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AVN Hydraulik på plads hos BB
Før sommerferien var der festligt
åbent hus hos BB Hydraulik Service
i Odense. Pr. årsskiftet er virksomheden blevet en del af AVN
Hydraulik. Ud over at markere
fællesskabet var kunder og øvrige
venner af huset indbudt til at tage
pæn afsked med den ene hidtidige
ejer, Niels Brandt, der har valgt at
gå på pension.
Af John Nyberg
nyberg@teknovation.dk
Det blev en helt igennem
travl dag. Hvor både eksisterende og potentielle kunder
lagde vejen forbi ligesom
mange leverandører og øvrige venner af huset havde lagt
vejen forbi Odense.
Mens det blev til tak for
godt samarbejde-hilsener til
Niels Brandt, blev der også
knyttet hænder med den anden hidtidige indehaver, Ove
Bruun, der fortsætter i en
stilling som afdelingsleder
på Fyn, og således er garant
for at de dyder, som BB Hydralik Service hidtil har stået
for, også videreføres i AVNregi:
"Det er bestemt noget af
det, der har gjort handlen
nem. Vi har de samme holdninger til service, kvalitet og
kundepleje, og jeg kan bare
på det halve år, der snart
er gået, tydeligt se, at vi
matcher hinanden optimalt,"
siger Ove Bruun, og fortsætter:
"Den opbakning, som jeg
møder fra AVN-Gruppen, er
optimal, når vi nu stod i den
situation, at Niels Brandt har
valgt at trække sig ud. Jeg

har en stærk organisation
bag mig, og kan stå inde for
det vi laver, hvilket ikke havde været muligt for mig alene, hvis jeg skulle have købt
Niels Brandt ud."
ET GODT MATCH
Administrerende direktør i
den familieejede AVN Gruppen-koncern, Ole Krabbe,
glæder sig også over købet af
BB Hydraulik Service:
"Det er virkeligt rart, når
de mennesker, som vi skal
handle med, også har de
samme holdninger til tingene, som vi selv har," fastslog
Ole Krabbe, under det festlige åbent hus-arrangement,
som ud over rundtur på
Odense-virksomheden, også
omfattede lidt vådt til halsen
samt helstegt pattegris til de
fremmødte i det opstillede
festtelt ved virksomheden.
Det blev til nogle fornøjelige timer, hvor samarbejdspartnere også blev orienteret
nærmere om de muligheder
som opkøbet betyder. Dels
for de hidtidige BB Hydraulik Service-kunder, men i lige så høj grad også for
AVN´s i nærområdet på Fyn,
som naturligt kan trække på

BB Hydraulik Service fortsættes som et selvstændigt datterselskab. AVN-navnet er dog kommet med på bygningerne, der
samtidig er blevet shinet op. Fra venstre er det Ove Bruun, Ole Krabbe, Niels Brandt og administrerende direktør i AVN
Hydraulik A/S, Michael Lindberg.
afdelingen og de opbyggede
kompetencer, ud over de
rammer som AVN rummer
over i Brøndby og Silkeborg.
"BB Hydraulik Service repræsenterer nogle kompetencer, som den øvrige organisation kan nyde godt af.
Omvendt har vi også et bredt
program, som BB Hydraulik
Service nu også kan trække
på, og derved fortsat også
udbygge tilstedeværelsen her
på Fyn," fastslår Ole Krabbe.

Tre gratis temadage
om hydraulik

Lemvigh-Müller og Bosch Rexroth holder Hydraulikdagen 2015 over tre dage, hvor der
køres det samme program i henholdsvis Herlev, Kolding og Aalborg.

Ole Krabbe lagde i sin takketale til Niels Brandt ikke skjul på sin begejstring over nu også
at være repræsenteret på Fyn, hvor han ser et godt potentiale i overtagelsen - både for BB
Hydrualik Service og for AVN Gruppen.

Lemvigh-Müller og Bosch
Rexroths
Hydraulikdagen
2015 rammer den 29. september Herlev, 30. september er det i Kolding og der
sluttes den 1. oktober i Aalborg. Programmet er alle tre
steder det samme, og domineret af teknik, lovgivning,
det gode håndværk, filterteknik,
energioptimering,
sikkerhed, intelligens og netværk

I år holdes arrangementet
tre steder, og arrangørerne
håber særligt på at se ingeniører, maskinmestre, konstruktører samt drifts- og
vedligeholdsansvarlige
til
gratis-arrangementerne.
Programmet indledes alle
tre dage klokken 9 med registrering. Herefter er der indlæg om teknologiområdet
hydraulik og tekniske slanger, og herunder samarbejdet

mellem Bosch Rexroth og
Lemvigh-Müller.
Programmet tæller også
indlæg om produkter og
løsninger, maskiner og lovgivning, hverdagen med hydraulik samt eksempler på
anvendt teknik og trends.
Der er indlagte frokost og
kaffepauser i programmet
som afsluttes klokken 15.30.
jn

