydsvage og har længere levetid
Mindre indbygningsmål - uden at gå på kompromis
med styrke og driftsikkerhed
Kompatible med tidligere Brevini planetgear
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Tyske Kiesling er blevet inkorporeret
i Rittal Automation Systemsforretningsenheden, som samtidig
er udvidet så produktporteføljen nu
også inkluderer forarbejdning og
håndterings-teknologi.
Den 1. januar blev Kiesling
inkorporeret i Rittal Automation Systems, RAS-for-

retningsenheden. Idag er
End-to-End-data nøglen til
at spare tid og penge i enhver
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automatiseret proces. Og
derfor tilbydes ekspertisen
fra Eplan Engineering, The
System sammen med automatiseringsværktøj fra Rittal.
Den virtuelle prototype er
hjertet i den digitale arbejdsproces – forbind alle procestrin gnidningsfrit og man
har lagt grunden for effektivitet og ensartethed – fra en-

gineering via automatiseret
produktion og videre.
Den integrerede RASløsning, som anvender den
samme database, er endnu
en byggesten for at kunne tilbyde skabsbyggere effektive
helhedsløsninger fra Rittal
og Eplan, understreger koncernen.
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