Ny generation – Ny teknologi
– Nyt navn
I 2018 effektueres den sidste del af ML Industries generationsskifte, fortsat med Lasse Astorp Malmgaard som
CEO. Et generationsskifte, der bringer foretagendets
proﬁl fra traditionel lakeringsvirksomhed til ﬂerfacetteret totalleverandør med højteknologiske faciliteter
❯ Af Sara Tallbacka
Som prikken over i’et, efter et
længerevarende proces- og investeringsforløb ændrer Multilak Industrilakering pr. august
2019 navn til ML Industries. Et,
for ML Industries, logisk valg,
der i højere grad gennemsigtiggør virksomhedens nærværende position og set up.
– I dag er vores metalafdeling
fuldt automatiseret, fuldt digitaliseret. Vi har blandt andet investeret i en ny højautomatisk 3D
CNC rørbukker med al tilgængelig software. Software, der
gør, at vi digitalt kan håndtere

tegningen direkte fra kunden
og eksempelvis simulere emnet
og tjekke for eventuelle udfordringer. Hele håndteringen fra
kundeordrer til produktionen,
alt er digitaliseret, forklarer Lasse Malmgaard.
100 % samarbejdspartner
ML Industries er samarbejdspartner gennem hele forløbet.
Fra projektering og konstruktion, hen over produktion, overfladebehandling og montage,
til pakning, emballering samt
distribution.
– Vi håndterer som 100 %
underleverandør alt fra enkeltprocesser til systemleverancer
med fokus på avanceret CNC
rørbukning, CNC valsning, rør-

bearbejdning og svejsning, robot-svejsning af både runde- og
profilrør samt pulverlakering
på to fleksible lakeringslinjer. Vi
håndterer også hel eller delvis
montering, pakning og emballering, alt efter kundens ønske
og behov, summerer Lasse
Malmgaard.
Fra vindmølle til møbelindustri
Vindmølleindustri, butiksinventar samt møbler inden for flere
kategorier udgør nogle af ML
Industries kerneydelser.
– Vi har specialiseret os særligt
inden for fremstilling af rør og
profilprodukter. For eksempel
inden for vindmølleindustrien,
som vi har arbejdet med siden
2004, hvor vi leverer proces, og
hydraulikrørsløsninger, som bliver bukket, valset, oprenset, forseglet osv. og endelig leveret i
de henholdsvise kitsystemer.
– Inden for møbelindustrien
har vi produktion inden for skole, kontor, kantine, butiksinventar samt møbler til hjemmet. Fra
rent funktionelle til deciderede
designmøbler i de kvaliteter, der
er hensigtsmæssige til formålet, fortæller Lasse Malmgaard og afslutter:
– I år er det ottende gang, vi er
med på HI-messen. Vi har været
med hver gang
siden 2003 og synes det er en rigtig
god messe at vise
flaget på, netværke med eksisterende kunder og generelt føre dialog
med branchefolk.
Det glæder vi os
til.

ML Industries A/S er en familieejet virksomhed grundlagt i
1975, oprindelig som Multilak Industrilakering A/S
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Virksomheden beskæftiger 22 medarbejdere fordelt over tre
sammenhængende matrikler samt administration
ML Industries er international underleverandør for både
små og store virksomheder, som er engageret i brancher så
som industri, landbrugssektoren, møbelbranchen, butiksinventar, vindenergi og rehab
ML Industries er igennem Bureau Veritas kvalitetscertiﬁceret iht. til DS/EN ISO 9001:2015

