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Af John Nyberg 
nyberg@teknovation.dk

Carsten Sørensen hos CS 
Techcom ApS gør ofte tinge-
ne på sin helt egen måde.
Det demonstrerede han for
år tilbage, da han investerede
stort i fuld fem-akset bear-

bejdning på et af de større
Mikron-anlæg med paletter.

Og nu gør han det igen,
idet han har valgt at udfordre
virksomhedens medarbejde-
re med at forberede impel-
ler-fremstillingen med at
dreje disse, kundespecfikke
løsninger i et vertikalt

Emag-drejecenter. Og oven i
købet vil han sætte en robot
op mellem drejecentret og
det fuldt fem-aksede center.

"Skal trumfen lige smæk-
kes ovenpå, så går vores
overvejelser lige nu på at la-
de en robot betjene både det
nuværende og yderligere et

fuldt fem-akset center, mens
den indkøbte Kuka-robot
kan understøtte drejecen-
tret," afslører Carsten Søren-
sen.

KUNDESPECIFIKKE 
IMPELLERE 
Den primære kundegruppe
er nordamerikanske motor-
sportsteams, hvor den dan-
ske virksomhed har vundet
stor tillid og til stadighed ud-
bygger sit kundeunderlag.

"Vi leverer også til teams
uden for USA, herunder og-
så et par teams i Danmark
samt producenter af Super-
chargere, men over halv-
delen af afsætningen sker i

dag på den anden side af At-
lanterhavet," fortæller
Carsten Sørensen, og
fortsætter:

"Vi nærmer os nu en ef-
terspørgsel i leverancerne,
hvor vi skal passe på med ik-
ke at få for lange leveringsti-
der, og derfor realiserede jeg
min idé om at få fat i et verti-
kalt drejecenter."

Sammen med Emags dan-
ske Key Account Manager,
Jan Jensen, fandt Carsten
Sørensen frem til en løsning,
som så endte med at blive
lanceret i en opdateret og
større version, end den han
oprindeligt havde udset sig,
og valget faldt derfor let:

"Jan Jensen tog mig med
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Vertikal drejning
også af små serier
CS Techcom i Løsning har valgt at supplere maskin-
parken med et Emag VL4-drejecenter, som nu er fuldt
indkørt i produktionen. Ud over at supportere egen 
fremstilling tilbyder firmaet resten af kapaciteten til
interesserede.

CS Techcom har senest indkøbt et vertikalt Emag VL4-
drejecenter, der er opstillet ved siden af det fuldt fem-akse-
de Mikron-center i virksomhedens CNC-afdeling, hvor
enkeltstyks- og småserieproduktion er hverdag.


