Baltic Packaging A/S er en produktionsfabrik af den
art, der får én til at tænke på Julemandens værksted
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100 år gammel
produktionsfabrik
i nye omgivelser

STRØM HANSEN FLYTTER
BALTIC PACKAGING A/S
række maskiner af den art, hvor et stykke metal kommer ind i den ene ende og
en færdig spand ud i den anden.

En af Strøm Hansens dygtige montører justerer
en styretavle hos Baltic Packaging. Der skal i alt
ca. 70 styretavler til på fabrikken.

Baltic Packaging A/S blev grundlagt
som metalemballagefabrik i 1916 og har
siden 1960 koncentreret sig om særligt
patenterede spande til brug i male- og
lakindustrien over hele verden.
”Fødslen” under 1. vk har bidraget
med både opfindsomhed og overlevelsesdrift og i dag, knap 100 år efter etableringen, er Baltic Packaging fortsat i
sund udvikling og ønskede for nylig at
flytte til nye lokaler. Strøm Hansen fik
til opgave at flytte fabrikken – som vel
at mærke ikke er en hvilken som helst
fabrik. Baltic Packaging er nemlig en
vaskeægte produktionsfabrik med en

Ekspertise og overskud
Baltic Packaging kendte Strøm
Hansen fra en tidligere opgave, og virksomheden vurderede, at Strøm Hansen
havde både den rigtige kapacitet samt
den faglige bredde og ekspertise, der
skulle til for at kunne løfte så speciel en
opgave. Derudover ønskede Baltic Packaging en samarbejdspartner, som havde
overskud til at modstå det pres, der opstår, når en hel fabrik skal flyttes på kort
tid samtidigt med, at produktionen skal
køre på fuldt blus.
Opgaven har taget ca. 40 uger i alt,
men selve den fysiske flytning blev overstået på kun 1 ½ måned. Ud over at demontere og skille samtlige 20 produktionsmaskiner ad og samle og installere
dem igen, har Strøm Hansen (i samarbejde med vores entrepriseafdeling)
udført alle nye føringsveje, installeret og
idriftsat tavler og alt el i produktionshallen, ligesom vi er i færd med at installere
specielt LED-lys, der giver et optimalt
arbejdslys og dermed de mest gunstige
forhold for produktionen.

Baltic Packagings patenterede Consafe© spande
er UN-godkendte til transport og 100 % genanvendelige

Improvisation og tæt dialog
Dog var det opgaven med at skille
og samle maskinerne, der var det mest
udfordrende. En del af maskinerne er fra
før verden gik af lave, ligesom nogle af
dem er ombyggede. De specielle maskiner krævede, at Strøm Hansen i processen måtte ”spille efter gehør”, ligesom vi
foretog optegnelser og dokumenterede
alt undervejs.
Den slags opgaver kan ikke løses
efter en lige snor, men kræver løbende
improvisation og nytænkning. Det bærende element i flytningen har derfor
været en tæt, daglig dialog og gensidig
tillid og tro på hinandens kompetencer
og idéer - Strøm Hansen og Baltic Packaging imellem.
Strøm Hansen har været virkelig
glad for både opgaven og samarbejdet,
og vi glæder os til at se Baltic Packaging
blomstre yderligere i de nye lokaler.
Baltic Packaging A/S er ”født” i Danmark. Her har hjertet stadig hjemme, og her agter virksomheden fortsat at blive, skønt der kunne være
mange fordele ved at flytte produktionen udenlands.

Moosdorf Hegn A/S blev grundlagt i 1888 som smedevirksomhed. Virksomheden, der således bygger
på næsten 130 års erfaring, er i dag en af de førende i Danmark indenfor mekanisk perimetersikring og er totalleverandør af bl.a. hegn, porte, bomanlæg, rotationslåger samt dertilhørende rådgivning, udvikling, installation, eftersyn mm. Med sin
lange tradition for holdbare kvalitetsløsninger, har
virksomheden været en stærk bannerfører for det
gode, solide håndværk i Danmark.
Strøm Hansens og Moosdorf Hegn A/Ss samarbejde
beror på gensidig respekt og regelmæssig dialog

Kilde: www.moosdorf.dk

HÅND I HEGN MED SIKKERHEDEN
Siden et ejerskifte hos sikringsaktøren
Moosdorf Hegn for 2 ½ år siden, har virksomheden udviklet sig fra at operere primært indenfor det nordjyske marked til
at levere sikringsløsninger til kunder over
hele landet.
Strøm Hansen til ADK
Moosdorf Hegn har valgt at koncentrere sig - og udvikle sin specialistviden
- om den mekaniske del af sikringsløsningerne, hvorfor de elektroniske og
elektriske dele (samt drift og vedligehold af disse) er produkter, der tilkøbes
ved totalleverancer. Strøm Hansen, som
matcher Moosdorf Hegns værdier og
fine håndværkstraditioner, har stor erfa-

Samtlige elektroniske sikringsanlæg kan naturligvis
styres og overvåges fra mobile enheder

ring i at specialdesigne, programmere,
levere og servicere adgangskontrolanlæg, der giver kontrol over, hvem der
har adgang til hvilke arealer på en given
institution eller virksomhed – og indenfor hvilke tidsrum. Derfor har Moosdorf
Hegn valgt at indgå samarbejde med
Strøm Hansen og således købe den
elektroniske del af perimetersikringen
hos os.
Optimal sikkerhed
Når Moosdorf Hegn leverer en komplet perimeterløsning, udfører Strøm

Hansen således alt el og elektronisk
arbejde; f.eks. programmering af adgangskontrol samt selve installationen.
Herudover leverer Strøm Hansen drift
og vedligehold af samtlige elektroniske
og elektriske dele på anlæggene.
Adgangskontrolanlæggene kan give
adgang og betjenes via unikke nøglebrikker og/eller magnetkort samt via nummerplade- eller bluetooth-genkendelse.
Anlæggene er forbundet med en computer, der kan udskrive en log over brugernes færd til og fra (bestemte områder
på) virksomheden. Desuden er de ofte
tilkoblet en kontrolcentral via automatisk indbrudsalarm og/eller brandalarm
– og sender sms/telefonopkald til ejeren
ved mindste uregelmæssighed. De giver
således en optimal grad af sikkerhed for
kunden.
Hos Moosdorf Hegn selv har Strøm
Hansen også installeret elektronisk adgangskontrol - og anlægget er programmeret til bl.a. at give visse medarbejdere
adgang til kontoret, mens andre har adgang til lageret. Anlægget kan betjenes
med nøglebrik eller fra brugernes telefon, ligesom det via ITV kan overvåges
fra mobil, tablet eller andre devices.

stærke, mekaniske sikringsanlæg og
avancerede elektroniske ditto en række
komplette sikringsløsninger, der til hver
en tid mødekommer kundernes ønsker
om og behov for optimal sikkerhed og
tryghed.

Ud over det gunstige samarbejde med Moosdorf Hegn,
leverer Strøm Hansen naturligvis også alarmanlæg
”på egen hånd” til både private og offentlige instutioner.
Strøm Hansen har en meget lang og bred erfaring med
alle typer alarm- og sikringsanlæg. Vores løsninger tager
altid udgangspunkt i kundens
ønsker og præcise behov og
består ofte af en kombination
af adgangskontrol, indbrudsalarm, video-overvågning og
brandalarm.

Komplette tryghedsløsninger
Kombinationen af Strøm Hansens
og Moosdorf Hegns faglige kompetencer
beror på gensidig respekt og regelmæssig dialog, der altid har kundernes tryghed som mål. Vi gør brug af det bedste
hos hinanden og tilsammen giver de
Strøm Hansen ved indkørslen til Moosdorf
Hegns domicil, hvor vi også har installeret et
elektronisk sikringsanlæg
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