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AVN-koncerndirektør Ole
Krabbe glæder sig over et
godt 2018, og udsigten til
fortsat fremgang ind i 2019.
Her ses han ved en prøvebænk
hos datterselskabet AVN
Hydropower i Esbjerg, hvor
hydraulikslanger testes og
klargøres.

GODT GANG
I AVN-SELSKABERNE
En stor milepæl blev i år passeret hos AVN Gruppen A/S, idet koncernen passerede
85-året for etableringen af værktøjsfirmaet Alfred V. Nielsen, som gennem årene har
udviklet sig, og i dag indgår i AVN Teknik. Koncernen noterer positive resultater i alle
selskaber, og har udsigt til fortsat fremgang i 2019.

Det hele begyndte i 1933 med opstarten af værktøjsﬁrmaet Alfred V. Nielsen, der gennem årerne har udviklet
sig til en del af aktiviteterne i AVN Gruppen, der i dag
består af ﬁrmaerne AVN Teknik, AVN Pladeteknik, AVN
Hydraulik, AVN Hydropower og BB Hydraulik Service.
Koncernens godt 130 medarbejdere fejrede i sommers fødselsdagen med kage og godt humør, både
på lokationerne i Brøndby, Silkeborg, Odense og
Esbjerg.
Virksomhederne beskæftiger sig med salg, rådgivning
og service inden for værktøj, ligesom aktiviteterne i dag
også omfatter pladebearbejdning og hydrauliksystemer,
automation og montageløsninger til industrien.
Kort tid efter fejringen var det også tid til regnskabs-
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aﬂæggelse, og her kunne AVN Gruppen fremvise et tilfredsstillende årsresultat, og vel at mærke også et resultat, som har skabt yderligere vækstmuligheder i
koncernens datterselskaber, så der er udsigt til tilfredsstillende resultat også for det igangværende regnskabsår
og videre frem.
Særligt noteres det, at der nu er positive resultater i alle
selskaber, hvilket også lover godt for fremtiden, understreges det.
Det glæder naturligt den blot fjerde koncerndirektør
gennem de 85 år, Ole Krabbe, som ﬁnder at det vigtigste
materiale AVN har, er de dygtige medarbejdere, understregede han i sin fødselsdagstale:
"Det er min fornemmeste opgave hver dag, at sørge
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Af John Nyberg
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Direktør i AVN Hydraulik
Michael Lindberg med det
aktuelt opnåede Parkercertifikat, som gælder
service på producentens
akkumulatorer.
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for, at AVN er en god arbejdsplads. Hvis alle vore medarbejdere trives og er dygtige, kan vi hjælpe og servicere
vore kunder på bedste vis," fastslår Ole Krabbe.
GODT KØRENDE
Meget af det seneste regnskabsår er gået med at få tilkøbet af AVN Hydropower i Esbjerg fuldt implementeret
i gruppen, og særligt skabe en fælles holdånd på tværs
af AVN Hydraulik, BB Hydraulik Service og så AVN
Hydropower.
”Det synes jeg vi lige har vist, at vi har løst på en rigtig
god måde, idet vi var på en fælles stand i forbindelse
med Ajour 2018-messen i Odense, her i slutningen af
november,” understreger Ole Krabbe, og fortsætter:
”Vores kompetencer er blevet mere komplette, og vi
servicerer markeret som et af bredest dækkende hydraulik-serviceﬁrmaer i Danmark. Det omfatter produktion,
service og værkstedsfaciliteter i Esbjerg, ved hovedkontoret i Brøndby samt afdelingerne i Odense, Kolding, Silkeborg og Ålborg,” siger Ole Krabbe, og fortsætter:
På hydraulik system siden oplever vi, at de systemer
vi laver bliver større og større, og kunderne efterspørger
i stigende grad totalløsninger. Produktionsarealet i
Brøndby optimeres løbende, så vi udnytter pladsen bedst
muligt, da pladsen er brugt til bristepunktet. Heldigvis
har vi udvidelsesmuligheder hvis det bliver nødvendigt.
"Vi har en samlet servicevognpark på mere end 20 veludstyrede hydraulik-servicebiler, som indeholder avanceret testudstyr til blandt andet fejlﬁnding og reparation,
og som kan yde service 24 timer i døgnet. Det giver vores
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kunder en tryghed, at vi kan løse enhver hydraulikopgave
hurtigt, der hvor kunderne nu beﬁnder sig".
Hertil kommer sommerens certiﬁcering som serviceog reparationscenter for Parker Hanniﬁns pumper og motorer samt senest en Parker-certiﬁcering inden for akkumulatorer og luft-/oliekølere.
”Parker-certiﬁceringerne, som er opnået i alle hydraulik afdelingerne, gør ingen forskel på vores øvrige samarbejdsrelationer,” fastslår Ole Krabbe.
I årets løb har der også i AVN Pladeteknik været meget
travlt med salg og opsætning af Trumpf pladebearbejdningsmaskiner:
”Vores teknikere er belagt langt frem i tiden, og vi
knokler på for at holde service niveauet oppe i det gear,
som forventes når man repræsenterer forhandlingen af
et agentur som Trumpf. I den forbindelse er der blevet
ansat ﬂere medarbejdere i slutningen af året,” fortæller
Ole Krabbe.
Han oplyser videre, at man i første del af 2018 udvidede produktsortimentet med slibe- og afgratemaskiner
fra Lissmac, som et supplement på maskinen, hvor man
nu også kan tilbyde denne form for viderebearbejdning
af pladeemnerne.
AVN Teknik mærker også at der er gang i hjulene, og
på ﬂere produktområder oplever virksomheden vækst:
”Vores dygtige medarbejdere kæmper for at tilfredsstille kundernes ønsker. Vi overvejer i øjeblikket hvor vi
skal mande op, for at kunne følge med efterspørgslen. Vi
er også stadig på udkig efter opkøbsmuligheder, som kan
supplere os produktmæssigt og kompetencemæssigt
inden for AVN Tekniks fagområder,” fastslår Ole Krabbe.

