VISSENBJERG MASKINVÆRKSTED
I 2009 overtog indehaver René Holst Hansen
firmaet via et generationsskifte med sin gamle
mester Jørgen Mayland,
der grundlagde værkstedet i 1977. I 2013 flyttede
virksomheden fra Nyvej
til de nuværende lokaler
på Trævænget 12
”Ved flytningen udvidede Vissenbjerg Maskinværksted sin lokalekapacitet fra 220 til 500 m2,
og netop nu er vi i fuld gang med
en tilbygning på 450 m2”, fortæller René Holst Hansen, der har
20 års erfaring i branchen. ”At
det går rigtigt godt på metalområdet afspejles af det faktum, at
der, både når det gælder antallet
af medarbejdere og aktivitets-

områder, har været fuld fart på
udviklingen siden jeg tog over i
2009. I begyndelsen var vi tre
medarbejdere, og i dag er personalestaben vokset til ni personer.
I 2016 modtog Vissenbjerg Maskinværksted årets Gazellepris
for en vækst på ikke mindre end
117, 8 % - en hædersbevisning vi
selvfølgelig er meget glade for og
stolte over.”

Fra gelændere til
robotindustri
”Vissenbjerg Maskinværksteds
aktivitetsmæssige hovedområder er smedearbejde, gelændere
og trapper samt udvikling og
fremstilling af diverse maskiner
og konstruktioner til produktions- og industrivirksomheder.
I tæt samarbejde med kunden
udvikler vi specialløsninger,
målrettet den enkelte virksomheds ønsker og behov. Typisk
medvirker vi lige fra opgave-

formuleringen,
over
tegning, tilpasning og
optimering til den endelige implementering
af den færdige løsning
i kundevirksomhedens
produktion.
Blandt
vores faste kunder og
samarbejdspartnere er
Benzon Carpets fra Røjle,
som vi servicerer med udvikling og vedligeholdelse
af maskiner og QRS, som
er en del af Fyns voksende
robotindustri. Sidst men
ikke mindst løser vi rigtigt mange ad hoc opgaver
omkring CNC fræsning og
drejning samt klip og buk.
Hvad enten vi taler alu,
rustfri eller sortjern er vi
fleksible og kan løse enhver
opgave. Kun fantasien sætter
grænser”, slutter René Holst
Hansen.
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