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METALINDUSTRIEN. De danske underleverandører i metalindustrien, der har specialiseret sig i tandhjul, oplever krisen som et stort W med heftie op og nedture efter hinanden. Lige nu står alt stille.

Brancheanalyse

Opbrud hos producenter af
METALINDUSTRI. De danske tandhjulsfabrikker
tjente gode penge i 2008, og mange af dem er velkonsoliderere, men lige nu er de hårdt ramt af ordremangel. Konsolidering kan være på vej i branchen.
■ Af Carsten Steno

Når økonomerne prøver at
beskrive den aktuelle lavkonjunktur bruger de store
bogstaver i helt bogstaveligste forstand. Udviklingen kan
forme sig om et V, et U, eller
W. Økonomisk befinder vi os
ifølge de fleste økonomer på
bunden af det store U og er på
vej op. Men blandt de danske
tandhjulsproducenter er der

også dem, der opleverne krisen som et W. I første kvartal
stod det helt stille, så begyndte en vis lageropbygning, og
nu står det stille igen.
ErhvervsBladet.dk har analyseret de danske tandhjulsproducenter, som udgør en
væsentlig underleverandørsektor i metalindustrien med
en samlet årsomæstning på
godt 500 millioner kroner.
Lige nu sukker mange af

fabrikkerne efter nye ordrer,
men som det fremgår af analysens overordnede tal, er de
fleste producenter velkonsoliderede, og i 2008 tjente
flertallet gode penge. Generelt steg omsætningen i 2008
med over knap otte procent,
og driftsresultatet steg i gennemsnit 18 procent, mens
antallet af ansatte i branchen
steg med syv procent.
Blandt dem der klarede sig
bedst er Niebuhr Gears i Herning, som netop har besluttet
at bygge en ny fabrik i Kina
for at følge kunderne i vindmølleindustrien helt til dørs.
Men en anden specialiseret tandhjulsfabrik som Hero

i Rødovre eller en mindre fabrik som Bonnet i Lemvig har
også præsteret flotte tal. Til
gengæld har en kendt producent som Randers Tandhjulsfabrik ikke fået alverden ud af
de gode tider i 2008.

Gik for stærkt
»Sidste år gik det næsten for
stærkt. Vi måtte sige nej til
mange kunder, og det var
måske lidt usundt. I dag er
vore reaktionstider på ordrer
meget hurtigere. Nu er det
mere på købers betingelser,
hvor vi går ind og diskuterer
kontraktvilkår«, siger adm.
direktør Rasmus Niebuhr fra
Niebuhr Gears. Han er netop

Bonnet holder
fast i gamle kunder
KRISEPLAN. Lemvig-fabriken Bonnet Maskinfabrik klarede sig godt i
2008 og kommer gennem krisen ved at tilbyde
flere færdige løsninger til
kunden.
■ Af Carsten Steno

Bonnet Maskinfabrik i Lemvig er en de mindre tandhjulsproducenter, som er
kommet bedst gennem 2008.
Ordrebøgerne var fyldte. Der
var markant fremgang i både
omsætning og indtjening. Et
resultat virksomheden blandt
andet har opnået ved at investere betydeligt i maskinparken i gennem de senere år.
»Det var gode tider i 2008.
De, der ikke evnede at tjene
penge sidste år, må have det
svært nu,« siger produktions-

leder og medejer af firmaet
Lars Bo Emtkjær.
Lige nu lever Bonnet Maskinfabrik især af kunder, der
ønsker at vedligeholde eller
renovere deres maskiner i
stedet for at købe nyt.
»Vi har mærket aktivitetsnedgangen og prispresset
hele 2009 igennem, selv om
det gik lidt bedre en overgang
i foråret. Vi glæder os over, at
vi i de gode tider holdt fast i
kunder, som vi for et år siden ikke måske var knap så
interessante. De holder ved
nu, hvor tiderne har ændret
sig. Det gælder om at kunne
gå på to ben,« siger Lars Bo
Emtkjær.

i stedet for at kunden skulle
bruge 200.000 på et nyt gear,«
siger Lars Bo Emtkjær.
Bonnet Maskinfabrik søger
samtidig at imødegå lavkonjunkturen ved at tilbyde flere
færdige løsninger til kunden
ved for eksempel at montere
aksler og tandhjul sammen
eller med tilbud om andre
delmontager.

Renoveringstilbud

Lars Bo Emtkjær, der er produktionsansvarlig og medejer
af Bonnet Maskinfabrik i Lemvig, havde et godt år i 2008, og
i år der stadig noget at lave for
de faste kunder.
Foto: Henning Bagger

Han peger på, at det for mange virksomheder kan være
bedre at renovere en maskine
frem for at købe nyt.
»For eksempel har vi leveret tandhjul for 30.000 kroner
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VÆKSTANALYSE
Alle tal i tusinder
Virksomheder 2007 til 2008

I.P.L. Industri Produkt Lem
Asøma Tandhjul
BJ-Gear
Bonnet Maskinfabrik
CFT Tandhjulsfabrik
Hero Tandhjul
Niebuhr Tandhjulsfabrik
Osvald Jensen Mekanisk Etablissement
Prodan Gears
Randers Tandhjulsfabrik
Tandhjulsfabriken Horsens
Total for branchen:
KILDE: DANSKE BANK & OECD

Bruttofortjeneste
fra 2007 til 2008

Bruttofortjeneste
2008

Ansatte
2008

Ansatte fra
2007 til 2008

Aktiver
2008

9,3 pct.
10,4 pct.
6,9 pct.
37,2 pct.
-14,9 pct.
8,7 pct.
22,0 pct.
-22,1 pct.
28,7 pct.
10,3 pct.
-7,2 pct.
7,8 pct.

20.467
2.717
48.417
9.764
7.861
20.799
34.901
5.496
3.236
27.774
20.069
201.502

165
10
103
14
23
32
87
24
5
54
41
558

4,4 pct.
0,0 pct.
8,4 pct.
-6,7 pct.
-4,2 pct.
10,3 pct.
17,6 pct.
4,3 pct.
25,0 pct.
3,8 pct.
2,5 pct.
6,5 pct.

156.256
6.494
71.842
19.253
15.387
34.441
194.190
10.747
5.539
72.715
45.200
632.063

ved at afslutte et nyt regnskabsår. Her bliver resultatet
på niveau med i fjor, men primært på grund af stor aktivitet i det skæve regnskabsårs
første halvdel.
Adm. direktør Søren Fischer fra Randers Tandhjulsfabrik forklarer, at virksomheden har foretaget omfattende
investeringer i de senere år.
Afskrivningerne er tilsvarende store, og det har påvirket
2008-resultatet.
»Ligesom andre mærker vi
den internationale krise. 80
procent af vores produktion
går til eksport, men i øjeblikket er markedet meget svagt.
Jeg tror der går mindst et år,

inden vi er tilbage til mere
normale tider. Vi kører lean,
efteruddanner og skærper os
til tingene vender, men det
er sejt lige nu,« siger Søren Fischer, der forventer yderligere
konsolideringer i branchen.

Eksport redder meget
Adm. direktør Peter Schlippe,
Hero Tandhjul i Rødovre, der
har specialiseret sig i slebne
tandhjul, har også oplevet faldende efterspørgsel i år.
Men takket være eksportkunder, som det er lykkedes
at opdyrke i de gode tider, er
der stadig afsætning. Hero
har således ikke blot kunder
i Danmark og på de danske

